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Vzdělávací cíle

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

● Říci, co to je zdraví a duševní zdraví

● Pochopit, co to je zdravotní gramotnost a gramotnost duševního zdraví

● Použít různé strategie prevence na podporu svého zdraví

● Poznat různé stavy duševního zdraví a pracovat s nimi

● Říci, co to je stigma a jaké jsou typy stigmat



Úvodní aktivita (úvodní posouzení)



Úvodní aktivita

Otázka 1: Zdraví znamená pouze nepřítomnost nějaké nemoci
1. Správně
2. Nesprávně

Otázka 2: Zdraví a duševní zdraví jsou vzájemně propojené
1. Správně
2. Nesprávně

Otázka 3: Gramotnost digitálního zdraví je schopnost porozumět informacím o zdraví z důvěryhodných elektronických zdrojů
1. Správně
2. Nesprávně



Lekce 1

Zdraví a duševní zdraví



Téma 1: Definice zdraví

Zdraví je stav úplné

• fyzické, 

• duševní a 

• sociální

pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady



Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY
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Téma 1: Definice zdraví

Dva významné faktory zdraví:

● Nepřítomnost nějaké nemoci či vady

● Zdraví týkající se nejen fyzické pohody, ale též pohody duševní a sociální



Téma 2: Definice duševního zdraví

● Zdraví a duševní zdraví jsou vzájemně propojené

● Bez duševního zdraví není člověk považován za zdravého

Duševní zdraví je pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní 
potenciál, zvládá stresové situace v každodenním životě, může pracovat 
produktivně a je schopen pracovat ku prospěchu své komunity.



Téma 3: Podpora zdraví

Podpora zdraví je proces 
umožňující lidem zlepšit 
své zdraví a zvýšit 
kontrolu nad ním.

Každý člověk si zaslouží žít dlouhý a 
zdravý život. 

Právo na zdraví jasně stanoví 
mezinárodní dohody, jako je Všeobecná 
deklarace lidských práv.



Téma 3: Podpora zdraví

● Prevence není o léčbě
● Podpora zdraví se nevztahuje na nemocnice a zdravotnický personál

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY
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Téma 4: Zdravotní gramotnost

● Zdravotní gramotnost je významným hlediskem podpory zdraví a je zásadním 
prvkem při zvládání nemocí a zlepšení zdravotního stavu.

„Je spojena se vzděláním a vyžaduje znalosti, 
motivaci a kompetence osob ohledně přístupu 
k informacím o zdraví, jejich porozumění, 
posouzení a používání pro zlepšení kvality 
života.“ (Sørensen, 2012)



Téma 4: Zdravotní gramotnost

Proč to je důležité?

● Nízká zdravotní gramotnost představuje překážku 
ve zdraví: 

○ neuspokojivé výsledky léčby, horší přístup k 
léčbě, vyšší úmrtnost

○ nedostatečná komunikace mezi pacientem a 
zdravotnickým personálem

● Pacienti, kteří jsou vybaveni zdravotní 
gramotností, mají o 30 % menší 
pravděpodobnost návratu nemoci či potřeby 
návštěvy pohotovostní ambulance

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-ND
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Téma 4: Zdravotní gramotnost

Dostatečná úroveň zdravotní gramotnosti znamená schopnost:

● Přístupu ke zdravotním službám
● Analyzovat příslušná rizika a přínosy
● Spočítat dávku pro užívání léku
● Komunikovat se zdravotnickým personálem
● Přiřadit platné informace týkající se zdraví



Kvíz: Zhodnoťte svou úroveň zdravotní gramotnosti

Zdravotní gramotnost je: Zdravotní gramotnost není:

Přiřaďte odpovědi do správné kategorie:

1. Informace o vašem 
zdravotním stavu

2. Nenavštěvování lékaře
3. Obavy o svůj zdravotní 

stav
4. Rozhodnutí o zdravotním 

stavu



Téma 5: Digitální zdravotní gramotnost

Informace o zdraví z důvěryhodných elektronických zdrojů
pomocí internetu

Najít

Pochopit
Zhodnotit

Použít



Téma 5: Digitální zdravotní gramotnost

Jak využívat internet ohledně informací týkajících se 
zdraví:

