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1 Projekt Hlava v pohodě – anotace 

Projekt Hlava v pohodě je zaměřen na duševní zdraví dospívajících. Reaguje na rostoucí počet dětí  
ve věku 11 – 16 let, které se potýkají s duševní nepohodou. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o této problematice u dospívajících, pedagogických pracovníků  
i rodičů. Projekt tak přispěje k podpoře duševního zdraví na komunitní úrovni.  

Projekt má tyto výstupy: vzdělávací program obsahující osm vzdělávacích modulů, dvacet volně 
dostupných podcastů, dva semináře pro pedagogické pracovníky a rodiče, závěrečná konference 
určená pedagogům a rodičům.   

Více informací o projektu naleznete na www.hlava-v-pohode.cz 

 

2 Vzdělávací program Hlava v pohodě 
 

2.1 O vzdělávacím programu – cíl, použití, přínos, obsah 
 

Vzdělávací program Hlava v pohodě je určen dětem ve věku 11 - 16 let (žáci 2. stupně ZŠ  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).  

Hlavním cílem vzdělávacího programu je zvýšit informovanost žáků o problematice duševního zdraví  
a předat jim dovednosti užitečné k udržení duševního zdraví. Žáci se budou orientovat v tom, co 
znamená být duševně zdravý, budou schopni vnímat to, že péče o duševní zdraví je důležitou součástí 
lidského života. 

Program má být realizován pedagogickými pracovníky na základních školách. Pedagogům poskytuje 
základní informace o duševním zdraví, nejčastějších obtížích dětí a dospívajících a základní diagnostice. 

Program dále umožní edukaci pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy, 
které mohou aplikovat především formou her a tréninků v průřezových tématech ŠVP, při projektových 
a harmonizačních dnech. Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat buď celý vzdělávací program, 
nebo jen některé moduly podle časových možností a podmínek ve třídě a škole. Budou moci aplikovat 
tréninkové postupy a herní prvky, kterými přispějí k duševnímu zdraví žáků.  

Přínosem programu je možnost častěji zařadit problematiku duševního zdraví do vyučovacího 
procesu. Program přispívá k duševní hygieně žáků, ke zlepšení sociálního klimatu ve škole i ke snižování 
nerovností mezi žáky z odlišného prostředí. 

Program obsahuje osm modulů (8 x 90 minut), které je možné realizovat jako celek (např. 
harmonizační pobyty), samostatně nebo v libovolné kombinaci dle potřeb konkrétní třídy nebo skupiny 
(např. projektové dny, třídnické hodiny).  

Moduly vzdělávacího programu vytvořily týmy odborníků ve složení psycholog, odborník na danou 
problematiku, pedagogický pracovník a animátorky, případně sociální pracovník nebo peer konzultant. 
Přínosem je různost pohledů, inovativní struktura a využití programu. 

 



 
 

4 
 

Obsah vzdělávacího programu 

Každý modul zahrnuje: 

- powerpointovou prezentaci pro pedagogické pracovníky – na snímcích je osnova k danému 
tématu, v poznámkách pod snímkem detailnější informace k tématu 

- metodický manuál – vychází z prezentace, pod každým snímkem jsou opět detailnější 
informace k tématu, dále návod/návrh, jak téma prezentovat dospívajícím, okénko pro 
pedagogy pro další edukaci pedagogů, návody k aktivitám, zdroje a doporučená literatura, 
odkazy na zajímavé weby apod. 

- videozáznam z ověření – pomocí videozáznamu aktivity získá pedagog jasnější představu  
o realizaci této aktivity 

- přílohy - pracovní listy, audionahrávky apod. 
 

2.2 Seznam modulů vzdělávacího programu  
 

Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: 

1. Duševní zdraví a psychohygiena - Co znamená být duševně zdravý? Jak pečovat o duševní zdraví? 
Kdo může pomoci? 
2. Meditace a cvičení pro zdraví - Jak pohyb, správné dýchání a relaxace pomáhá k duševní rovnováze? 
3. Mindfulness - Jak být vědomě tady a teď? 
4. Zdravý životní styl - Jak na tělesnou a duševní rovnováhu? 
5. Vztah k sobě - Jaký jsem a jak mě vidí ostatní? Jak si rozvrhnout čas? Jak na správné stanovení cílů? 
6. Soužití s okolím - Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní vztahy? 
7. Emoce a jak s nimi zacházet - Jak se vyznat v citech? Jak zvládat své emoce? 
8. Stres a jak s ním zacházet - Jak si poradit v zátěžových situacích? Jak na obavy, úzkost  
a strach?                       
 
 
2.3 Vzdělávací program – kde je k dispozici 
 
Program je zdarma k dispozici všem pedagogickým pracovníkům k využití ve školách v celé ČR  
zde: https:// hlava-v-pohode.cz/vzdělávací-program/ 
 

 

3 Modul Mindfulness – Jak být vědomě tady a teď? 
 

3.1 Složení modulu - dokumenty  
 
Modul Mindfulness – Jak být vědomě tady a teď? obsahuje následující dokumenty. 
                                                             
Powerpointová prezentace 

Snímky obsahují základní osnovu k danému tématu, v textu pod čarou je stručný teoretický úvod, 
případně jiné důležité informace pro pedagogické pracovníky. V částech, kde je jako aktivita zařazen 
poslech audiozáznamu, je na snímku umístěna ikonka pro přehrání audia (obsahuje odkaz). Na konci 
prezentace je uveden přehled zdrojů a odkazy na zajímavé webové stránky, publikace apod. 
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Metodický manuál 

Doplňuje powerpointovou  prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci vzdělávacího 
modulu.   

Videozáznam z ověření 

Slouží jako návod pro pedagogy k vedení aktivity, poskytuje přesnější představu o realizované aktivitě. 

Přílohy  

Pracovní list 1 - Můj plán všímavosti  

Pracovní list 2 - Jak na to aneb všímavost při čištění zubů  

Pracovní list 3 – Všímavost věnovaná činnosti - nabídka činností, na kterých lze trénovat všímavost 

Pracovní list 4 – Ohlédnutí za aktivitami 

Audionahrávka – Řízená meditace 

 

3.2 Aplikace modulu 
 
Modul Mindfulness – Jak být vědomě tady a teď? je třetím modulem vzdělávacího programu  
Hlava v pohodě. 

Níže jsou uvedeny základní informace důležité pro aplikaci modulu. 

3.2.1 Složení kolektivu, počet účastníků 

Modul Mindfulness – Jak být vědomě tady a teď?  je určen pro smíšený (chlapci + dívky) třídní kolektiv.  

Doporučujeme modul realizovat v kolektivu dětí, které se už nějakou dobu znají, a vztahy mezi nimi 
mají důvěrnější charakter. Není vhodné realizovat modul na seznamovacím pobytu, případně 
v kolektivu s výraznějšími vztahovými potížemi. Předpokladem kladného vyznění aktivit je bezpečí  
a důvěra mezi dětmi. 

Modul lze využít v rámci třídnických hodin nebo na harmonizačních pobytech.  

