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ŠKOLENÍ 

 

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví 
Jak si udržet zdraví v podmínkách neustálého tlaku pracovních požadavků 

  

Jednou ze základních obranných linií proti nemoci je u člověka jeho imunitní systém. Výzkumy 

posledních let ukazují, že imunitní systém může být ovlivněn mimo jiné také tím, jak prožíváme svůj 

život, zvládáme každodenní stresy i dlouhodobé životní starosti. Zdá se, že existují způsoby chování 

a zvládání životních starostí, které v pozitivním slova smyslu posilují funkční připravenost našeho 

těla pro boj s nemocemi.   

V rámci školení vám budou představeny pomyslené „tři kroky ke zdraví“ z pohledu psychologie. 

 

1) „Mysl a tělo jsou propojeny“. Slyšel jsem… no a co já s tím? 

Ukážeme si, jak prožívaná psychická zátěž ovlivňuje naše tělesné pochody a co můžeme sami udělat, abychom 

minimalizovali dopad stresu na naše zdraví a posílili imunitní systém. 

 

2) Moje stresy aneb jak jsem na tom „já sám“ 

Každý z účastníků bude mít možnost zjistit, jak je na tom on sám. Kde jsou jeho zdroje a na čem by bylo dobré 

zapracovat. Ukážeme si klíčové strategie zvládání psychické zátěže a stresu, které používají úspěšní (ale zároveň 

zdraví) manažeři. 

 

3) Jak rychle „dobíjet baterie“ po náročných situacích  

Představíme si, co prokazatelně pomáhá lidem, kteří pracují v náročných profesích nebo prožívají náročné životní 

období. Vyjdeme ze zkušenosti z práce s manažery, záchranáři a onkologickými pacienty. Použití těchto metod 

není náročné na osvojení a z představené nabídky si každý může vybrat to svoje. 

Podrobnosti                     

Překládané školení probíhá typicky v řádu čtyř hodin a optimální počet účastníků je okolo dvaceti.  

 

Lektor                                            

PhDr. Ing Martin Pospíchal vám může nabídnout tyto relevantní zkušenosti a vzdělání: doktorát z psychologie na 

Univerzitě Karlově v Praze – zaměřený na problematiku zvládání psychické zátěže a stresů u manažerů; již několik  

let je lektorem výuky aplikované psychologie na Univerzitě Karlově v Praze; člen mezinárodní 

PsychoNeuroImmunology Society a člen výboru České psychoonkologické společnosti při České lékařské 

společnosti JEP; aktivně se věnuje školení horských průvodců v oblasti zvládání stresu a náročných situací; má za 

sebou sedmnáct let zkušeností z oblasti obchodu a marketingu u firem zabývajících se informačními 

technologiemi; provozuje soukromou psychologickou praxi v oblasti manažerského poradenství a vlivu 

psychické zátěže a stresu na lidské zdraví; držitel oprávnění pro psychodiagnostiku a psychologické poradenství. 



 

www.aplikovanapsychologie.cz 

 

Kontaktní informace                                      

         Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú. 

         PhDr. Ing. Martin Pospíchal 
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