❖ Jako zdroj informací ohledně příznaků, léčby, 
vedlejších účinků léků

❖ Jako nástroj k nalezení poskytovatelů zdravotní 
péče

❖ Jako způsob vytvoření a udržení kontaktů pro 
vaši podporu

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-SA-NC
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Téma 5: Digitální zdravotní gramotnost

● Věnujte pozornost tomu, jaké používáte internetové stránky

nebo mobilní aplikace. Na internetu je velké množství informací,

které nemusí být spolehlivé

● Snažte se čerpat z důvěryhodných a platných zdrojů z univerzit,

vládních orgánů či důvěryhodných vědeckých organizací (WHO,

ECDC, CDC, státní zdravotnické organizace)

● Vždy se zeptejte na názor svého lékaře. Internet nemůže

lékaře nahradit, měl by být jen doplňkovým zdrojem



Lekce 2

Chování na podporu zdraví



Téma 1: Výživa

Podívejte se, jakou úlohu má výživa pro naše zdraví



• Zdravá strava je důležitá ve všech fázích života

• Zdravá strava pomáhá zajistit:
 Přísun všech potřebných živin na podporu a správné fungování těla

 Ukládání živin v případě některých makroživin a mikroživin

 Prevenci zdravotních potíží

Téma 1: Výživa



Zdravotní problémy spojené s nesprávnými stravovacími návyky:

✔ Zdravotní problémy týkající se ústní hygieny, např. zubní kazy

✔ Nepřiměřená hmotnost, tj. nadváha a obezita

✔ Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, nepřiměřená hladina glykemie

✔ Chronické nepřenosné nemoci, jako je kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, různé

druhy rakoviny

Téma 1: Výživa

Fotografie od neznámého autora 
má licenci pod č. CC BY-ND
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Téma 1: Výživa



Téma 1: Výživa
Kolik? Každý 

den
Jednou 
týdně

Další doporučení

Zelenina 4 porce ✔ • Vybírejte sezónní zeleninu

Ovoce 3 porce ✔ • Vybírejte sezónní ovoce

Obiloviny (pečivo, těstoviny, 
rýže atd.)

5-8 porcí ✔ • Vybírejte celozrnné výrobky

Mléko a mléčné výrobky 2 porce ✔ • Vybírejte mléčné výrobky s nižším obsahem tuku

Vejce Max. 4 vejce ✔ • Vybírejte vařená vejce nebo omelety

Červené maso Max. 1 porce ✔ • Vybírejte libové maso

Bílé maso 1-2 porce ✔ • Odstraňte kůži

Ryby a mořské plody 2-3 porce ✔ • Polovina z nich by měly být tučné ryby



Téma 1: Výživa
Kolik? Každý 

den
Jednou 
týdně

Další doporučení

Luštěniny Minimálně 3 porce ✔

Přidaný tuk, olivy, ořechy 4-5 porcí ✔

Sůl Omezeně • Méně než 5 (1 lžička) gramů denně

Přidaný cukr Omezeně • Nepijte slazené nápoje, jako jsou komerčně vyráběné 
balené džusy, energy drinky apod.

Voda a nápoje 8-10 sklenic tekutiny ✔ • 6-8 sklenic by měla být voda

Alkoholické nápoje Pokud alkohol nepijete, 
nemusíte s tím začínat. Pokud 
ano, konzumujte ho s mírou
• 2 sklenice pro muže
• 1 sklenice pro ženy

✔ • Vybírejte víno, ideálně červené víno.