Za ideální počet účastníků považujeme cca 15 - 20 dětí. Pokud je třída větší, doporučujeme její 
rozdělení na 2 části tak, aby děti měly dostatečný prostor pro vyjádření.  

 

3.2.2 Umístění, pomůcky 

Vzhledem k potřebě technického vybavení (promítání prezentace, pouštění nahrávky) doporučujeme 
realizaci modulu spíše ve vnitřních prostorách. Některé izolované aktivity je možné provést venku 
(Čokoládová meditace, Zpráva o počasí, Všímavý rozhovor).  Bude také potřeba připojení k internetu 
(nebo mít audio nahrávku předem staženou).  

Pomůcky: technika k promítání prezentace, míček, čokoláda, rozinky, židle, papíry A4, pastelky (fixy, 
barvy), audio přehrávač (notebook apod.), měřič času, zvoneček, vytištěné pracovní listy č. 1, 2, 3 
(počet dle počtu účastníků). 
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3.2.3 Doporučení tvůrců modulu 
 

Výrazná reakce některého z účastníků (žáků) 

Je možné, že při probírání některého z témat či při nějaké aktivitě si učitel všimne, že se dítě necítí 
komfortně (přílišná uzavřenost, nechuť mluvit, nebo naopak velká potřeba sdílet, která překračuje 
možnosti programu, pláč, zlost či jakákoli jiná výraznější reakce).  

V takovém případě doporučujeme, aby dítě mělo možnost obrátit se po skončení programu na Vás, 
jiného učitele, školního psychologa nebo jinou dospělou osobu, se kterou by mohlo svůj zážitek sdílet 
bezpečně mimo skupinu. 
 
 

3.2.4 Použité symboly 

 

Pro lepší přehlednost jsou v metodickém manuálu použity následující symboly. 

 

   Lupa – Okénko pro pedagogy  

 

   Poznámkový blok – Teoretický úvod, teoretické poznámky – určen pro pedagoga 

 

   Přímá řeč pedagoga - návod / návrh, jak látku prezentovat dospívajícím 

 

   První pomoc – doporučení autorů – výrazná reakce některého z účastníků 

 

   Aktivita 

 

Diskuse – návrhy otázek pro pedagoga do diskuse 

 

Audio příloha 

 

Doporučení pilotujícího pedagoga – doporučení plynoucí z ověření modulu  
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3.3 Aplikace – struktura modulu, časová náročnost   

Modul je rozdělen na dvě vyučovací hodiny po 45 minutách. Struktura modulu (číslo snímku 
prezentace, předpokládaná časová náročnost jednotlivých částí prezentace při použití ve výuce, 
základní popis obsahu, aktivity, potřebné pomůcky a číslo strany v metodickém manuálu) je uvedena 
v tabulce níže. 

 

Hodina Čas 
(min.) 

Číslo 
snímku Popis / název snímku Aktivita Pomůcky Str. 

1.
 h

od
in

a 

1 1 
Úvodní snímek 1. části - cíle, kompetence, 
doporučení autorů 

 Technika  
k promítání 

8 

5 2 Pravidla pro práci ve skupině   Míček (pro 
oba bloky) 

9 - 10 

5 3 Co je mindfulness - všímavost   11 - 12 

15 4 Čokoládová meditace Aktivita 1, diskuse 
Čokoláda, 
rozinka… 

13 - 14 
 

5 5 Sedm složek všímavého života Diskuse   15 - 17 

14 6 Zpráva o počasí 
Aktivita 2, diskuse, 
rozšířená verze 
aktivity 

Židle, papíry 
A4, barvy, 
pastelky 
apod. 

18 - 19 

2.
 h

od
in

a 

 7 Úvodní snímek 2. části      20 

20 8 Řízená meditace všímavosti 
Aktivita 3, poslech, 
diskuse 

Nahrávka, 
přehrávač 

21 

15 9 Všímavý rozhovor Aktivita 4, diskuse 
Měřič času, 
zvoneček 
apod. 

22 

10 10 
Přínosy pravidelného cvičení všímavosti, Můj 
plán všímavosti 

Aktivita 5, diskuse 
Vytištěné 
pracovní listy 
č. 1, 2, 3 

23 - 24 

  11 Závěrečný snímek – zdroje, literatura, inspirace   25 

 
 
3.4 Realizace – výuka 

Tato část metodického manuálu je zaměřena na samotnou aplikaci, tedy realizaci modulu vzdělávacího 
programu. Poskytuje metodickou podporu k powerpointové prezentaci, ta může být při výuce použita, 
ale také nemusí. 

Jsou zde zobrazeny snímky z prezentace, ke každému snímku je znovu uveden text z prezentace, který 
je dále doplněn návodem/návrhem, jak obsah prezentovat, dále je zde podrobný popis aktivity 
s návodem i potřebnými pomůckami (pokud je aktivita zařazena), mohou být uvedeny i návodné otázky 
pro vedení diskuse a další instrukce. V části Okénko pro pedagogy jsou uvedeny další informace 
k danému tématu, které může pedagog v případě zájmu prostudovat. 

V závěru prezentace i metodického manuálu je uveden přehled zdrojů a odkazy na zajímavé webové 
stránky, publikace apod. 
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3.4.1 Úvod do tématu Mindfulness - všímavost 
 

 

 

 

Cíle 
Cílem modulu je představit dospívajícím pojem mindfulness neboli všímavost, její podobu a benefity 
pro každodenní život. Modul je koncipován tak, aby se dospívající sami aktivně zapojili do „zkoumání“ 
všímavosti a aby si ji sami v několika modalitách vyzkoušeli. 

Kompetence 
Dospívající dokáží vysvětlit pojem všímavost. Jsou si vědomi, že všímavost má pozitivní vliv na životní 
spokojenost. Účastníci vědí, jak lze všímavost praktikovat v každodenním životě. 
 
Použití modulu 
Vzhledem k potřebě technického vybavení – promítání prezentace, pouštění nahrávky – 
doporučujeme realizaci modulu spíše ve vnitřních prostorách. Některé izolované aktivity je možné 
provést venku – čokoládová meditace, zpráva o počasí, všímavý rozhovor.  

Doporučujeme modul realizovat v kolektivu dětí, které se už nějakou dobu znají, a vztahy mezi nimi 
mají důvěrnější charakter. Nikoli na seznamovacím pobytu, případně v kolektivu s výraznějšími 
vztahovými potížemi. Předpokladem kladného vyznění aktivit je bezpečí a důvěra mezi dětmi.  
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3.4.2 Pravidla pro práci ve skupině 
 

 

 

Vzhledem k tomu, že při rozhovorech na téma všímavost budeme s dětmi sdílet osobní témata, je 
užitečné ošetřit způsob zacházení s nimi.  Je možné pravidla upravit dle aktuální skupiny  
a situace. 

 
Naším tématem je všímavost, některé aktivity a sdělení budou více osobní, není to jako povídat si  
o počasí nebo fungování přírody, z toho důvodu si připomeneme základní pravidla pro fungování  
ve skupině. Pravidla stanovujeme proto, abychom se mohli cítit bezpečně. 
 
