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Obsah přednášky 
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• Jak ovliňuje mysl naše zdraví? 
 

• Co můžeme udělat sami pro udržení zdraví? 
 

 
 
 



Mysl, mozek a buňky těla 
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STUDIE 

 

Studie provedená u 10 808 finských žen ukázala, že 

prožitek ztráty blízkého člověka je spojený s vyšším 

rizikem onemocnění rakovinou. 
 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615606 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF HELSINKY,  

Professor Lillberg (Finland) 2003 
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STUDIE 
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Studie provedená u 734 889 pacientů ukázala pozitivní vliv 

(delší život a lepší uzdravení) u těch onkologických pacientů, 

kteří měli oporu v blízkém člověku (ve svém partnerovi).  
 

Zdroj: http://jco.ascopubs.org/content/31/31/3869.short 

 

 

 

 

 

HARVARD RADIATION ONCOLOGY PROGRAM  

Doctor Azer (Boston) 2013 
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Buňka 
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Proč buňka zmutuje? 
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Pokus o sebeopravu 

ZDRAVÁ BUŇKA 

„MELANOCYT“ 
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STUDIE 

Dlouhodobě zvýšená hladina stresových hormonů může 

snižovat funkci tohoto „strážce genetické informace“. 
 

Biologické procesy na pozadí: 
 

Dlouhodobě uvolňované stresové hormony ze skupiny glukokortikoidů vedou k     

indukci protein kinázy (SGK1)  zvýšení aktivity enzymu MDM2  útlum funkce 

transkripčního faktoru p53  
  

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345015 

 

 

 

 

 

THE CANCER INSTITUE OF NEW JERSEY 

Professor Zhaohui Feng (New Jersey), 2012 
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Pokus o sebeopravu 

ZDRAVÁ BUŇKA 

„MELANOCYT“ 
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Pokus buňky o sebezničení („apoptóza“) 

POTENCIÁLNĚ 
NÁDOROVÁ BUŇKA 
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STUDIE 

Dlouhodobé uvolňování stresového hormonu adrenalinu 

může potlačovat proces sebezničení buněk rakoviny 

prostaty. 
  

Zdroj (studie 2007): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17353197 
 

Zdroj (studie 2013): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348742 

 

 

 

 

 

 

 

WAKE FOREST UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE 

Professor Sastry (Winston Salem, USA), 2007 

Professor Hassan (Winston Salem, USA), 2013 
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DLOUHODOBÍ STRES A ZDRAVÍ 

PROŽITEK STRESU 
  

MOZEK SPOUŠTÍ 
STRESOVOU REAKCI 
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OVLIVNĚNÍ  
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dřeně 

nadledvinek 
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1. Musí vzdorovat pokusům o SEBEZNIČENÍ či SEBEOPRAVU 

2. Musí vzdorovat zničení IMUNITNÍM systémem 

3. Musí získat PODPORU PRO RŮST A MNOŽENÍ 

4. Musí zajistit PŘÍSUN ŽIVIN PRO DALŠÍ RŮST 

5. Musí zvládnout oddělení a založení METASTÁZÍ  

 

 

Co stojí potenciálně rakovinové buňce v cestě? 

 

www.aplikovanapsychologie.cz 



Prezentace a další informace www.linkos.cz 

 

www.aplikovanapsychologie.cz 

 

Zdroj: https://www.linkos.cz/psychika-onkologicky-nemocneho/vliv-mysli-na-imunitni-system-a-nemoc-2/ 

 

 

 

 

 

Vliv mysli na imunitní systém a nemoc 

 

http://www.linkos.cz/


Obsah přednášky 

www.aplikovanapsychologie.cz 

• Jak mysl a vztahy ovlivňují naše zdraví? 
 

• Co můžeme udělat sami pro udržení zdraví?  
 

• Tedy co zmírňuje nebo přímo eliminuje 
škodlivý dopad prožitého stresu na naše tělo. 
 