Téma 1: Výživa

• Používejte nákupní seznam

• Kupujte pouze to, co budete 
potřebovat do příštího nákupu

• Spotřebujte „zbytky“

• Zaměřte se na levnější značky

• Přidejte více zeleniny

• Využívejte luštěniny nebo namísto 
masa jezte vajíčka, jedná se o vynikající 
a přitom levný zdroj bílkovin

• Pečivo, které nespotřebujete, zamrazte

• Mějte přehled o tom, co máte v lednici a ve 
spíži

• Vyhledávejte levné recepty nebo recepty s 
malým množstvím ingrediencí – na internetu a 
na YouTube naleznete spoustu receptů na levná 
jídla

• Jídlo si připravujte namísto kupování hotových 
pokrmů

• Sledujte speciální nabídky a slevy, např. akce 
1 + 1 zdarma

Jak na správnou výživu s nízkým rozpočtem



Téma 2: Fyzická aktivita

● Tělesný pohyb vycházející ze svalové soustavy, který vyžaduje výdej energie

● Patří sem:

○ Jakákoli naplánovaná, systematická a opakovaná činnost s cílem zlepšit či udržet fyzické 
zdraví, tj. jakýkoli sport, cvičení, tanec atd.

○ Každá aktivita v rámci práce, každodenních přesunů nebo domácí práce

○ Každá aktivita ve volném čase



Téma 2: Fyzická aktivita



Téma 2: Fyzická aktivita

● Pravidelná fyzická aktivita spolu se zdravou stravou napomáhají prevenci a 
řešení různých zdravotních problémů i k udržení optimální tělesné hmotnosti. 

● Fyzická aktivita může zlepšit duševní zdraví, kvalitu života i pohodu.

Fotografie od neznámého autora 
má licenci pod č. CC BY-ND
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Téma 2: Fyzická aktivita

Proč je důležitá?

● Důležité zdravotní přínosy (tělo a mysl)
● Vliv na prevenci a řešení nepřenosných nemocí (rakovina, cukrovka, kardiovaskulární 

nemoci)
● Zlepšuje stavy deprese, úzkosti, může zlepšovat náladu a celkovou pohodu
● Zlepšuje dovednosti učení a přemýšlení
● Posiluje kosti a svaly
● Snižuje riziko pádu
● Zlepšuje kvalitu spánku
● Snižuje krevní tlak
● Snižuje riziko přibírání na váze



Pokuste se co nejvíce omezit sedavý způsob života.

Začleňte fyzickou aktivitu do každodenního života.

Téma 2: Fyzická aktivita



> 30 minut denně fyzické aktivity střední zátěže většinu dní v týdnu (>150 
minut týdně)

Extra přínosy:
≈5 hodin fyzické aktivity střední zátěže nebo 2,5 hodiny intenzivní fyzické 
zátěže týdně (nebo odpovídající kombinace obou)
Aktivita na posílení svalů minimálně 2krát týdně

Systematická aktivita (tj. sport) nebo nesystematická aktivita, např. chůze
(vystupte z autobusu o zastávku dříve a zbytek cesty dojděte pěšky), chůze 
po schodech namísto použití výtahu, případně běh, jízda na kole, plavání, 
aktivity s dětmi, cvičení, tanec.

Fyzická aktivita může být nepřerušená, nebo ji lze rozdělit na kratší, 
minimálně 10minutové úseky každý den. 

Téma 2: Fyzická aktivita



Téma 2: Fyzická aktivita

● Pro osoby s chronickými nemocemi (vysoký krevní tlak, cukrovka typu 2, HIV 
a onkologické onemocnění) se doporučuje stejná úroveň fyzické aktivity, je 
však zapotřebí konzultace s lékařem, který vám doporučí vhodné aktivity 
vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu a poradí, jakých aktivit se vyvarovat.



Téma 3: Ústní hygiena



Téma 3: Ústní hygiena

Nejčastější zdravotní problémy u dospělých

● Vypadání zubů

● Nemoci dásní

● Rakovina dutiny ústní

● Neléčené zubní kazy



Téma 3: Ústní hygiena

Proč je důležitá?