Zvědavost místo hodnocení 
Jako učitel vás nebudu za to, co sdělíte, hodnotit, nebudete dostávat známky.  
I vy se snažte se vzájemně nehodnotit (ten je divnej…), raději budeme zvědaví: kdo co jak vnímá  
a prožívá. Má to stejně jako já? Nebo jinak? V čem jinak? 
 
Jasně vymezit, že nejde o hodnocený předmět. Stejně tak vyzveme děti, aby se snažily se vzájemně 
nehodnotit, ale byly raději zvědavé. 
 
Důvěrnost místo zneužití 
Informace, které se zde o ostatních dozvíme, nebudeme proti nim zneužívat. S informacemi budeme 
zacházet citlivě – jak bych chtěla, aby mluvili o mně, budu mluvit i já o ostatních. 
 
Vzhledem k citlivosti tématu je třeba vytvořit důvěrnou atmosféru, aby děti měly pocit, že mohou 
mluvit otevřeně. 
 
Respekt k tajemství místo nucení ke sdílení 
Může se stát, že vás napadne něco, co ale ostatním říkat nechcete. To je v pořádku. Nemusíte. A ani 
ostatní nebudeme nutit říkat něco, co je pro ně třeba moc citlivé. Každý se rozhoduje, co ve skupině 
sdílí. 
 
Některá témata mohou být pro děti příliš citlivá a je lepší o nich ve skupině nemluvit, respektujeme to. 
Každý se rozhoduje, co sdělí a co už ne. Druzí nikoho nenutí sdílet víc, než je pro něj komfortní. 

Bezpečí místo odvahy za každou cenu 
Je možné, že se objeví něco těžkého, o čem si budete potřebovat promluvit, ale ne před ostatními. 
Řekněte mi to (hned nebo po skončení) a domluvíme se, co dál. 
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Je možné, že při probírání některého z témat či při nějaké aktivitě, si učitel všimne, že se dítě necítí 
komfortně (přílišná uzavřenost, nechuť mluvit, nebo naopak velká potřeba sdílet, která překračuje 
možnosti programu, pláč, zlost či jakákoli jiná výraznější reakce).  

V takovém případě doporučujeme, aby dítě mělo možnost obrátit se po skončení programu na Vás, 
jiného učitele, školního psychologa nebo jinou dospělou osobu, se kterou by mohlo svůj zážitek sdílet 
bezpečně mimo skupinu. 
 
 
Poslouchání místo skákání do řeči 
Vždy mluví jen jeden – držitel míčku, když domluví, míček předá dál. Navzájem se necháváme domluvit, 
neskáčeme si do řeči. Pozorně posloucháme, co ostatní říkají. 
 
Zakotvení respektu k projevům ostatních – vždy mluví jen jeden. 

Lze využít pomůcku: míček nebo jiný předmět, který si přehazujeme, vždy mluví jen ten, kdo ho drží.  
 
 
Pozornost k sobě místo rušení ostatních 
V tomto modulu nás čeká mnoho aktivit na trénování všímavosti. Většina z nich je zaměřena  
na všímavost vůči sobě samému. Pokud se to někomu nedaří, např. se nemůže soustředit, je to 
v pořádku. Může se pokusit všímat si právě toho pocitu, že se něco nedaří. I to je součástí všímavosti. 
Důležité ale je nerušit ostatní při aktivitách a nenarušovat tak jejich zkušenost s všímavostí. 
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3.4.3 Co je mindfulness – všímavost 
 

 
 
 
V celém modulu pracujeme s pojmem VŠÍMAVOST, tj. českým překladem pojmu mindfulness. 

V úvodu se dětí můžete zeptat, zda se někdo z nich setkal s „všímavostí“, s pojmem mindfulness. 
Řekněte jim, že prostřednictvím tohoto modulu se o všímavosti něco dozvědí.  

Všímavost je schopnost, kterou máme všichni. Prostřednictvím modulu si vysvětlíme a vyzkoušíme, jak 
vypadá cvičení všímavosti a čím by cvičení všímavosti mohlo obohatit život. 

Přečtěte dětem definici uvedenou na snímku: Všímavost - Schopnost záměrně věnovat pozornost 
tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. 

Definici ilustrujte názorným příkladem – řekněte, že nyní na chvíli zastavíte a svoji pozornost zaměříte 
na své dýchání. Dejte si ruku na hrudník, zaměřte pozornost na dech, pohyb hrudníku. Stačí jeden 
nádech a výdech – skutečně se na něj zaměřte. Řekněte dětem, že jste si dopřáli chvilku, kdy jste 
opravdu vnímali jen dech takový, jaký právě byl. Nic dalšího a nijak jste dech ani sebe nehodnotili. 
Řekněte, že ve cvičeních všímavosti pozornost zaměřujeme delší dobu. Před dalším snímkem se dětí 
zeptejte, jestli je napadá co by mohlo cvičení všímavosti přinést? 
  
Podle svého uvážení můžete definici doplnit i dalšími informacemi, které jsou uvedeny v okénku pro 
pedagogy. 
 
 
Okénko pro pedagogy 
 
Co je všímavost? 
Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, 
hodnocení a očekávání. 
 
Na co zaměřujeme pozornost?  
Ve cvičeních všímavosti můžeme pozornost zaměřovat na dýchání, pocity, myšlenky, části těla, 
smyslové vjemy (co cítíme, vidíme, slyšíme, chutnáme, hmatáme). Všímavost může být zaměřená také 
na vzájemné vztahy mezi lidmi nebo na právě prováděné činnosti (pití nápoje, jedení, čištění zubů). 
 
Jak všímavost funguje?  
Četné výzkumy potvrzují, že pravidelné praktikování všímavosti ovlivňuje strukturu mozku. Cvičením 
všímavosti dochází k posilování prefrontální kůry mozkové. Ta v mozku působí jako dirigent – řídí 
činnosti ostatních částí mozku. Psychiatr a neurobiolog Daniel Siegel říká, že všímavost navozuje  
v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním 
způsobem. Konkrétně dochází praktikováním všímavosti ke zvýšení sebeuvědomění, zlepšení 
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pozornosti a emoční regulace – naše mysl funguje méně reaktivně, což nám pomáhá fungovat klidněji 
ve chvíli, kdy jsou aktivovány emoce. Studie také ukazují, že ti, kdo všímavost praktikují pravidelně, 
mají obecně větší soucit jak sami se sebou, tak s druhými. 
 
Jak se všímavost učíme?  
Všímavost je možné trénovat při běžných každodenních činnostech a speciálně připravených cvičeních 
(meditacích). Všímavost si může osvojit každý – děti stejně jako dospělí. 
 
Jakou má všímavost historii?  
Všímavost je původně inspirovaná buddhistickou psychologií. Od 70. let 20. století se vyvíjí samostatně. 
Po celou dobu je vývoj doprovázen řadou vědeckých studií. 
 
