
The best definition of humour I know is: Humour may be defined as the kindly 

contemplation of the incongruities of life, and the artistic expression thereof.

I think this is the best I know because I wrote it myself.

Stephen Leacock

Nejlepší definice humoru, kterou znám, 

zní: Humor může být definován jako 

laskavé uvažování o nesrovnalostech 

života a jeho následné umělecké 

vyjádření. Myslím, že je nejlepší, neboť 

jsem ji napsal já.
Stephen Leacock



Humor a smích
.

Humor je zmatek převyprávěný v klidu.

Skrytým zdrojem humoru není veselí, nýbrž starost.

Humor není smáti se, ale lépe věděti.

http://www.goodreads.com/photo/author/1244.Mark_Twain
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislav_Vancura.jpg
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Christian Morgenstern řekl kdysi, že humor je 

uvažování o konečnosti              

z hlediska nekonečnosti.







Kdo se jednou 

zasnoubil 

s humorem,           

má to štěstí, že 

se nebere 

příliš vážně…

Když lidé vědí, že se necítíte 

nadřazení a že jste ochotni na 

to udělat i vtip, otevíráte jim 

možnost, aby se s vámi cítili 

pohodově a mohli s vámi volně 

mluvit o čemkoliv…
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Laughter is the best medicine
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Smích představuje vrozenou reakci spojenou 

s tělesným uvolněním. Na rozdíl od úsměvu, 

kdy je patrný jen pohyb mimických svalů,                  

je spojen s bohatou pohybovou aktivitou 

zejména dýchacích svalů včetně bránice.

Je explozí emoce radosti                                          

s pocitem veselí, pohody, 

bezpečí.



BENEFITY:

SOMATICKÝ

PSYCHOLOGICKÝ

SOCIÁLNÍ

Humor                             

je způsob              

jak normalizovat 

abnormální 

situaci.



Somatické Psychologické Sociální 

Myorelaxace Přidává radost Zlepšuje vztahy

Posílení imunity,  

 endorfinů

Snižuje úzkost Dělá nás 

atraktivnějšími

 stresových 

hormonů

Odstraňuje stres Pomáhá řešit 

konflikt

Analgetický efekt Zlepšuje náladu Posiluje týmovou 

práci

Prevence ICHS Posiluje odolnost Zpevňuje vazby



Social laughter is correlated with an elevated pain threshold

http://www.cochces.cz/odborna-literatura/anatomie-nemoci/




Schopnost lékaře smát se                 

ho na chvíli                                    

vzdálí z oblasti medicíny                              

(do obyčejného světa lidí),                                     

což pacienti                                

vděčně uvítají.

Penson RT, et al.: Laughter: The Best Medicine? The Oncologist 2005;10:651–660



Vtip může zmírnit izolaci prožívanou jak pacientem,   

tak personálem. Je-li použit citlivě s respektem                   

k závažnosti situace, může humor budovat vztahy mezi 

personálem, pacentem a jeho rodinou.

Účast mimických svalů

12:11



PŘESTÁVKA 

NA SVAČINU

Pro vás ne,                                            

pro dělníky na stavbě:



Sakra, zase houska 

se salámem!

Tak řekni svý starý, ať 

ti dává k svačině něco 

jinýho…



Jaký starý? Já si svý 

svačiny připravuju sám…



Odkud přichází? 

-N2O, 

halucinogeny;

-lechtání;

-humor.

The medical 

literature contains 

little  on humor…

Lékařská 

literatura se 

humoru věnuje 

velmi málo           

a také výzkum 

zaměřený na 

tento běžný typ 

mezilidské 

komunikace je 

minimální. 



Dva typy lechtání
G. Stanley Hall + Arthur Allin: 1897

Knismesis 

Gargalesis

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtczuuqvKAhWGuBQKHcEgCBgQjRwIBw&url=http://www.wisegeek.com/what-is-gargalesis.htm&psig=AFQjCNER2fzXu85uvJUSzhvbxOD-avCnfA&ust=1452934944326924


http://www.laboiteverte.fr/comment-laver-une-vache/



Výzkumný tým                                            

z University of California 

v San Diegu sestrojil 

„lechtací stroj“

(a tickle machine).



Smích je součást univerzálního 

lidského slovníku. Jsou zde tisíce 

jazyků, statisíce dialektů, ale všichni 

se smějeme víceméně stejným 

způsobem.

Robert Provine

Trochu jako šimpanzi

dodávám já



Nejnebezpečnější jsou analfabeti, 

kteří se naučili počítat.  

Mark Twain



HUMOR

je způsob 

vidění.





HUMOR

je způsob 

vidění                      

i nevidění.



