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1. ÚVOD

Sociální pracovníci patří mezi jednu z profesních skupin, která je 

vysoce ohrožena stresem, a tedy i syndromem vyhoření, k jehož vzni-

ku vede dlouhodobý stres. Jejich prací je pomáhat lidem zvládat jejich 

sociální, emoční a psychické problémy, často pomáhat lidem v krizi. Je 

tedy nezbytné, aby v oblasti prevence syndromu vyhoření a zvládání 

stresu byla věnována těmto skupinám dostatečná péče. Cílem předklá-

daného textu je poskytnout účastníkům z řad sociálních pracovníků 

dostatek informací o mechanismu působení stresu, vzniku syndromu 

vyhoření a zejména prakticky vést k jeho prevenci a zvládání v běžném 

životě. Zaměřujeme se zejména na prevenci, to znamená skutečnosti, 

které může sám člověk ve svém životě ovlivnit a změnit, konkrétně 

tedy na strategie zvládání, posílení osobnosti a pozitivních postojů, 

hospodaření s časem, schopnost efektivní komunikace, zvládání kon-

fliktů, zdravý životní styl a schopnosti relaxace. 

2.  STRES

Téma stresu je stále aktuální, někteří autoři ho dokonce považu-

jí za běžnou součást našeho života v civilizovaném světě, v našem 

slovníku se objevuje slovo stres velmi často.  Označujeme jím téměř 

všechno, co nás přetěžuje, tlačí a co vnímáme jako nepříjemné. Co ale 

slovo přesně znamená?

2.1  Definice stresu 
Mnoho z nás tušíme, co stres znamená, běžně slovo stres v naší 

řeči používáme. Definic existuje několik, žádná však nedosáhla všeo-

becného uznání.  Trocha teorie nikoho nezabije, a tak si pojďme udě-

lat malý exkurz do historie zkoumání fenoménu stres. Prvním odbor-

níkem moderní doby, který se věnoval tématu stresu, byl americký 

fyziolog Cannon, který již v roce 1920 definoval stres jako stav, do 

něhož se zvíře dostane při stimulaci vyvolávající útěkovou nebo útoč-

nou reakci, jde o reakci na agresi (Renaudová, 1993). Průkopníkem 

v systematickém zkoumání stresu se stal v padesátých letech kanad-

ský fyziolog Hans Selye, v jehož původním pojetí je stres nespecifická 

BENEPAL_Brozura_PrevenceSyndromuVyhoreniAStressManagement_kor.indd   4 21.10.13   11:32



5

(tj. nastávající po nejrůznějších zátěžích stereotypně) fyziologická re-

akce organismu na jakýkoliv nárok na organismus kladený. Upravená 

definice Lazaruse zní: Stres je nárok na jednotlivce, který přesahuje 

jeho schopnost se s nárokem vyrovnat. Vylepšení definice je v tom, že 

se nejedná o jakýkoli nárok, ale nárok přetěžující (Schreiber, 1992).

Stres tedy lze jednoduše definovat jako zátěž působící na orga-

nismus. Zátěž organismu vzniká tehdy, když na něj působí součas-

ně několik sil z různého směru. Ocitáme se tzv. pod tlakem. 

V dnešní době člověk často pracuje pod tlakem a my ho posuzuje-

me jako normální, někdy dokonce jako žádoucí, protože působí jako 

motivační činitel. Je-li však nároků nadbytečné množství a působí-

-li po delší dobu, začínají na organismus působit rušivě až škodlivě. 

Jistý druh stresu je prospěšný a žádoucí (mírná dávka stresu udržuje 

organismus v pohotovosti a zvyšuje jeho výkonnost). Jsou však typy 

stresu, které, zejména působí-li delší dobu, mohou poškodit váš orga-

nismus a být dokonce příčinou nemoci. Stres se tedy stává problema-

tickým tehdy, kdy zátěž, napětí a přetížení nejsou vystřídány potřeb-

ným uklidněním a uvolněním. Navíc stres nevyvolávají věci samy 

o sobě, ale záleží na tom, jakou váhu jim my sami přikládáme, jak je 

subjektivně hodnotíme. 