Přehled přínosů všímavosti: 
zlepšení pocitu klidu, uvolnění 
zlepšení v zaměřování pozornosti 
zlepšení paměti 
zlepšení schopnosti plánování a organizování 
zlepšení vztahu k sobě (sebepřijetí, sebevědomí) 
zlepšení vztahu k druhým lidem (méně konfliktů) 
lepší zvládání náročných situací a stresu 
méně potíží se zvládáním hněvu a problémovým chováním 
snížení symptomů ADHD – hyperaktivity a impulzivity 
snížení úzkosti a depresivních symptomů 
zlepšení kvality spánku 
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3.4.4 Čokoládová meditace 
 

 

 
Všímavost se dá praktikovat na čemkoli, co se odehrává teď a tady. Protože jíme několikrát denně  
(a často se to děje ve spěchu nebo při provádění jiných činností, jako je sledování televize), může to 
být vhodná aktivita pro trénování všímavosti. Možná také zjistíte, že pokud věnujete velmi intenzivní 
pozornost tomu, co jíte, váš prožitek se může neočekávaných způsobem změnit.  

Pozornost/všímavost je jako sval, čím více ho trénujeme, tím silnější je a lépe nám slouží. 

Aktivita 1: Čokoládová meditace 

Pomůcky: čokoláda (1 dílek pro každého), případně rozinka nebo jiná potravina 

Prostředí: klidné prostředí ve třídě nebo i venku 
 
Vyberte jakoukoliv čokoládu. Připravte ji tak, aby si každý účastník mohl vzít jeden kousek. Nechte 
účastníky, aby se pohodlně usadili. Poté pomalu říkejte následující instrukci: 

Teď nás čeká experiment všímavosti chuti. Víme, že opravdu všímat si můžeme čehokoli. Okolních 
zvuků, vlastního těla, myšlenek, pocitů, vůní a také chutí. To si právě vyzkoušíme.  

Pohodlně se usaďte a každý si vezměte 1 dílek nabízené čokolády. 

Čokoládu si vezměte do ruky a dívejte se na ni. Vpijte se do ní pohledem, prozkoumejte každý růžek  
a skulinku. 

Dejte si kousek do pusy. Zkuste, jestli je možné ho položit na jazyk a nechat rozpustit a všímejte si 
jakékoliv tendence začít kousek cucat. Čokoláda má více než tři sta různých chutí. Zkuste, jestli 
dokážete některé z nich vnímat. 

Pokud se vám v průběhu ochutnávání mysl zatoulá někam jinam, všimněte si, co ji odvedlo, a potom ji 
jemně přiveďte zpět do přítomnosti. 

Když se čokoláda rozpustí, tak ji velmi pomalu a s jasným záměrem polkněte a všimněte si, jaké to je, 
nechat ji klouzat krkem dolů. 

Chvíli potom jen klidně seďte. 

 
Diskuse - otázky pro sdílení zážitku: 
- Jaké to bylo?  
- Bylo to jiné než obvykle? 
- Chutnala vám čokoláda jinak/lépe, než kdybyste ji snědli ve spěchu? 
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  Doporučení pilotujícího pedagoga 

Lepší je použít jednotlivě balené kousky čokolády. Pokud je nalámána jedna velká čokoláda a žáci si ji 
mají chvíli prohlížet, začne se jim roztékat v rukách, jsou pak olepení, ruší je to od soustředění na chuť 
čokolády. Je dobré, aby u sebe měli pití, po čokoládě mají žízeň. Někdo nemá čokoládu rád, takže si ji 
nevychutná – je dobré mít k dispozici i něco jiného (např. rozinku nebo bonbon). 
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3.4.5 Sedm složek všímavého života 
 

      

 

Tato část se dá pojmout dvěma způsoby:  

1. Jen vyjmenovat 7 složek všímavého života a jednu z nich více rozvést s příkladem 

2. Vybrat jednu oblast, tu dobře popsat a rozvinout v diskusi s účastníky 

Dále následuje podrobný úvod a popis sedmi složek všímavého života. Text je návodem k přímé řeči, 
může ale zůstat pouze informací pro pedagoga. 

Naše mysl má tendenci ovládat náš život tak, že nás nutí přemýšlet o minulosti (rekapitulování, 
ne/naplnění představ, zaobírání se myšlenkami na minulé úspěchy nebo neúspěchy, pocity, které jsme 
měli v různých situacích…) nebo o budoucnosti (plánování, představy, strachy, úzkosti z toho, jak se 
věci vyvinou, pocity, které mi to přivodí…).  

Existuje ale alternativa a tou je všímavost, bytí v přítomném okamžiku. Je to jiný způsob chápání, který 
umožňuje všimnout si, jak mysl zkresluje realitu, a také se osvobodit od přirozeného sklonu mysli 
nadměrně přemýšlet, analyzovat a hodnotit. Zároveň tak můžeme zjistit, že naše štěstí, spokojenost  
a vyrovnanost nejsou už tolik závislé na vnějších okolnostech, můžeme svůj život dostat pod kontrolu. 

Všímavost vzniká, pokud se učíme záměrně věnovat pozornost tomu, jaké jsou věci v přítomném 
okamžiku, aniž bychom se nechali ovlivnit hodnocením a posuzováním. 

Pokud jsme všímaví, začínáme svět vnímat právě takový, jaký je, a ne takový, jaký očekáváme, že by 
měl být nebo jakého se bojíme. 

To může být ze začátku trochu nejasné, ale jakmile zkusíme začít žít všímavě, je to zřejmější.  

Pro lepší pochopení si popíšeme rozdíl mezi tzv. pracovním a všímavým životem v sedmi bodech. 

 
1. Vědomé rozhodnutí místo automatického pilota 

V životě se nám může stát, že nás každodenní shon a povinnosti přinutí fungovat tzv. na autopilota. 
Možná se vám už stalo, že jste ze školy došli domů a teprve při bouchnutí dveří jste si uvědomili, že 
vůbec nevíte, jak jste se domů dostali. Jeli jste na autopilota.  

Když ale jezdíme na autopilota často, mohou nám utíkat krásné zážitky. Například si při té cestě 
nevšimnu kolemjdoucího štěněte, které chtělo pohladit. A já mám psy tak rád.  
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Všímavost nás přiměje žít život vědomě. Plně si uvědomovat, co se v přítomném okamžiku děje. Mohu 
pak udělat vědomé rozhodnutí, zastavit se a pohladit si to roztomilé štěně. 

2. Vnímání místo analyzování 

Pracovní režim potřebuje přemýšlet.  Analyzuje, vzpomíná, plánuje, srovnává. To je jeho úloha a hodně 
z nás to umí velmi dobře. Velkou část života tak ale strávíme jen „v hlavě“, aniž bychom si plně všímali 
toho, co se děje v nás a kolem nás.  

Být všímavý znamená vnímat všemi smysly: vidět, slyšet, čichat a chutnat naplno, jako by to bylo 
poprvé. Může to přinést nečekaně zajímavé prožitky a za chvíli si to vyzkoušíme (aktivita Čokoládová 
meditace). 