● Má souvislost s celkovým zdravotním stavem i s konkrétními 
potížemi

● Ústa jsou vchodem do celého těla (ústí dýchací a trávicí 
soustavy) 

● Tyto bakterie mohou způsobit určité nemoci



Téma 3: Ústní hygiena

Zánět vnitřní výstelky srdeční 
komory a chlopní

Kardiovaskulární nemoci: obecný 
pojem pro nemoci s rdce či cév, 
patří sem například s rdeční 
choroba, ucpané tepny a infarkt

Komplikace v těhotens tví a při 
porodu

Zápal plic a dalš í respirační 
onemocnění včetně COVID-19, kdy 
se bakterie v ús tní dutině mohou 
dos tat dál do plic

Zdravotní problémy spojené s ústní hygienou



Téma 3: Ústní hygiena

Udržení správné ústní hygieny

Používejte zubní 
pastu s fluorem

Čistěte si zuby pečlivě 
dvakrát denně a 
odstraňujte každý den 
zubní povlak Choďte každý rok 

na zubní prohlídku

Alkohol a tabák ústní dutinu 
poškozují, vyvarujte se jich

Pokud cítíte náhlé změny 
v chuti a vůni, vyhledejte 
lékaře nebo zubaře

Pokud berete léky způsobující 
sucho v ústech, požádejte lékaře o 
změnu léků. Pokud to není možné, 
pijte vodu, žvýkejte žvýkačky bez 
cukru, nepijte a nekuřte.

Nechoďte spát s 
nevyčištěnými zuby

Nezapomínejte se starat o 
jazyk

Pijte více vody, jezte 
čerstvé ovoce a 
zeleninu a omezte 
cukr



Téma 3: Ústní hygiena



Téma 4: Osobní hygiena

● Správná osobní hygiena je způsob prevence různých onemocnění, jako jsou 
trávicí potíže nebo infekční choroby, např. COVID-19, nachlazení a chřipky

● Do osobní hygieny patří:

⮚ Mytí rukou a těla

⮚ Čištění zubů dvakrát denně

⮚ Při kýchání nebo kašlání zakrytí úst a nosu kapesníkem

⮚ Bezpečná manipulace s potravinami

⮚ Praní prádla



Téma 4: Osobní hygiena

Zvláštní informace k onemocnění COVID-19

● I když jste očkovaní, noste roušku, která vám zakrývá nos i ústa

● Zachovejte vzdálenost 1,5 metru ve všech směrech, zejména ve vnitřních 
prostorách

● Vyhýbejte se přelidněným a nevětraným prostorám

● Nesahejte si na nos, ústa a do očí

● Pokud kašlete nebo kýcháte, zakryjte si ústa, a poté si ihned umyjte ruce 
mýdlem a vodou po dobu minimálně po dobu 20 vteřin



Téma 4: Osobní hygiena

Zvláštní informace k onemocnění COVID-19

● Myjte si často ruce po dobu alespoň 20 vteřin mýdlem a vodou, pokud to není 
možné, použijte dezinfekci s minimálně 60% obsahem alkoholu. Myjte si ruce:

○ Před jídlem nebo přípravou jídla
○ Po použití toalety
○ Pokud jste byli ve veřejném prostoru
○ Po utírání nosu, kýchnutí nebo kašlání
○ Po manipulaci s rouškou nebo respirátorem
○ Po péči o nemocnou osobu
○ Po kontaktu se zvířaty



Téma 4: Osobní hygiena

Jak si správně mýt ruce



Téma 5: Očkování

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-SA-NC
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Téma 5: Očkování

● Vakcíny učí imunitní systém vytvářet si protilátky jako v případě, že danou 
nemocí onemocníte

● Vakcíny obsahují pouze mrtvé nebo oslabené formy viru, nezpůsobují 
onemocnění, aLE chrání vás před závažnějším průběhem nemoci

● Očkování je bezpečné, vedlejší účinky vakcín bývají mírné, například bolest v 
rameni nebo zvýšená teplota, a netrvají dlouho



Téma 5: Očkování

Základní vakcíny pro dospělé:
● COVID-19
● Očkování proti chřipce
● Očkování proti pneumokoku: chrání 

proti pneumokokovým bakteriím, které 
mohou způsobit zápal plic, infekci 
krve a zánět mozkových blan