Stres dělíme na eustres a distres. Eustres je stres prospěšný, moti-

vuje, je výzvou. Pod jeho vlivem jsme schopni mobilizovat síly a do-

sáhnout lepšího výkonu. Bez určité míry stresu bychom neměli dosta-

tek podnětů k překonávání překážek. Distres je naopak stres škodlivý, 

který omezuje naši výkonnost, efektivitu, vyčerpává nás a způsobuje 

negativní pocity, frustraci až depresi.  Zatěžující věci, které působí 

zvenčí, se nazývají stresory.

2.2 Průběh stresové reakce
Odpovědí organismu na stresor je reakce, kterou Selye charakteri-

zoval jako generalizovaný adaptační  syndrom – GAS (Kebza, Šolco-

vá, 2004). GAS má tři fáze:

1.	 Poplachová	reakce	(mobilizují se všechny síly a pomocné me-

chanismy)

2.	 Odolávání	(organismus	se brání za cenu likvidace rezerv)
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3.	 Vyčerpání	(organismus	vyčerpal rezervy)

Vágnerová	(2004)	popisuje	průběh	reakce	na	stres	jako	sled	těchto	

kroků:

• Fáze aktivace obranných reakcí

• Fáze hledání účelných strategií

• Fáze zvládnutí nebo fáze rozvoje stresem podmíněných poruch

2.3 Subjektivní vnímání stresu
Je užitečné si uvědomit, že stres sám o sobě nemusí být škodlivý. 

Dokonce někdy potřebujeme určitou dávku stresu, abychom se cítili 

dobře. Někomu život bez stresu připadá nudný a jednotvárný. Naše 

porozumění situaci může ovlivnit, zda ji budeme považovat za stresu-

jící, či nikoliv. Naše reakce tedy nezávisí pouze na tom, co se událo, 

ale hlavně na tom, jak tomu rozumíme, jaký zaujmeme postoj, jak bu-

deme situaci hodnotit (Praško, Prašková, 1996).

Zvládání stresu souvisí daleko více s naší myslí než s naším tělem. 

Reakce těla na stres začíná v mysli, v mozku. Je důležité si uvědomit 

fakt, že naše mysl reaguje stejně na ohrožení skutečné jako na zdánli-

vé. Mozek nerozlišuje mezi tím, jak vnímáme realitu a jaká je realita 

sama, nerozlišuje mezi skutečnými nebo vymyšlenými stresory. To, 

co nás stresuje, jsou většinou pocity, ne událost sama. Vnímání je tedy 

zcela individuální. To, co jednoho stresuje, druhý jako stres nevnímá.

2.4 Příčiny – hlavní stresory
Již víme, že různé stresory na nás mohou působit s různou inten-

zitou. Stresory můžeme dělit na:

• fyzické 

• psychické 

• sociální 

Stres je velmi často spojován s pracovním procesem. I když stresu-

jící mohou být události i v osobním životě, dokonce i ty, které bývají 

označovány jako pozitivní, např. sňatek. V civilizovaném světě sama 

fyzická práce na zdraví stresově nepůsobí, člověk se na ni adaptuje. 

V naší fázi lidského vývoje se uplatňují ty formy stresu, které nejsou 

spojeny s tělesnou námahou, naopak stres není dostatečně fyzic-
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kou námahou kompenzován, navíc se přidává přetížení z informací 

a nedostatek jednoznačných příkazů k chování nebo jejich nesoulad 

s mravním cítěním. Počet informací, které duševně pracující pro svou 

práci potřebují,  se každých deset let zdvojnásobuje (Schreiber,1992).

Hlavní	stresory	v	práci:

• příliš mnoho nebo příliš málo práce (nebo práce, která není v si-

lách daného člověka)

• příliš rychlý postup nebo zklamání z nepovýšení

• absence rozvoje či vyhlídek do budoucna

• změna (pracovního prostředí, spolupracovníků, charakteru prá-

ce, stylu řízení)

• nevyjasněné vztahy nadřízenosti, neznalost rozsahu práce 

a pravomocí

• odpovědnost za výsledky

• nedostatek samostatnosti

• monotónnost práce

• nepravidelná nebo dlouhá pracovní doba

• pocit rizikovosti práce

• nepříjemné pracovní podmínky

• snížení výkonnosti vlivem věku

• stres vycházející z nadřízené pozice

• vztahy se spolupracovníky (neochota, nedostatek vzájemné pod-

pory, rivalita a konkurence)

• jistota zaměstnání

• vliv organizace (napjatá atmosféra, nedostatek delegování a mož-

ností se zapojit, nedostatek informací, autokratický styl řízení) 

• konflikt mezi požadavky práce a rodiny (častá přesčasová práce 

či služební cesty apod.) 