3. Přijetí místo usilování 

Pracovní režim hodnotí a srovnává reálný svět se světem, který bychom si přáli v našich představách  
a snech. Zaměřuje pozornost na rozdíl mezi přáním a skutečností a výsledkem může být omezené, tzv. 
tunelové vidění, které uznává pouze dokonalost. 

Všímavost umožňuje se dočasně vzdát hodnocení. Můžeme si na chvíli dovolit vnímat to, co se děje 
právě takové, jaké to je. 

Rozvíjí se tak i kreativita. Všímavost umožňuje přistupovat k problému bez předsudků, takže se snižuje 
pravděpodobnost, že ulpíme na nějakém předem připraveném navyklém názoru. 
 

4. Vnímat myšlenky jako proces v mysli, na jako pravdivé a reálné 

Myšlenky, podobně jako oheň, jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Když například chceme navštívit 
kamaráda, je dobré cestu naplánovat a potom se spolehnout na myšlení a myšlenky, že nás  
ke kamarádovi dovedou.  

Jiná je ale situace ve stresu před pololetní písemkou, kdy nám hlavou běží: „Já se snad zblázním, jak se 
bojím. Měl bych to zvládat lépe.“ Pokud tyto myšlenky budeme považovat za pravdivé, naše mysl může 
reagovat velmi tvrdě: „Nejsem dost dobrý.“ Tím se budeme cítit ještě hůř a našemu výkonu v písemce 
to asi nepomůže. 

Všímavost umožňuje rozpoznat, že myšlenky jsou prostě jen myšlenky. Jsou to jen procesy v mysli. 
Nejsou skutečností. 
 

5. Přijímání pocitů místo vyhýbání se jim 

Každý se někdy cítíme smutní nebo unavení. Pracovní režim má za cíl se těmto nepříjemným pocitům 
vyhnout, dělat jako, že nejsou. To je ale může ještě posílit, smutek může vést k depresi, únava 
k vyčerpání.  

Všímavost nám umožňuje zůstat právě s tím, co prožíváme, ať je to příjemné nebo ne. Tím uznáme 
přítomnost strachu nebo únavy a síla negativních pocitů se postupně oslabí a rozptýlí. 

 

6. Bytí v přítomnosti namísto vzpomínek a představ 

Abychom zvládali každodenní život, potřebujeme paměť i plánování. Potíž je v tom, že paměť  
i plánování jsou ovlivněny naší současnou náladou. Když jsme tedy ve stresu, vybavujeme si spíš špatné 
události a představujeme si katastrofy, které se stanou.  

Všímavost umožňuje být plně v přítomném okamžiku a uvědomovat si, že vzpomínky jsou jen 
vzpomínky a plány jen plány. 
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7. Naplňující činnosti místo vyčerpávajících 

Abychom se nevyčerpali a neztratili radost ze života, je třeba vnímat aktivity, které nás vyčerpávají  
a které nás naopak naplňují a dodávají nám sílu. To nám umožní všímavost. Pravděpodobně budeme 
stále muset dělat věci, které jsou únavné (např. učit se neoblíbený předmět), ale budeme lépe schopni 
je vystřídat jinými aktivitami, které nám sílu a radost dodávají (např. sport). 
 

Meditace všímavosti nás postupně učí vnímat výše uvedených sedm složek života a díky tomu nám 
pomáhá lépe rozlišit, v jakém režimu mysl zrovna pracuje. Funguje jako jemné výstražné znamení, 
které nás upozorní například tehdy, když si budeme dělat příliš velké starosti, a připomene nám, že 
existuje nějaká alternativa.  

Ať už jsme jakkoliv nešťastní, uspěchaní, vystresovaní, vždy máme možnost volby. Cítíme-li, že sami 
sebe svazujeme obavami a hodnocením, všímavost nám pomůže nesnáze lépe přijmout a přistupovat 
k nim se zájmem a vstřícností. 

Zároveň, jakmile učiníme posun v jakékoli z těchto složek, ostatní se posunou také. Pokud například 
rozvíjíme schopnost neutíkat před pocity, můžeme zjistit, že méně hodnotíme, nebo rozvíjíme 
schopnost zůstávat v přítomnosti a zjistíme, že přestáváme myšlenky zaměňovat za skutečnost.  

Budeme-li se více věnovat sami sobě, pravděpodobně zjistíme, že máme více empatie pro druhé a díky 
tomu všemu v nás začíná proudit přirozené nadšení, energie a vyrovnanost. 

 

 

Diskuse - otázky k diskusi při realizaci 2. navrženým způsobem 

- Už se vám někdy stalo, že jste jeli na autopilota? Jaké to bylo?  
- Pamatujete si ten zážitek dobře nebo spíš mlhavě?  
- V čem by mohlo být lepší rozhodovat se vědomě?  
- Můžete sdílet nějaký svůj příběh, kdy jste se vědomě rozhodli? Jaké to bylo? 
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3.4.6 Zpráva o počasí 
 

 
 
 
Aktivita 2: Zpráva o počasí 
 
Pomůcky: židle pro každého, případně sezení na zemi – dospívající sedí v kruhu, papír formátu A4, 
barvy – jakékoli dle situace – v běžné hodině pastelky, fixy.  
 
Při provádění cvičení ve výtvarné výchově lze použít pastely, vodovky, tempery, případně i větší formát 
papíru.  
 
Instrukce dospívajícím před cvičením 
Posaďte se každý na své místo v kruhu. Společně si vyzkoušíme všímavost zaměřenou na vlastní pocity. 
Cílem cvičení je zkusit zachytit, jak se právě nyní cítíte. Pocity nebudete pojmenovávat, ale zkusíte je 
zachytit a namalovat jako zprávu o počasí. Např. radost můžete vyjádřit jako rozzářené slunce, pocit 
vzteku jako blesky při bouři. Neexistuje žádný špatný ani správný způsob, jak byste se měli cítit, ani 
žádný špatný a správný způsob, jak pocity vyjádřit. Je pro vás úkol srozumitelný?  
 
Cvičení 
Pohodlně se posaďte. Zavřete nebo jen přivřete oči. Dejte si chvíli na to, abyste se zorientovali v tom, 
jak se právě teď cítíte. Moc o tom nepřemýšlejte a zkuste své aktuální pocity přirovnat k počasí. Jaké 
je uvnitř vás počasí? Je klid a slunečno? Nebo je zataženo a prší? Nebo ve vás zuří bouře? Čeho si 
všímáte? Když si uvědomíte, jak se právě máte, jaké ve vás panuje počasí, nechte to tak být. Není 
potřeba něco měnit, není potřeba cítit se jinak. Počasí kolem nás také nejde měnit. Zůstaňte chvíli 
vašim pocitům nablízku. Věnujte svou laskavou pozornost čisté obloze, mrakům nebo přicházející 
bouři. Takhle to teď je. Ani počasí ani náladu nejde jednoduše změnit. Později se pocity i počasí změní, 
ale teď je všechno tak, jak je. A to je úplně v pořádku. Nálady se mění. Přeženou se. Není třeba vůbec 
nic dělat.  
 