Zadání (na party): Schovejte se tak, aby vás nikdo neviděl



Z čeho vychází a k čemu dochází

• ABSURDITA

• UVOLNĚNÍ

• NADŘAZENOST



…a tohle může 

vypadat jako legrace, 

už to ale není žádná 

absurdita.



Pozitivní a negativní aspekty

• Přátelský; 

• Agresivní;

• Sebeposilující;

• Sebeničící.

















Maminka ti nikdy nečetla pohádky a tatínek se          

s tebou nikdy nemazlil. Proto piješ vodu ze záchodu.



Zrcadlové buňky 

fungují                             

i v psím mozku

http://cdn.frivolfluff.com/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg


PES

ALPSKÝ 

ZÁCHRANÁŘ

II.CENOVÁ 

SKUPINA



Třezalka je úžasná pro zlepšení nálady,                      

ale myslím, že byste už měla snížit dávku.





Když neumíš držet zobák…





Říkal jsem ti… 

…že ta GPS nestojí za nic.



„Vstávej synku, musíš do školy!“ 

„Maminko, já tam nechci, oni mě 

tam vůbec neberou, smějou se mi… 

Opravdu tam musím jít?“ 

„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel.“









NAHOŘE BEZ





Šlape si na jazyk Pletl nohama



Šlape si na jazyk Pletl nohama

http://1.bp.blogspot.com/-YE7CPcfz4FM/T793HDl7haI/AAAAAAAASao/VxD0hucjo8o/s1600/Kopie+-+IMG_8497.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-xHsWWKyyjZU/T792_FC8vcI/AAAAAAAASZ4/6PTFCPV9Yi8/s1600/Kopie+-+IMG_8490.JPG




Ten je pěknej! Kde jste ho sehnal?

V Brazilii. 

Tam je jich 

plno…





Funguje to i v praxi!!





V které klasické české 

opeře se vysktuje 

LÉTADLO?

Pomůcka:                               

Také je tam MICI

NECKY SE LINOU





A to vše ad absurdum,            

až po takzvaný              

HUMOR BEZ LEGRACE





Neobsahuje žádná ÉČKA





Proč ta mrcha nechce naskočit?!



Když jindy pracuje                

tak ochotně…?













Analýza humoru

je podobná            

pitvě žáby.                          

Účastníci se 

mnoho dozvědí,                   

ale objekt jejich 

zájmu to nepřežije.

Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens

http://www.goodreads.com/photo/author/1244.Mark_Twain






Ne, nestáhli jsme si tě z internetu.                                                                                         

Ty ses nám narodil





Labutí jezero v nejmodernějším provedení Národního divadla



L´avant et l´après

http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/09/avant-apres-peinture-explique-02.jpg


http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/09/avant-apres-peinture-explique-02.jpg


Goyovy                     

přesvědčovací metody:



http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/09/avant-apres-peinture-explique-08.jpg
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http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/09/avant-apres-peinture-explique-06.jpg














Pojď už domů!



Ještě nejsem hotový…



Pojď už domů! Vím, 

co potřebuješ!!



Mám hlad?



Ne, ale je ti 

už zima!





Rates of

swearing

during 100 

operations,  

by specialty:

Neříkejte         

„a sakra“,

když 

pacient 

ještě          

nespí!







Praotče, stále si 

myslíš, že jsme             

v SRDCI Evropy?







Co tě nezabije,

TO TĚ POSÍLÍ!



MÁM SKVĚLOU PRÁCI, MÁM SKVĚLOU PRÁCI…



MÁM SPOLEHLIVÉ PŘÁTELE





Exekutor krade pračku











//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Parsifal-affisch.jpg


Alternativa

Pedagogická síla                                                                                                         

příběhu+humoru



Alternativa

Calman K: A study of storytelling, humour and learning in medicine. Clin Med JRCPL, 2001;1:227-229

http://weknowyourdreams.com/single/egg/egg-07


Alternativa

http://www.google.cz/url?url=http://www.incredibleegg.org/egg-nutrition/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjlwvm_m6PQAhWCVBQKHVbbAQUQwW4IHDAD&sig2=kD-0EKAx60fAYZV6BvSahQ&usg=AFQjCNFOjT9V9gZnfWehjpWMRwvPovvxag
https://www.google.cz/url?url=https://authoritynutrition.com/10-proven-health-benefits-of-eggs/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjlwvm_m6PQAhWCVBQKHVbbAQUQwW4IHjAE&sig2=Zde2opi2R1MlkyRVGwVJLA&usg=AFQjCNFg12kdXE62SpKrLKV47C1FtcBcng


Alternativa

http://soucitne.cz/sites/default/files/field/image/kurata-brojleri-velkochovy.jpg


Alternativa



Alternativa



Alternativa



Alternativa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hausente.jpg






Přijde malá smrtička 

s malou kosičkou             

a zazvoní na chlapa.                                          

Ten otevře a ona 

řekne: „Nazdar ! Jdu 

si pro tvého křečka !                                                              

On na to: „Zavři 

hubu a vypadni !"                            