2.5  Každodenní stres a náročné životní situace  
(krize a traumata)

Těžké životní situace mají velký podíl na psychický stav člověka. 

Podle již klasické klasifikace těžkých životních událostí podle Hol-

mese a Raheho patří mezi prvních deset nejzávažnějších:

• smrt manžela nebo manželky

• rozvod 

• vězení
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• smrt v rodině

• zranění nebo nemoc

• sňatek

• ztráta zaměstnání

• manželské problémy

• odchod do důchodu

• změna zdravotního stavu člena rodiny

Nutno poznamenat, že tato klasifikace je kritizována pro svou 

obecnost. Nejen velké životní zvraty mohou působit stres, ale i sta-

rosti, každodenní těžkosti uvádějí lidi do napětí, frustrují je, dráždí. 

Může se jednat o menší hádky, monotónní opakování každodenních 

činností, nahromadění drobných povinností, nedostatek informací 

apod.

Cvičení: Dotazník Míry stresu dle Holmese a Raheho

2.6 Příznaky stresu 
Lidský organismus je vybaven schopností vyrovnávat se se stresem, 

ale jen do určité míry. Pokud dojde k vyčerpání, mohou se projevit pří-

znaky stresu v různých kombinacích (Křivohlavý, 1994):

• Psychické/emocionální	 příznaky (změny nálad, náladovost, 

nervozita, podrážděnost, neschopnost se soustředit, pesimis-

mus, smutek, úzkost, negativní myšlenky, netečnost, pocit bez-

moci, osamělost, vztek, nadměrné se trápení věcmi, starosti, ne-

schopnost projevit pozitivní emoce, soucítění, apod.)

• Příznaky	v	chování (nerozhodnost, nadměrné nářky, vyhýbání se 

úkolům, neangažovanost, zvýšené absence v práci, nepřiměřené 

reakce, nerozhodnost, ztráta smyslu pro humor, zhoršení kvali-

ty práce, zvýšená konzumace alkoholu, cigaret, obecně tendence 

k závislostem, přejídání nebo hladovění apod.)

• fyzické	příznaky (bušení srdce, bolesti břicha, hlavy, zad, po-

rucha tlaku, pocení dlaní, vypadávání vlasů, kožní potíže, ne-

chutenství, zažívací potíže, nedostatek sexuální touhy, svalové 

napětí apod.)

Cvičení: Test – příznaky stresu
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2.7 Stres a zdraví
Vznik mnoha nemocí je multifaktoriální a závisí mimo jiné na du-

ševním stavu člověka. I k chřipce je náchylnější člověk, který se cítí psy-

chicky vyčerpaný a unavený. Stres může působit na negativní změnu 

zdravotního stavu buď přímo, nebo nepřímo. Dle Křivohlavého (2009) 

se přímým účinkem stresu na onemocnění rozumí obvykle jeho vliv na 

imunitní, endokrinní nebo nervový  systém, nepřímým pak vliv stresu 

na chování člověka – např. změna životního stylu.  

U přímého působení se jedná o tzv. psychosomatická onemocnění. 

Jde o nesourodou skupinu onemocnění, na jejichž vznik a projevy má 

výrazný vliv tělesná i psychická stránka. Jednou z hlavních domně-

nek je, že na jejich vzniku má výrazný podíl nadměrné působení stre-

su. Uvedeme si ty nejčastější: chronické bolesti (hlavy, zad, kloubů), 

kožní problémy a ekzémy, zažívací obtíže, hyperventilační syndrom, 

astma, žaludeční vřed, gynekologické obtíže, infarkt myokardu apod.

Cvičení: Test – ohrožení zdraví

Otázky	pro	zopakování:	

• Co je to stres, eustres a distres?

• Jak probíhá stresová reakce?

• Jak chápete subjektivní vnímání stresu?

• Jaké jsou hlavní stresory v práci?