Představte si, že před sebou máte papír formátu A4 a barvy – pastelky, fixy, vodovky, tempery, cokoli. 
Jak byste na papír vyjádřili zprávu o svém vnitřním počasí? Jaké barvy, tvary byste pro vyjádření 
vnitřního počasí využili?  
 
Otevřete oči, každý dostanete papír a barvy. Nakreslete obrázek, na kterém bude aktuální zpráva  
o počasí uvnitř vás.  
 
Nechte studenty pracovat. 
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Po domalování nabídněte dospívajícím, že si společně popovídáte o tom, jak se jim pracovalo. Můžete 
vybídnout, zda má někdo chuť ukázat svůj obrázek a povědět o něm něco. Pokud někdo obrázek ukázat 
nechce nebo nemá chuť mluvit, nenuťte jej.   
 
Diskuse – otázky po domalování obrázku  
- Má někdo chuť povědět nám víc o svém obrázku?  
- Jak se vám dařilo všímat si svých pocitů?  
- Bylo jednoduché nebo náročné aktuální pocit zachytit?  
- Jak se vám dařilo pocity vyjádřit jako zprávu o počasí?  
 
Rozšířená verze aktivity 2: 

Nabídněte dětem rozšířenou verzi cvičení:  
 
Až půjdete domů ze školy nebo kdykoli budete mít chuť, zkontrolujte si, jestli je vnitřní počasí stejné, 
nebo se změnilo. Nic nezůstává zcela neměnné a to je dobré vědět.  

Můžete si také všímat toho, jakou náladu mají lidé kolem vás – rodiče, sourozenci, kamarádi. Zkuste je 
pozorovat jako počasí kolem sebe, jen pozorovat, zkuste nesoudit, nehodnotit. Každému z nás někdy 
svítí sluníčko a jindy prší.  
 
 
Okénko pro pedagogy 
 
Přínos cvičení – vysvětlení cvičení pro učitele 

Uvědomování pocitů je důležitou součástí všímavosti a je jedním z pilířů dobrého duševního zdraví. 
Dospívající si mohou dovolit se cítit tak, jak se právě cítí, ať jsou pocity jakékoli – díky cvičení si své 
aktuální pocity mohou lépe uvědomit.  

Mohou si uvědomit sluníčko, déšť nebo bouřku v sobě. Mohou si také všimnout toho, že není potřeba 
se se svými pocity identifikovat ve smyslu - já nejsem ta průtrž mračen, ale všimla jsem si, že prší, já 
nejsem strašpytel, jen o sobě vím, že ze strachu mám knedlík v krku.  

V dlouhodobějším horizontu dává cvičení možnost uvědomovat si proměny svých pocitů. Pravidelné 
rozvíjení všímavosti vůči pocitům může budovat odolnost ve zvládání intenzivních zážitků spojených 
s každodenním životem.  
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3.4.7 Úvod 2. vyučovací hodiny / bloku 
 

 

 

 

Začátek druhé vyučovací hodiny, obě části modulu mohou být prezentovány v bloku nebo zvlášť.  
 
V tomto případě můžeme zopakovat pravidla pro práci ve skupině. 
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3.4.8 Řízená meditace všímavosti 
 

 

 

Základem všímavosti je meditace. Při meditaci sledujeme různé „objekty“. Nejčastějším objektem 
meditace je dech, ten máme vždy a všude s sebou.  

Pro začátek je snazší meditovat s vedením, tzv. řízená meditace, proto nabízíme nahrávku, pod jejímž 
vedením můžete s účastníky meditaci vyzkoušet. 

 

Aktivita 3: Řízená meditace všímavosti 

Pomůcky: audio nahrávka, tichá místnost, pohodlně usazení účastníci 

 

Když už víme, co je to všímavost, v čem jsou její benefity a vyzkoušeli jsme si ji ve zprávě o počasí  
a s čokoládou, pojďte si teď zkusit meditaci. 

Pohodlně se usaďte na židle, nohy postavte vedle sebe na zem, ruce dejte do klína, záda mějte 
vzpřímená (neopírají se o opěradlo, pokud je to možné), zavřete oči a poslouchejte pokyny v nahrávce. 

 

Pusťte audio nahrávku Řízená meditace všímavosti.   

Odkaz: https://hlava-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rizena-meditace-vsimavosti.mp4 

Řízená meditace všímavosti – text je uveden v příloze 

Po skončení nahrávky dejte účastníkům chvilku na usebrání se, poté veďte diskusi. 

 

Diskuse 

- Jaké to bylo? 
- Co jste cítili? 
- Bylo to v něčem jiné než obvykle? V čem? 
- Jak se cítíte teď v porovnání s tím, jak jste se cítili před aktivitou? 
- Byla pro vás aktivita snadná nebo obtížná? 
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3.4.9 Všímavý rozhovor 
 

 

Být součástí lidského společenství je důležitým prostředkem štěstí. Bez pospolitosti, sounáležití 
k jiným lidem nemůžeme vést spokojený život. 

Aktivita 4: Všímavý rozhovor 

Pomůcky: měřič času, zvoneček pro upozornění účastníků na střídání 

Prostředí: klidné prostředí vevnitř nebo venku, kde se účastníci mohou ve dvojicích rozptýlit  
a vzájemně se příliš nerušit 

Instrukce 

Rozdělte se do dvojic. Zkuste si za parťáka vybrat někoho, koho třeba tolik neznáte.  

Budete spolu vést všímavý rozhovor. Každý bude mluvit 3 minuty o hezkém zážitku z posledního týdne. 
Teď na chvilku vzpomínejte na uplynulý týden a vyberte si zážitek, o kterém chcete mluvit.  

Ten, kdo mluví, do detailu popisuje svůj zážitek. Snaží se být co nejupřímnější (říkejte jen pravdu, pokud 
něco nechce sdělit, nesdělujte to, ale nevymýšlejte si) a co nejvíc tady a teď. To znamená, že popisuje 
i pocity, které v něm zážitek vyvolává teď – možná cítí radost, možná cítí krev, která mu stoupá do tváří, 
úsměv nebo chuť skákat… Vše sděluje druhému, celou dobu se na něj dívá. 

Ten, kdo poslouchá, jen poslouchá. Do vyprávění druhého nevstupuje, neptá se, nekomentuje, 
neodchází. Jen v tichosti poslouchá a pozoruje, co s ním vyprávění druhého dělá. Cítí něco v těle? 
Nějaké emoce? Klid nebo neklid? O čem přemýšlí? 

Teď se ve dvojicích rozptylte po místnosti, určete, kdo bude mluvit první a kdo druhý a začněte.  
Až uslyšíte zvoneček, vystřídejte se. 

Pokud je to možné, učitel sedí stranou, rozhovory dětí neposlouchá, pouze zazvoní v čase střídání  
a konce. 

Pokud některý z účastníků nebude chtít mluvit, je to v pořádku a tato interakce může probíhat v tichu. 
Po skončení dávejte stejné reflektující otázky jako účastníkům, kteří rozhovor vedli. 