 
 
 



POHYB  

www.aplikovanapsychologie.cz 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs9dHK2uHbAhWML1AKHV9hBKcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fold%2Bman%2Bgym&psig=AOvVaw1JKbJOs-Yhi5BZbRpyVqn3&ust=1529565715478835


- Snižuje účinky stresu na naše tělo  

- Zlepšuje pocit z vlastního těla 

- Zlepšuje vedlejší příznaky  

- Snižuje riziko návratu nemoci  

Proč to pomáhá ? 

www.aplikovanapsychologie.cz 

POHYB a CVIČENÍ 

- Zlepšuje fungování imunitního systému 

- Snižuje rozvoj chronického zánětu 

- Redukuje produkci tzv. volných radikálů 

Zdroj: https://integrativeoncology-essentials.com/2013/07/how-to-begin-an-exercise-routine-for-cancer-patients-and-survivors-part-i/ 
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POHYB - doporučení 

Doporučení pro prevenci rakoviny (zjednodušeně): 
 

Buďte fyzicky aktivní alespoň 30 minut denně. 
 

 

Zdroj: http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/recommendations_02_activity.html 

 

 

 

 

 

 

www.aplikovanapsychologie.cz 

Než začnete cvičit je klíčové poradit se se svým lekařem zda je možné i ve Vašem 
případě začít pozvolna se cvičením, nebo zda jsou u Vás nějaké kontraindikace 
(probíhající léčba, regenerace po chirurgickém zákroku, stav nemoci apod.) 

https://www.cancer.org/healthy/eat-healthy-get-active/acs-guidelines-nutrition-

physical-activity-cancer-prevention.html 

https://integrativeoncology-essentials.com/2012/08/exercise-and-cancer-101-
why-you-should-just-do-it/ 

https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/zasady-zdraveho-zivotniho-stylu/pohyb 
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POHYB V PŘÍRODĚ 
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LES 
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STUDIE 

Dlouhé procházky v lese zlepšují fungování imunitního 

systému a protinádorové obrany těla. 
 

• Skupina byla tři dny a dvě noci v přírodním prostředí. Každý den byla  

  zařazena 2 hodinová procházka v lese. 
 

• U 90% osob byla zjištěn 50% nárůst aktivity imunitních NK buněk  

  a nitrobuněčných protinádorových proteinů. 
 

  

Zdroj: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03946320070200S202 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL OF MEDICINE, OSAKA UNIVERSITY 

Doctor Q.Li (Japan), 2007 
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http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03946320070200S202


NK buňky (natural killers) 

Bílé krvinky „určené k likvidaci“ nádorových buněk: 
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POHYB V PŘÍRODĚ 
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Chile 

Maroko 

Alpy 

Grónsko 



- Koncentrace na činnost 

- Tělo je v pohybu 

- Odloučení od civilizace 

- Prožitek sdílený ve skupině 

Proč to pomáhá ? 

www.aplikovanapsychologie.cz 

HORSKÉ PROSTŘEDÍ 



STUDIE 

Pohyb v horách je finančně nenáročná cesta ke zlepšení 

zdraví a redukci stresu.  
 

• Přináší zlepšení imunitního systému a krevního tlaku. Člověk 

získává pozitivní emoční prožitky. 
 

• Dochází ke zlepšení kondice, případně ke ztrátě nadváhy. Z 

psychického pohledu k celkovému zlepšení nálady. 
 

  

Zdroj: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1559827616658229 

 

 

 

 

 

 

THE PRESCOTT COLLEGE 

Doctor Mitten (Arizona), 2010 
 

 

www.aplikovanapsychologie.cz 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1559827616658229


„PEAK EXPERIENCE“   
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„PEAK EXPERIENCE“ – Výstup na Mount Everest   

www.aplikovanapsychologie.cz 

Joičiro Miura, rok 2013  

věk 80 let 



STRES versus BETA-ENDORFINY 

PROŽITEK „ŠTĚSTÍ“  
  

MOZEK  PRODUKUJE  
b-ENDORFINY A  

„ZASTAVUJE 
STRESOVOU REAKCI“ 

ŽIVOTNÍ  POHODA 

OVLIVNĚNÍ IMUNITY, 
ZÁNĚTLIVÝCH PROCESŮ 
A DALŠÍCH FUNKCÍ TĚLA 

Mozek  tlumí 
stresovou reakci a 

uvolňuje              
b-endorfiny.  