• Jak se projevuje stres?

• Jak ovlivňuje stres zdraví?

Shrnutí:	

Stres je zátěž působící na organismus, nárok na jednotlivce, který 

přesahuje jeho schopnost se s ním vyrovnat. Eustres je stres prospěš-

ný, motivující, je výzvou. Distres je naopak stres škodlivý, přesahující 

naše kompetence. Stresová reakce začíná poplachovou reakcí, kdy se 

mobilizují síly, pokračuje přes odolávání a končí vyčerpáním rezerv. 

Míra stresu závisí na našem subjektivním vnímání, tedy na tom, jak 

budeme stresovou situaci my sami hodnotit. Příčiny stresu můžeme 

rozdělit na fyzické, psychické a sociální. K hlavním stresorům čas-

to patří zaměstnání (např. příliš mnoho práce, odpovědnost, dlouhá 

pracovní doba). Stres se může projevovat na úrovni psychické (např. 
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úzkost), chování (např. nerozhodnost) a fyzické (např. bolesti hlavy). 

Zásadní vliv má stres na naše zdraví, v této souvislosti hovoříme 

o psychosomatických onemocněních.

Relaxační cvičení:  Dechové cvičení

3. SYNDROM VYHOŘENÍ

Syndrom vyhoření neboli burnout syndrom je termín, který byl 

poprvé popsán H. Freudenbergem. Je spojován se stavem psychické-

ho i fyzického vyčerpání následujícím po dlouhodobém stresu. Jde 

o „vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenziv-

ně pracujícího člověka“ (Freudenberg in Křivohlavý, 1998, str. 47). 

V současnosti existuje více než pět tisíc anglicky psaných publikací 

věnovaných tomuto tématu. Pojetí se různí, ale definice se shodují 

v následujících bodech (Kebza, Šolcová, 2003):

• Jedná se především o psychický prožitek.

• Vyskytuje se převážně u tzv. pomáhajících profesí.

• Symptomy jsou zejména v oblasti psychické, ale i fyzické a so-

ciální.

• Klíčovou složkou syndromu je emoční vyhasnutí, kognitivní 

opotřebení a celková únava.

• Vzniká z chronického stresu. 

3.1 Příznaky
Základními příznaky bývají:

Na	psychické	úrovni

• pocit neefektivity snažení

• pocit duševního vyčerpání

• utlumení aktivity

• depresivní ladění

• projevy negativismu, hostilis, cynismu

• pokles zájmu o témata související s profesí

• sebelítost, prožitek nedostatku uznání
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• dráždivost

• redukce činnosti apod.

Na	fyzické	úrovni

• únava, ochablost

• rychlá unavitelnost

• vegetativní obtíže (srdce, zažívání, dýchání)

• bolesti hlavy a svalů

• poruchy spánku

• celková tenze apod.

Na	úrovni	sociálních	vztahů

• útlum sociability

• tendence redukovat kontakt s klienty, kolegy, nechuť k profesi

• nízká empatie

• narůstání konfliktů apod.

3.2 Vývoj syndromu vyhoření
Na	syndrom	vyhoření	můžeme	pohlížet	jako	na	stav,	ale	také	jako	

na	proces.	Syndrom	vyhoření	má	svůj	vývoj	a	obvykle	se	popisují	

tato	stadia:

1.	 původní zapálení spojené s dobrovolným přepracováváním se

2.	 vystřízlivění – náhled, že ideály nejsou zcela realizovatelné

3.	 frustrace a zklamání – pochybnosti o smysluplnosti práce

4.	 apatie a negativní pocity k profesi

5.	 úplné vyčerpání

3.3 Rizikové faktory
Již sama profese může být rizikovým faktorem vzniku burnout 

syndromu. Pozice sociálního pracovníka je na pátém místě v přehle-

du ohrožených profesí. Před touto profesí jsou lékaři, zdravotní sest-

ry, další zdravotní pracovníci, psychologové a psychoterapeuti.  Ale 

ani sama profese o sobě není klíčovým bodem, který rozhodne, zda 

syndrom vznikne, či nikoli. Existují další rizikové faktory, které mů-

žeme rozdělit na vnější a vnitřní:
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Vnější	faktory:

• život v současné společnosti (informace, uspěchanost, vyšší ná-

roky a ambice, individualismus, materiální zaměření)

• zaměstnání a způsob organizace práce (jednání s lidmi, nedo-

statek zaměstnanců, nedocenění, soutěživost, náročnost termí-

nů apod.)