Diskuse - otázky na sdílení 
- Jaké to bylo? 
- Jaké bylo být vyprávějícím? 
- Jaké bylo být posluchačem? 
- Která role vám víc vyhovovala? 
- Bylo to v něčem jiné, než když si normálně povídáte? V čem? 
- Všimli jste si nějakých pocitů, které třeba běžně v rozhovoru nemíváte? 
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3.4.10 Přínosy pravidelného cvičení všímavosti, Můj plán všímavosti 
 

 

 

Aktivita 5: Můj plán všímavosti 

Pomůcky: vytištěné pracovní listy č. 1, 2 a 3 pro každého účastníka, psací potřeby 

Rozdejte dospívajícím pracovní listy č. 1. 

Pojďme se nyní společně podívat na to, ve kterých oblastech života nám může všímavost být užitečná. 
K tomu, aby měla všímavost účinek, je potřeba věnovat se všímavosti pravidelně.   

Na snímku číslo 10 jsou vypsané možné přínosy praktikování všímavosti. Přečtěte dospívajícím obsah 
snímku (nebo text níže). 

Přínosy všímavosti 
- zlepšení pocitu klidu, uvolnění 
- zlepšení v zaměřování pozornosti 
- zlepšení paměti 
- zlepšení schopnosti plánování a organizování 
- zlepšení vztahu k sobě (sebepřijetí, sebevědomí) 
- zlepšení vztahu k druhým lidem (méně konfliktů) 
- lepší zvládání náročných situací a stresu 
- méně potíží se zvládáním hněvu a problémovým chováním 
- snížení symptomů ADHD – hyperaktivity a impulzivity 
- snížení úzkosti a depresivních symptomů 
- zlepšení kvality spánku 

Diskuse 
- Rozumíte všem pojmům?  
- Překvapilo vás něco?  

Zkuste si sami pro sebe najít jednu oblast, která by pro vás byla zajímavá a kde cítíte, že by vám mohla 
všímavost pomoci. Vyplňte si vybranou oblast do pracovního listu č. 1. 

Budeme pokračovat dál.  

Jednou z důležitých oblastí, kde je možné všímavost trénovat, je všímavost při vykonávání běžných 
činností. Tato dovednost se liší od meditací tím, že ji můžete velmi jednoduše začlenit do života. 

Všímavost při každodenních činnostech spočívá ve věnování pozornosti tomu, co právě děláme, ve 
chvíli, kdy to děláme. Jakmile si uvědomíme, že se naše mysl zatoulala (to je úplně běžné), v klidu ji jen 
vrátíme k aktuální činnosti.  
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Jako příklad všímavé činnosti je v pracovním listu č. 2 (Jak na to aneb všímavost při čištění zubů) 
uvedené čištění zubů.  

Přečtěte dospívajícím obsah pracovního listu č. 2, aby získali jasnější představu o tom, jak vypadá 
všímavé provádění činnosti. 

Pracovní list č. 3 (Všímavost věnovaná činnosti - nabídka činností, na kterých lze trénovat všímavost) 
obsahuje seznam činností, na kterých by dospívající mohli procvičovat všímavost. Rozdejte 
dospívajícím pracovní list č. 3 a vyzvěte je, aby si s pomocí seznamu vybrali činnosti, které jim připadají 
lákavé pro trénování všímavosti, a aby si vyplnili pracovní list č. 1.  

V případě, že budete mít možnost se s dospívajícími přibližně po měsíci ke všímavosti vrátit, můžete 
s pomocí pracovního listu č. 4 (Ohlédnutí za aktivitami) vyhodnotit, jak se jim při trénování všímavosti 
vede. 
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3.4.11 Závěr – zdroje, literatura, inspirace 
 

 

 

 

 

Zdroje  

Benda, Jan.: Všímavost a soucit se sebou. Portál, 2019. 

Snelová, Eline.: Klidně a pozorně jako žabka. Albatros Medis, 2016. 

Budrdic, Debra.: Mindfulness u dětí a dospívajících. Grada, 2019 

Hanson, Rick: Buddhův mozek. ANAG, 2013. 

Williams, Mark, Penman, Danny: Všímavost. Jak najít klid v uspěchaném světě. ANAG, 2014. 

 

 

Aplikace 

Brain Training a spousta dalších volně dostupných aplikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

4 Přílohy 
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4.1 Pracovní list 1 – Můj plán všímavosti 
 

Můj plán všímavosti 
Co chci ve svém životě získat (přínos): 

 

 

 

 

 

Jaké aktivity si vybírám, abych toho dosáhl/a: 

Co budu dělat: Jak často a kdy to budu dělat: Jak dlouho to budu dělat: 
1. 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 

  

4. 
 
 
 
 

  

 

Na co se nejvíc těším? (Napiš nebo nakresli.) 
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4.2 Pracovní list 2 - Jak na to aneb všímavost při čištění zubů 
 

Jako příklad všímavé činnosti si podrobněji popíšeme čištění zubů. Podobný postup můžete uplatnit  
u jakékoli činnosti. 

- Stojíš v koupelně před umyvadlem. 

- Podívej se na sebe do zrcadla a pomalu se zhluboka nadechni do břicha a při výdechu si 
povzdechni. 

- Vezmi si zubní kartáček. 

- Zatímco držíš rukojeť kartáčku, všímej si toho, jak ho vnímáš v ruce. Je pevný, měkký, teplý, 
studený, lepkavý, hladký nebo drsný? 

- Dej kartáček pod kohoutek a pusť vodu.  

- Během toho si všímej, jaký je to pocit, když držíš kohoutek v ruce. Je chladný, horký, kluzký, 
hladký nebo lepkavý? Je lesklý nebo matný? Jsou na něm kapky vody? 

- Když začne téct voda do umyvadla, chvíli se na ni jen dívej. Jak vypadá? Je to stálý proud vody? 
Bublá? Je to spíš kapání nebo teče prudce? Odtéká rychle do umyvadla nebo se umyvadlo 
začíná plnit?  

- Jaký zvuk slyšíš, když teče voda?  

- Co to dělá s rukou, když dáš kartáček do proudu vody?  

- Vezmi si zubní pastu. Všimni si její váhy. Věnuj pozornost pocitu, jaký pasta v ruce vyvolává.  
Je teplá, studená, hladká, drsná, lepkavá? Je tvrdá nebo ohebná?  

- Otevři tubu zubní pasty a přičichni si k ní. Všimneš si, jak voní? Je to svěží vůně? Je peprmintová 
nebo má jinou příchuť? 

- Všimni si, jak vnímáš svou ruku na tubě zubní pasty ve chvíli, kdy si dáváš pastu na kartáček. 
Věnuj pozornost pastě, když ji vymačkáváš na kartáček. Jakou má barvu? Cítíš, jak voní? 

- Všimni si, co vnímá tvoje pusa, když si dáš kartáček do pusy a začneš si čistit zuby. Jak vnímáš 
štětinky kartáčku a jejich pohyb v ústech? Tvoří se ti v puse pěna?  

- Dál se zaměř na pocity v puse, když ji vyplachuješ vodou.  

- Věnuj pozornost tomu, jak vypadá kartáček, když ho oplachuješ vodou. 