Probíhající 
stresová reakce 

s následným 
uvolňováním 

hormonů. 
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STUDIE 

Pozitivní úloha beta-endorfinu „hormonu štěstí a dobré nálady“ 

při redukci stresu a prevenci růstu nádoru prsu a prostaty.  
 

Pozorované biologické procesy na pozadí: 
 

- Nárůst aktivity imunitních buněk (NK buněk a makrofágů) 

- Zvýšení protizánětlivých cytokinů (INF-gama, IL-18) 

- Snížení zánět podporujících látek (IL-1alfa, TNF-alfa) 

- Pozorovaná inhibice růstu nádoru 
  

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22287549 

 

 

 

 

THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY 

Professor Dipak K. Sarkar (New Jersey), 2012, 2013, 2015 
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DOPORUČENÍ – HORY aneb KAM VYRAZIT  
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HORY – TOTES GEBIRGE 
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HORY – TOTES GEBIRGE 
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BUKOVSKÉ VRCHY 

www.aplikovanapsychologie.cz 



STUDIE 

Studie provedená na 11 000 respondentech ukázala, že lidé, kteří 

tráví více času v blízkosti zelených ploch a přírody mají lepší 

zdraví, méně je trápí stres a mají lepší kvalitu života.  
 

  

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20413584 

 

 

 

 

 

THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN 

Professor Stigsdotter (Denmark), 2010 
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NOVOHRADSKÉ HORY 
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HORY NEMUSÍ BÝT PRO KAŽDÉHO 
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- Emoční „přeladění“ 

- Přesun koncentrace 

- Lze vysledovat pozitivní změny        

  v biologických pochodech těla 

POSLECH HUDBY A ZPĚV 

www.aplikovanapsychologie.cz 

Proč to pomáhá ? 



STUDIE 

www.aplikovanapsychologie.cz 

Poslech hudby dokáže zmírnit negativní emoce po 

prožitém stresujícím zážitku.  
 

Výsledky: 
 

Pokud si účastník poslechl oblíbenou hudbu, došlo u něho k: 
 

- Snížení pocitů úzkosti a hněvu 

- Snížení aktivace sympatického nervového systému a celkovému uvolnění 
 

..oproti skupině účastníků, kteří jen seděli v tichu. 
 

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17965934 

 

 

 

 

 

 

 

THE UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 

Doctor Labbé (Alabama), 2007 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17965934


STUDIE 

www.aplikovanapsychologie.cz 

Porovnání účinku pouhého poslechu hudby a 

aktivního zapojení do hraní.  
 

Výsledky: 
 

- Pasivní poslech oblíbené hudby přináší pozitivní emoce a zlepšuje  

duševní pohodu. 
 

- Aktivní zapojení do hraní přináší výraznější změny v měřitelných 

biologických hodnotách v podobě snížení stresového hormonu kortizolu a 

zvýšení protilátek. 
 

Zdroj: http://search.proquest.com/openview/34fedc0ceba90fd128f6ab24c0b3aea5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=32528 
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Doctor Burnst (Australia), 2011 
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- Tělo je v pohybu  

- „Užíváme si“ skrze naše tělo 

- Prožitek v páru či skupině 

- Nástroj pro vyjádření emocí 

 

TANEC 
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Proč to pomáhá ? 
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Tanec pomáhá snižovat prožívání stresu a přináší 

pozitivní emoce u pacientů s rakovinou. 
 

Zdroj:https://www.researchgate.net/publication/232461785 

 

 

 

 

 

 

THE UNIVERSITY OF HONGKONG 

Doctor Tim Hung Ho (Hongong), 2005 
 

 

Tanec mění hladiny serotoninu a dopaminu, tím snižuje 

prožívaný stres a zmírňuje požívání deprese.  
 