• rodina (nemoc, materiální zajištění, partnerské problémy apod.)

• nedostatečná sociální opora

Vnitřní	faktory:

• původně příliš veliký entuziasmus

• původně vysoká empatie

• chování typu A, tendence k soutěživosti

• nízké sebehodnocení a sebepojetí

• nízká úroveň asertivity

• neschopnost relaxace

• depresivní ladění, senzitivita, úzkostnost

• pesimismus 

• externí lokalizace kontroly

• naučená bezmocnost

• nedostatečná odolnost (resilience)

• přílišná pečlivost a odpovědnost, perfekcionismus

Stejně tak můžeme popsat i vnitřní faktory protektivní, které tedy 

chrání před vznikem syndromu vyhoření:

• realistická očekávání, přiměřené nadšení

• přiměřené sebehodnocení a sebepojetí

• dobrá úroveň asertivity

• chování typu B

• schopnost relaxovat

• dostatečná odolnost

• samostatnost

• tzv. Self-efficacy – víra ve vlastní schopnosti

• optimismus

• interní lokalizace kontroly

• pocit životní spokojenosti
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3.4 Diagnostika
Jak poznat syndrom vyhoření? Zejména z pozorování chování, 

které musí být podloženo znalostmi, jaké příznaky syndrom vyhoření 

má. Pak můžeme vycházet ze samotných výpovědí postižených lidí o 

prožitcích. Bylo vytvořeno několik dotazníků, z nichž nejznámějším 

je asi tzv. Maslach burnout inventory.

Cvičení: Maslach burnout inventory

3.5 Léčba syndromu vyhoření
Předmětem tohoto textu je prevence syndromu vyhoření, ne sama 

léčba. Prevence i léčba mají mnoho společných postupů, kterým se 

budeme dále věnovat. Co je ale specifické pouze pro léčbu již plně 

rozvinutého syndromu vyhoření? Předpokladem úspěšné léčby je ná-

hled na svůj psychický i zdravotní stav, vůle se vyléčit a přijmout za 

tuto léčbu odpovědnost. Často je nezbytná pomoc zvenčí, kam patří 

pomoc ze strany blízkých, ale i zaměstnavatele a často je již nutná 

odborná pomoc – psychoterapie.

Otázky	pro	zopakování:

• Co je to syndromu vyhoření?

• Jak se syndrom vyhoření projevuje?

• Jak syndrom vyhoření vzniká?

• Jaké jsou rizikové faktory syndromu vyhoření?

• Co naopak brání vzniku syndromu vyhoření?

Shrnutí:	

Syndrom vyhoření je stav psychického i fyzického vyčerpání or-

ganismu následující po dlouhodobém stresu. Projevuje se na psychic-

ké úrovni (např. pokles zájmu o profesi), fyzické úrovni (např. bolest 

hlavy) a úrovni sociálních vztahů (např. redukce kontaktů). Syndrom 

vyhoření se rozvíjí přes původní zapálení pro profesi, vystřízlivění, 

frustraci, apatii a negativismus až k úplnému vyčerpání. Rizikovými 

faktory vzniku syndromu vyhoření jsou např. nároky dnešní společ-

nosti, rodinné problémy, nízké sebehodnocení, pesimismus. Prevencí 

vzniku syndromu vyhoření jsou např. realistická očekávání, schop-

nost relaxovat, optimistický pohled na svět.
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Relaxační cvičení: Cvičení pro unavené oči

4.   STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ  
ZÁTĚŽE – STRESS MANAGEMENT

Jak jsme již uváděli, každý na stres reaguje individuálně – reakce 

na stres závisí na konkrétní osobnosti, odolnosti a schopnosti vyrov-

návat se s nepříjemnými situacemi, tedy adaptační funkce. Je tedy 

důležité poznat sebe sama a najít si pro sebe efektivní strategii, která 

umožňuje najít naše slabá místa a tak i obranu před nadměrnou zátě-

ží. Lazarus (in Křivohlavý, 2009) při zvládání stresu klade důraz na 

následující skutečnosti:

1.	 Je to dynamický proces (není to jednorázová záležitost).

2.	 Nejedná se o automatickou reakci.

3.	 Vyžaduje vědomou snahu a námahu.

4.	 Je snahou řídit dění (stress management).

Cvičení: Mapa stresu

4.1 Tzv. coping a copingové strategie
V této souvislosti se používá termín „coping“, který se chápe jako 

úsilí zvládnout podmínky, které vyžadují nebo přesahují míru adap-

tačních schopností jedince. Pro Křivohlavého (1994) znamená coping 

umět si poradit a vypořádat se s mimořádně obtížnou, téměř nezvlada-

telnou situací, stačit na neobvykle těžký úkol. Copingová strategie je 

pak definována jako vhodný způsob zvládání.

Křivohlavý	(1994)	uvádí	dva	typy	zásahů,	jak	situaci	řešit:

• změna na straně zátěže (např. vezmu si méně práce, deleguji)

• změna na straně obranyschopnosti (např. nácvik dovedností, 

změna chybných představ, změna životního stylu)

• obranné mechanismy
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4.2 Obranné mechanismy 
Naopak obranné mechanismy jsou jedním z nevhodných způsobů, 

jak zvládat stresové situace. Považujeme je spíše za náhradní a nepl-

nohodnotný způsob zvládání. Vyvarovat bychom se tedy měli  obran-

ných reakcí, které jsou neúčinné a nepřiměřené:

• nepřiměřené či přehnané agresivní a nepřátelské reakce (vytváří 

klamný dojem nadvlády, síly)

• sebeobviňující reakce

• projekce – přisuzování vlastních snah druhým lidem (jedná se 

vlastně o „odvinění“)

• vytěsnění či popírání negativ z vědomí, tendence k zapomnění

• regrese – únik do minulosti, ke vzpomínkám či vývojově mlad-

šímu chování 

• změna chování do opačné polohy (např. láska – nenávist)

• racionalizace – tedy ospravedlňování neúspěchu tzv. objektiv-

ními příčinami 

• únik od reality do světa fantazie, prostřednictvím snění, alko-

holu

• rezignace apod.

Cvičení: Sebereflexe – Zkuste si vzpomenout alespoň na 5 situací, 

kdy jste reagovali „v obraně“.

4.3 Rozpoznání prvních příznaků
K životu nepatří jen suverénní zvládání stresových situací, ale také 

schopnost učinit vše pro to, aby vůbec nevznikaly. Ve většině přípa-

dů existují již předem varovné signály, které jsou přeslechnuty, pře-

hlédnuty anebo se na ně prostě nedbá dostatečně. Vaším seizmografem 

pro vnímání stresových situací jsou bdělé, zaujaté a částečně kritické 

pohledy kolem sebe a do sebe. Svá pozorování berte vážně. Důvěřujte 

si a včas vypracujte alternativní cesty. Připravte se na to, že všechno 

může být úplně jinak, než jste si naplánovali. 

Je důležité si v rámci prevence stresu ověřovat, jak se cítíme. 

Vhodné je kladení následujících otázek: 
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• Cítím se přetížený, vyčerpaný, bez chuti?

• Přistupuji někdy k práci nebo k ostatním úkolům s nechutí až 

odporem?

• Mám tendenci přehlížet nepříjemné tělesné příznaky?

• Jsem stále nespokojený, přestože dosahuji cílů, úkoly plním? 

• Cítím nechuť bavit se o práci? Atd.

Prvním krokem je všimnout si příznaků, hledat jejich příčinu, 

tedy co nás přesně dostane pod tlak. Jak typicky reaguji? Není čas na 

změnu? Jak se podílím já sám na udržování stresové situace? Nebojím 

se změn?

4.4  Konstruktivní strategie pomocí změny v myšlení, 
změny postojů a hodnot 

Jak jsme již uvedli, je podstatné, jak stres subjektivně hodnotíme, 

jak ho prožíváme, jak o něm přemýšlíme. Čím to je, že často v situa-

cích prožíváme, přemýšlíme a jednáme stereotypně? Naučili jsme se 

reakcím ze svých minulých zkušeností. Zásadní vliv na našich ra-

ných zkušenostech měli rodiče, jejich chování k nám a jejich vzor. 

