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Anotace 
Žák pracuje s textem, vysvětlí pojem civilizační choroba, zná 
prevenci civilizačních chorob, zná vlivy podílející se na vzniku 
civilizačních chorob. 
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Vzdělávací oblast Člověk a příroda 
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PRIR = 
Oblast/Předmět 
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Žák získá základní informace o druzích a prevenci civilizačních 
chorob. 
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potřeby 

- zdravotní postižení - LMP  
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Druh interaktivity Kombinace 
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základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 
skupina 

14 let / 8. ročník 
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CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Civilizační choroby jsou nemoci, které souvisejí s životem v moderní civilizaci 

(především v průmyslových městech) a s nezdravým životním stylem. 

Na jejich vzniku se podílí nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, 

nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol, kouření, znečištěné životní 

prostředí. 

Nejčastější civilizační choroby: 

Cévní onemocnění – srdeční infarkt, cévní mozkové příhody, vysoký tlak, 

ateroskleróza = kornatění tepen 

Poruchy příjmu potravy -  anorexie, nadváh, bulimie,  

Cukrovka 

Nádory 

Ostatní civilizační choroby – psychické potíže (deprese, únavový syndrom, 

syndrom vyhoření), alergie, astma, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, 

žaludeční vředy, předčasné porody, potraty, demence včetně Alzheimerovy choroby, 

některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců 

Česká republika má světové prvenství ve výskytu nemocí srdce a cév způsobených 

sklerózou cév, ve výskytu koronární nemoci srdeční, infarktu.           

PREVENCE CIVILILZAČNÍCH  NEMOCÍ: Přirozené stárnutí, stejně jako genetické 

dispozice každého z nás neovlivníme, avšak můžeme ovlivnit životní styl, jaký 

vedeme. 

 K prevenci nestačí jen užívat potravinové doplňky a vitamíny. Měli bychom jíst 

pestřejší stravu, věnovat se pohybu, odpočívat, méně se stresovat, nekonzumovat 

nadměrně alkohol, omezit kouření. 



 

 Vysvětli pojem civilizační choroby :_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Vyjmenuj vlivy, které se podílejí na vzniku civilizačních chorob: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Vyjmenuj nejznámější civilizační choroby:  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 Prevence civilizačních chorob je: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 



 

Vysvětlení pojmů pro učitele: 

Kornatění tepen – vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny 

Skleróza cév – dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu (vede ke 

zhoršení prokrvení mozku) 

Koronární nemoc srdce – dochází k nedokrvení srdce, což se projevuje bolestí na 

hrudi (pálení, tlak, svíravý pocit na hrudi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