● Očkování proti tetanu/záškrtu
● Očkování proti planým neštovicím 

(Herpes Zoster)
● Očkování proti žloutence typu B: 

chrání proti onemocnění žloutenkou 
typu B, která může způsobit vážné 
onemocnění jater

● Očkování proti HPV: chrání proti 
lidskému papilomaviru, sexuálně 
přenosné infekci způsobující 
především rakovinu děložního čípku a 
je možné, že způsobuje i další typy 
rakoviny

● Posilovací dávka MMR: chrání proti 
spalničkám, příušnicím a zarděnkám, 
které mohou způsobit závažné 
problémy včetně meningitidy, ztrátě 
sluchu a problémům v těhotenství



Lekce 3

Podpora duševního zdraví: Specifické strategie prevence



Téma 1: Problematika duševního zdraví

Mezi nejčastější problémy, s nimiž se můžeme setkat, patří:

● Posttraumatická stresová porucha

● Deprese



Téma 1: Problematika duševního zdraví

Posttraumatická stresová
porucha (PTSP)



Téma 1: Problematika duševního zdraví

Posttraumatická stresová porucha (PTSP)

● Duševní porucha s různými příznaky, která vzniká jako reakce na traumatickou 
událost

● Nejčastější příznaky
○ Vzpomínky
○ Opětovné prožívání traumatické události
○ Noční můry
○ Vkrádavé myšlenky
○ Úzkost
○ Vyhýbání se
○ Změny nálady a myšlení



Téma 1: Problematika duševního zdraví
Jak si poradit s PTSP:

● Zjistit spouštěče – zkuste se zamyslet, kdy se příznaky PTSP objevují, v 
jakých situacích, jak vaše tělo reaguje. Napište si to na papír.

● Vyřešit spouštěče – interní spouštěče, jako jsou emoce a myšlenky, se 
ovládají těžko, ale externím spouštěčům, jako je konkrétní místo či událost, 
je možné se vyhnout, pokud fungují jako spouštěč

● Pracovat efektivních strategiích vypořádání se s problémem, např. 
relaxační metody, uzemnění, hluboké dýchání, vypsání se z pocitů – mohou 
pomoci kurzy týkající se technik zvládání stresu

● Mít bezpečný plán – bezpečný plán vám  má zajistit bezpeční, když se 
náhle dostanete do obtížné situace nebo krize. V zásadě je to způsob 
plánování, jak se vypořádat s problémem, pokud nastane, např. co byste 
udělali, pokud se vám vybaví situace z minula v obchodě? Jak byste řešili 
vtíravé myšlenky v práci?

Pixabay License Volně  použite lné  ke  
kom erčn ím  úče lům , bez jakýchkoli požadavků



Téma 1: Problematika duševního zdraví

Deprese

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-SA-NC

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Téma 1: Problematika duševního zdraví

Deprese

● Běžná duševní porucha, afektivní porucha, je to více než jenom smutek

● Nejčastější příznaky:

○ Pocity bezmoci a beznaděje
○ Ztráta zájmu
○ Změny v chuti k jídlu a změny hmotnosti
○ Spánkové změny
○ Úbytek energie
○ Strach nebo podrážděnost
○ Averze k sobě samému
○ Problémy se soustředěním
○ Nevysvětlitelné bolesti



Téma 1: Problematika duševního zdraví
Léčba deprese

• I ty nejvážnější formy deprese je možné léčit. 
• Pro zajištění účinné léčby je zásadní včasná diagnóza a okamžité vyhledání 

odborné pomoci.

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-Nd

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Léčba deprese

● Formou individuální nebo skupinové psychoterapie nebo konzultací s cílem lépe tak 
zvládat výzvy a snížit stres.

● Pomocí předepsaných léků, které zlepší náladu jedince a sníží stres. Typ léku, jeho 
dávkování a dobu léčby musí stanovit lékař.

● Kombinací psychoterapie a předepsaných léků. 