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287635 

THE WONGWANG UNIVERSITY  

Doctor Jeong (Jižní Korea), 2005 
 

 

STUDIE 



TANEC a MUŽI 

www.aplikovanapsychologie.cz 

„...nejdříve mě to přišlo divné, abych já - sportovec a 
voják, chodil tancovat?“ 
    

   
   

             Marek (52 let, vojenský lékař a parašutista) 



STUDIE 

• Existuje souvislost mezi potlačováním hněvu a bojeschopností 

imunitních buněk u pacientů s nádorem prostaty. 
  

Závěry studie: 
 

Lidé, kteří méně potlačovali hněv a byli schopni své negativní pocity lépe 

vyjádřit, měli větší bojeschopnost (cytotoxicitu) a aktivitu NK buněk. 
 

 

UNIVERSITY OF MIAMI 

Professor Frank J. Penedo (Miami), 2006 
 

 

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16581368 
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- Tělo je v pohybu  

- „Užíváme si“ skrze naše tělo 

- Prožitek v páru či skupině 

- Nástroj pro vyjádření emocí 

 

TANEC 
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Proč to pomáhá ? 



VZTAHY 
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LIDÉ 



STUDIE 

www.aplikovanapsychologie.cz 

Souvislost pociťované podpory od blízkých lidí a vyšší 

aktivitou  NK buněk u pacientek s rakovinou prsu.  
  

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2305024 

 

 

 

 

PITTSBURGH CANCER INSTITUTE 

Professor Levy (Pennsylvania), 1990, 1991 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2305024
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POHYB V HORÁCH 



VZTAHY 
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LIDÉ 



DOBRÉ VZTAHY = DOBRÉ ZDRAVÍ 
 

LZE OKAMŽITĚ ZLEPŠIT VZTAHY S LIDMI OKOLO NÁS ? 

www.aplikovanapsychologie.cz 

ODPUŠTĚNÍ 

VZTAHY 



CO S NÁMI DĚLÁ ODPUŠTĚNÍ ? 

www.aplikovanapsychologie.cz 

- Rozpouští zlobu, vztek a nenávist  

- Zažíváme větší pocity klidu a štěstí 

- Zbavuje nás těžkých myšlenek 

- Zbavuje nás pocitů křivdy spojených s minulostí 
 

Odpuštění je ochota vzdát se vlastního práva na zlost, vztek 

a zášť. Je účinnou strategií zvládání stresů pramenících z 

mezilidského soužití. 

 



CO SE DĚJE, KDYŽ ŘEKNU „NEODPUSTÍM“? 

www.aplikovanapsychologie.cz 

- Pocity zlosti a křivdy nabývají na síle. 

- Objeví se postoj nesnášenlivosti až nenávisti. 

- Jsou přítomny myšlenky na odplatu a pomstu. 

 

 

 
Zpracováno volně dle J.Křivohlavý 2011 



Co se může odehrávat v těle, když si řeknu „neodpustím“! 

   AKTIVACE „PŘÍPRAVY NA BOJ“

  

MOZEK SPOUŠTÍ 
STRESOVOU REAKCI 

POCITY „SPRAVEDLIVÉHO“ 
HNĚVU A NENÁVISTI SÍLÍ 

UVOLNĚNÍ HORMONŮ 

  

OVLIVNĚNÍ IMUNITY, 
CHRONICKÉHO ZÁNĚTU, 

SPÁNKU, MIKROPROSTŘEDÍ 
NÁDORU apod. 

www.aplikovanapsychologie.cz 



KNIHY  

www.aplikovanapsychologie.cz 

Handbook of Forgiveness  

E.L.Worthington  

Pozitivní psychologie  

J.Křivohlavý (kapitola odpouštění)  
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PŘÍRODA a POHYB 
 

HUDBA a ZPĚV 
 

TANEC a POHYB 
 

MYSL a TĚLO 
 

VZTAHY a OPORA 
 



PROJEKT „MysliProtiRakovině“ 
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Psychologie má co nabídnout 



www.apl ikovanapsycholog ie .cz  

mart in-pospichal@centrum.cz  