- Všimni si, co cítí tvoje ruka, když ukládáš kartáček a pastu, kam patří. 

- Podívej se na sebe do zrcadla.  

- Zhluboka se nadechni a usměj se na sebe.  

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

4.3 Pracovní list 3 - Všímavost věnovaná činnosti - nabídka činností, na kterých lze trénovat 
všímavost 
 

Bez ohledu na to, jakou činnost vykonáváš, můžeš být více přítomný a vědomý si současného okamžiku 
tím, že budeš procvičovat všímavost při činnostech. Jednoduše věnuj pozornost tomu, co právě děláš. 
Jakmile zjistíš, že se pozornost odklonila a věnuje se něčemu jinému, vrať ji s laskavostí k aktuální 
činnosti. Tento postup opakuj, dokud nejsi s činností u konce.  

Vyber si z nabízených činností jednu, které bys rád/a věnoval/a svoji pozornost.  

- jedení snídaně 
- ranní oblékání oblečení 
- ranní obouvání bot 
- vycházení z domu 
- jedení svačiny 
- jedení oběda 
- příprava školní tašky na druhý den 
- kreslení 
- mytí rukou 
- sprchování 
- nějaká činnost v domácnosti (luxování, utírání prachu) 

 

Napadá Tě jiná aktivita, které bys mohl/a věnovat pozornost? 
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4.4 Pracovní list 4 – Ohlédnutí za aktivitami 
 

 

Ohlédnutí za aktivitami (přibližně po měsíci): 

 

Jaká aktivita 
mě bavila a co 
mě na ní 
bavilo? 
 
 
 
 

 

Jaká aktivita 
mě nebavila a 
co mě na ní 
nebavilo? 
 
 
 
 

 

Co mi aktivity 
přinesly? 
 
 
 
 

 

V čem bych 
chtěl/a 
pokračovat? 
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4.5 Audionahrávka – řízená meditace všímavosti 
 

Odkaz: https://hlava-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rizena-meditace-vsimavosti.mp4 

 

Řízená meditace všímavosti – text 

Tvůj dech je pořád s tebou. Nemůžeš na něj zapomenout nebo jej nechat doma. Je to tvůj věrný 
kamarád, který je pořád s tebou. Od svého dechu se toho můžeš hodně dozvědět. Třeba to, jak se cítíš, 
kolik je uvnitř tebe klidu nebo napětí.  

V následujícím dechovém cvičení se naučíme obrátit svou pozornost výhradně k dechu. Pokud si 
všimneš, že ti myšlenky utíkají, vrať svou pozornost zpět k dýchání. Znovu a znovu, chce to trpělivost. 
Pozornost je jako sval, čím více jej cvičíš, tím víc sílí a roste, proto je jasné, že to zpočátku nebude 
jednoduché.  

Nyní se srovnej na židli, aby tvé tělo bylo vzpřímené, ale zároveň uvolněné. Teď zavři oči, to ti poslouží 
k lepšímu všímání svého dechu.  

Nyní se zaměř na vnímání svého vnitřního světa a ten venku zkus vypnout. Vítej ve svém těle. 
Uvědomuj si svůj nádech… i výdech… Co se právě děje s tvým dechem? Snaží se ti něco říct? Nic nedělej, 
jen dýchej a uvědomuj si, co se děje, když se nadechuješ, vydechuješ. Jaký je vzduch, který dýcháš? Je 
studený nebo teplý?  

Nyní, když se plně soustředíš na svůj dech, zkus prodloužit a zpomalit svůj nádech i výdech. Co se děje 
nyní? Nedýchej s námahou, jen tak volně. Nyní se zkus dlouze nadechnout do břicha a pak pomalu 
vydechuj. Tvůj dech je nyní klidný a pomalý, prohlubuje se, je pravidelný. Jak se cítíš nyní? Stejně jako 
tvůj dech? Klidně? Tím, jak se ti uklidnil dech, snáz se soustředíš.  

Někdy se ovšem může stát, že tě něco zneklidní, hlavou se ti honí moc věcí nebo tě něco trápí a ty se 
na svůj dech nemůžeš soustředit. Což se může stát ještě mockrát, je to v pořádku. Tvá mysl se toulá 
kdovíkde a dýchání se podle toho mění. Někdy se tvůj dech může zkrátit a je mělčí. Jindy může být 
rychlejší a povrchní. Když si to uvědomíš, že se tvá pozornost někde toulá, můžeš ji zavolat zpět. A proto 
zpět k tomu, jak hezky pravidelně dýcháš. Pokud to nejde, nezoufej a nepřestávej to zkoušet.  

Pokud cítíš, že myšlenky zase plynou pryč od dýchání, zas je vědomě připoutej zpět k dechu. Jak se ti 
pomalu zvedá bříško s každým nádechem a výdechem. Myslíš na něco jiného? Šup, vrať svou pozornost 
zpět ke svému břichu, které se lehce zvedá a zase klesá v závislosti na tvém dechu.  

Nyní zkus pravidelně dýchat a u toho se zaměřovat na jednotlivé části tvého těla. Pomalý nádech 
nosem na čtyři doby (1, 2, 3, 4) a pomalejší výdech ústy, na osm dob (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Takto se ještě 
dvakrát nadechneme. 

Nyní můžeš dýchat normálně.  

Zaměř svou pozornost k levé noze, všímej si na ní všech pěti prstů, paty, chodidla a nártu. Jak se cítíš  
v přezůvce… Postupně přesouvej svou pozornost ke kotníku. Uvědomuj si, zda tě něco bolí. Nyní se 
postupně zaměř na holeň, koleno, stehno, kyčel. 

Nyní se přesuň k pravé noze, všímej si na ní všech pěti prstů, paty, chodidla a nártu. Jak se cítíš  
v přezůvce… Postupně přesuň svou pozornost ke kotníku. Uvědomuj si, zda tě něco bolí. Nyní se 
postupně zaměř na holeň, koleno, stehno, kyčel. 
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Teď se soustřeď na obě nohy, od prstů až po kyčle. Pravidelně dýchej. Všimni si, jak se ti sedí, zda je to 
pohodlné či nikoliv… 

Nyní zaměř svou pozornost na oblast břicha. Vnímej pocity svého břicha, stále pravidelně dýchej.  
Od oblasti břicha se postupně přesuň k oblasti zad, zejména k bedrům a postupně výš a výš až ke krku. 
Vnímej, jak sedíš, zda se hrbíš, či se prsíš. 

Nyní vnímej konečky prstů, zápěstí, oblasti loktů, paží a ramen. Vnímej, jak jsou ruce položené, zda je 
nám to příjemné… 

Opět se vrať ke krku a hrdlu, pravidelně dýchej… 

Nakonec se zaměř na obličej… bradu, ústa, tváře, oči, obočí, čelo a nakonec uši. Na úplný závěr se opět 
nadechneme na čtyři doby a vydechneme na osm dob (3x).  

Nyní otevřeme oči a vrátíme svou pozornost zpět do přítomnosti v místnosti. 

 