Téma 1: Problematika duševního zdraví



Téma 2: Ochranné faktory

Ochranný faktor nám pomáhá předcházet problémům. Ochrannými faktory 
duševního zdraví jsou:

Ochranné faktory

Osobnost a chování Osobnostní vlastnosti, charakterové rysy, např. schopnost zvládat stres, 
schopnost řešení problémů, vysoká sebedůvěra
Chování chránící zdraví, jako je fyzická činnost, výživa

Rodina Podpůrné vztahy s rodinou

Společenské vztahy Podpora kamarádů, partnerů a zapojení lidí okolo vás – vytváří pocit 
sounáležitosti



Téma 3: Obecná doporučení – doplnění terapie

Léčba deprese si v každém případě žádá vyhledání pomoci odborníka. 
Zároveň je však možné věnovat se technikám, které nabízí úlovu a zmírňují příznaky deprese.

Příklady takových technik:
● Techniky na zmírnění stresu, jako je hluboké dýchání a postupné uvolňování svalů.

● Pomáhá také celková péče o naše zdraví a pohodu pomocí:
✔ Vyváženého jídelníčku, přísunu vitamínů, zejména vitamínu D
✔ Pravidelné fyzické aktivity
✔ Omezené konzumace alkoholu a kofeinu
✔ Kvalitního spánku



Téma 3: Obecná doporučení – doplnění terapie

● Stanovení reálných cílů
● Kontakt s lidmi a sdílení pocitů s lidmi okolo nás tak, abychom cítili důvěru a bezpečí
● Navázání kontaktu s dalšími lidmi, zejména s lidmi se stejnými zkušenostmi, s těmi, 

kteří nám mohou být oporou a zdrojem informací
● Znalosti o problematice depresí a duševního zdraví

Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-SA-NC Fotografie od neznámého autora má licenci pod č. CC BY-SA-NC

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Lekce 4

Stigma



Stigma týkající se bývalých vězňů zahrnuje stereotypy, jako například:

● „Všichni jsou nedůvěryhodní a mají násilné sklony.“

● „Lidé, kteří byli ve vězení, se po propuštění učí další špatné věci a stávají se 
ještě horšími občany.“

● „Berou drogy.“

Téma 1: Stigma u bývalých vězňů



Téma 2: Definice stigmatu

Proces destigmatizace je součástí podpory duševního zdraví



Téma 2: Definice stigmatu

● Stigma má souvislost s duševním zdravím, zdravím (zejména pro lidi s HIV), 
rasou, věkem, pohlavím, socioekonomickou třídou, sexuální orientací

● Některé osoby mohou být členy skupiny s řadou stigmat, např. jeden bývalý 
vězeň uvedl: „Jsem čtyřnásobný vyvrženec. ... Bývalý vězeň, bývalý alkoholik, 
černoch a HIV pozitivní.“



Téma 3: Následky stigmatu

Negativní následky stigmatu:

• Strach vyhledat pomoc nebo léčbu
• Chybějící soucit nebo podpora

rodiny, přátel, kolegů i jiných osob
• Problémy najít bydlení
• Šikana, fyzické nás ilí nebo 

obtěžování

• Přesvědčení, že některé výzvy nikdy 
nezvládnete nebo že se vaše 
s ituace nikdy nezlepší

• Možnosti bývalých vězňů najít 
pracovní místo

• Zvýšené riziko návratu ke s tarým 
škodlivým zvykům



Téma 4: Stereotypy, diskriminace a stigma

Stigma souvisí s dalšími pojmy: stereotypy, předsudek a diskriminace

STEREOTYP
Negativní neuctivý 

postoj vůči skupině lidí

PŘEDSUDEK
Ve spojení se stereotypem má za 

následek negativní emoce

DISKRIMINACE
Související chování, které má za 

následek ztrátu oprávněné 
příležitosti

Příklady:
Jsou…
• nebezpeční
• nevypočitatelní
• nekompetentní

Příklady:
Je to pravda. Jsou…
• nebezpeční a bojím se jich
• nevypočitatelní a nevěřím jim
• nekompetentní a rozčilují mě

Příklady:
• Zaměstnavatelé je nechtějí 

přijímat.
• Majitelé domů jim nechtějí 

pronajímat byty.
• Poskytovatelé služeb jim nabízí 

služby nižší kvality.