Za chvíli zase 

zvonek a tam stojí 

malá a velká smrt             

a ta malá říká: 

„Mamí, to je on!"







Marie,  

umírám… 

Můžu?



GDPR                           

až za hrob



VZÁCNÉ SITUACE

kdy se smysl pro humor 

NEVYPLÁCÍ



24.3.1975 zemřel v Anglii Alex Mitchell při 

sledování epizody The Goodies nazvané Kung 

Fu Kapers, v níž jeden z členů předváděl bojové 

umění Eckythump a ničil své protivníky jelitem. 

Po 25 minutách nepřetržitého smíchu spadl 

Mitchell z kanape mrtvý. Jeho vdova zaslala 

posléze skupině The Goodies poděkování za to, 

že umožnili prožít jejímu manželovi poslední 

chvíle takhle příjemným způsobem. V roce 2012 

byl u jeho vnučky diagnostikován dědičný  

prodloužený QT interval a tak byla dodatečně 

stanovena přesná příčina Mitchellovy smrti. 
https://www.youtube.com/watch?v=SuP1eycaA6c

https://www.youtube.com/watch?v=SuP1eycaA6c


Z historických 

osobností je uváděn 

řecký malíř Zexius, 

který se v pátém 

století před Kristem 

dopracoval touto 

cestou k smrti, když 

starší dáma, která si 

objednala obraz 

Afrodity trvala na tom, 

že mu bude sama               

stát modelem. 







Byla ponurá noc a všude úplná tma.
Jen u blbejch se ještě svítilo…





Všichni chtějí jenom

vaše dobro.

NEDEJTE SI

JE VZÍT!!!



Děkuji vám                 

za pozornost

Zavřete oči, 

odjíždím…







KDYŽ SE NÁM TAK 

ROZPRASILI 

INFLUENZEŘI,      

ABYCHOM VĚDĚLI,   

CO JSOU ZAČ.



Grillparta

- Byl oblíben pro své dobré vlastnosti, kterých bylo   

poskrovnu;

- Jeho pokrokový názor se živil nenávistí ke 

kapitalistické společnosti;

- Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila 

choroba;

- Loučíme se s tebou i jménem drobného 

hospodářského zvířectva;

- Zlá nemoc v něm hlodala, hlodala, až dohlodala…









Would Carrots by Any Other Name Taste as Sweet?

By NICHOLAS BAKALARJUNE 14, 2017

Continue reading the main storyShare This Page

College students would rather eat “slow-roasted caramelized zucchini bites” than just plain “zucchini,” 

even when both dishes are prepared exactly the same way.

Researchers watched 27,933 customers over 46 days in a college cafeteria, of whom 8,279 selected 

vegetables. Most of the diners were undergraduates, but about a third were graduate students and 15 

percent were staff members. On different days, they could choose beets, corn, green beans, sweet 

potatoes, butternut squash, zucchini, carrots, or bok choy with mushrooms. The study is in JAMA Internal 

Medicine.

Each day, the experimenters varied the names of the dishes to create a different gustatory impression. 

The basic “carrots” served one day became the healthful but somewhat stern “carrots with sugar-free 

citrus dressing” the next, then mutated into the still health-conscious but more friendly “smart-choice 

vitamin C citrus carrots,” and finally achieved metamorphosis as the restaurant-menu worthy “twisted 

citrus-glazed carrots.”

Giving a vegetable dish a creative name — like “zesty ginger-turmeric sweet potatoes” instead of just 

plain “sweet potatoes” — resulted in 25 percent more people choosing the vegetable. But 35 percent 

more customers chose the zesty label than the health-positive “wholesome sweet potato superfood,” and 

41 percent more chose it than the scolding “cholesterol-free sweet potatoes.”

18

COMMENTS

“This is a seemingly simple study, just relabeling food,” said the senior author, Alia J. Crum, an assistant 

professor of psychology at Stanford. “But it reflects a larger issue — that we’re trying to get people to eat 

healthier, but we’re going about it all wrong by trying to make people eat healthy by touting health claims.”

Evidently, telling college students to eat “healthy energy-boosting green beans and shallots” or “vitamin-

rich corn” has exactly the opposite of its intended effect. If you want a college kid to eat his veggies, it’s 

much better to call them “sweet sizzlin’ green beans and crispy shallots” or “rich buttery roasted sweet 

corn.”



Nepodaří-li se, 

obrátíme to v žert.



100mik
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