Téma 5: Překonání stigmatu

Čas k zamyšlení…

Zamyslete se, kdy jste čelili stigmatu. Kvůli čemu to bylo? Jak jste se cítili? Čelili 
jste stigmatu více než jednou v životě?



Téma 5: Překonání stigmatu

Strategie k překonání sebestigmatu:

● Nedopusťte, abyste kvůli stigmatu začali o sobě pochybovat nebo měli pocit studu

● Nevyčleňujte se ze společnosti

● Rozhodněte se, jaké informace sdělíte, jakým způsobem, kdy a kde

● Vyhledejte pomoc

● Vyhraňte se proti stigmatu

LeBel, 2008



Aktivity



M6: Aktivita 1 

Typ: Správně nebo nesprávně (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Pomocí podpory zdraví mohou lidé získat kontrolu nad svým zdravím a nemocemi.

● Správně

● Nesprávně



M6: Aktivita 1

Typ: Výběr z možností (jedna správná odpověď) (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Digitální zdravotní gramotnost je: 

1. Schopnost vyřešit zdravotní problém

2. Schopnosti přijímat informace o zdraví z důvěryhodných elektronických zdrojů s použitím internetu



M6: Aktivita 2

Typ: Rozdělovací matice (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Zařaďte potraviny podle četnosti

Ovoce a zelenina (3-4 porce) Týdně

Bílé maso a drůbež (1-2 porce) Denně

Mléko a mléčné výrobky (2 porce) Denně

Luštěniny (3 porce) Týdně



M6: Aktivita 2 

Typ: Výběr z možností – jedna správná odpověď (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Jaká je doporučená doba fyzické aktivity pro dospělé?

1. 2 hodiny a 30 minut týdně fyzické aktivity střední zátěže
2. 75 minut – 150 minut týdně intenzivní fyzické aktivity 
3. Obě uvedené možnosti



M6: Aktivita 2

Typ: Výběr z možností (jedna správná odpověď) (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Jak dlouho je třeba si mýt ruce?

1. Minimálně 10 vteřin
2. Minimálně 20 vteřin
3. Minimálně 5 vteřin



M6: Aktivita 3

Typ: Výběr z možností (více správných odpovědí) (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Jaké jsou příznaky PTSP?

1. Opětovné prožívání traumatické události

2. Noční můry

3. Všechny uvedené možnosti



M6: Aktivita 3

Typ: Výběr z možností (více správných odpovědí) (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Jaké jsou nejčastější příznaky deprese?

1. Ztráta zájmu

2. Změny v chuti k jídlu a změny hmotnosti

3. Spánkové změny

4. Všechny uvedené možnosti



M6: Aktivita 4

Typ: Rozdělovací matice (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením osvědčení)

Otázka: Přiřaďte správně

Jsou…
nebezpeční a nevypočitatelní

Stereotyp

Je to tak. Jsou… nebezpeční a mám z nich strach Předsudek

Je to bývalý vězeň, toho na to pracovní místo 
nepřijmu

Diskriminace



M6: Aktivita 4

Typ: Výběr z možností (více správných odpovědí) (Tato aktivita je vhodná k závěrečnému hodnocení s udělením 
osvědčení)

Otázka: Jaké jsou strategie pro překonání sebestigmatizace

1. Nedopusťte, abyste kvůli stigmatu začali o sobě pochybovat nebo měli pocit studu

2. Rozhodněte se, jaké informace sdělíte

3. Vyhledejte pomoc



Závěrečná aktivita



Závěrečná aktivita

Otázka 1: Zdraví znamená pouze nepřítomnost nějaké nemoci
1. Správně
2. Nesprávně

Otázka 2: Zdraví a duševní zdraví jsou vzájemně propojené
1. Správně
2. Nesprávně

Otázka 3: Gramotnost digitálního zdraví je schopnost porozumět informacím ohledně zdraví z důvěryhodných zdrojů
1. Správně
2. Nesprávně
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