Rodiče zásadním způsobem ovlivnili, jak se nakonec naše vrozené 

osobnostní dispozice rozvinuly. Je dobré si uvědomovat, jak naše re-

akce odpovídá skutečně dané situaci a do jaké míry je ovlivňována 

našimi předchozími zkušenostmi. Ovšem dle  Praška, Praškové (1996) 

můžeme sice uvažovat, co nás k určitému způsobu myšlení v soci-

ální situaci přivedlo, ale všechny vlivy stejně nemůžeme zmapovat. 

Nejdůležitější tedy bude uvědomit si, jakým způsobem ve stresových 

situacích myslíme právě v dané chvíli. 

4.4.1 Automatické negativní myšlenky
Praško, Prašková (tamtéž) hovoří o negativních automatických my-

šlenkách, které nepodrobujeme logickému zkoumání, přijímáme je, 

ať už jsou pravdivé, nebo ne. Automatické myšlenky mají tendenci se 

řetězit, posilovat se, násobit, podmiňovat. Autoři je rozlišují na:

1.	 Depresivní	(např.:	Nestojím za nic. Jsem hloupý. Vždycky selžu.)

2.	 Úzkostné	(např.:	Co když se to nepodaří? Já to nevydržím!)

3.	 Agresivní	(např.: Co si o sobě myslí? Já mu ukážu!)

4.	 Vztahovačné	(např.: Zase po mně jede! To mi dělá naschvál!)
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Automatické myšlenky jsou součástí naší vnitřní řeči. Stává se 

nám, že se takto dokážeme v duchu sebekritizovat, znevážit sami 

sebe, brát si jistotu. Když si stále opakujeme, že se nám to nepovede, 

že to zkazíme, že nás nikdo nebere, musí nás to ovlivnit. Druhým 

nebezpečným úskalím je přístup opačný, kdy kompenzujeme svoje 

neúspěchy tím, že se přeceňujeme. Člověk se pak přeceňuje a dává 

nerealistické cíle, zklamání je pak o to větší.

Jak	bojovat	proti	negativním	automatickým	myšlenkám?

Postup, který lze uplatnit na jakoukoli negativní automatickou my-

šlenku, je rozpoznat emoce, uvědomit si negativní myšlenku, podrobit 

ji testování a nahradit ji racionální odpovědí (Praško, Prašková, 1996):

1.	 Emoční	 reakce: Prvním krokem je rozpoznat emoci, kterou 

daná stresová situace vyvolala. Podstatné je, abychom si uvě-

domili, že emoci často nevyvolává situace samotná, ale to, jak 

si ji vysvětlujeme. 

2.	 Rozpoznání	automatických	myšlenek: Pomůže nám porozu-

mět svým emocím a zabránit těm, které mohou být destruktiv-

ní. Naučit se rozeznat automatické myšlenky je dovednost, je 

potřeba ji cvičit.

3.	 Testování	 automatických	 myšlenek: S myšlenkou je třeba 

vždy pracovat jako s hypotézou. Je třeba si položit otázky, do 

jaké míry naše myšlenky odpovídají realitě. 

• Co svědčí pro mou interpretaci situace? 

• Jsou možná i jiná vysvětlení? 

• Co by si v takové situaci myslel někdo jiný? 

• Vychází moje myšlenka z toho, jak se cítím, nebo z toho, co se 

skutečně stalo? 

• Nezapomínám na něco nebo nepřeceňuji nějaké maličkosti? 

• Neuvažuji v extrémních pojmech „vše, nebo nic“? 

• I kdyby se stalo to, čeho se obávám, co by na tom bylo tak straš-

ného? 

• Nepřebírám odpovědnost za něco, co nemohu ovlivnit? Atd. 
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• 4.	 Racionální	/rozumná	odpověď.	Rozumná odpověď by měla 

odpovídat situaci, tedy známým faktům, nikoli zkreslovat situ-

aci opačným směrem /vyměnit „černé“ za „růžové“/. Rozumná 

odpověď musí být přesvědčivá a dostatečně zpochybňovat  nega-

tivní automatickou myšlenku . Posledním krokem by také mělo 

být ověření, zda se nám změna myšlenky spojila i s pozitivní 

změnou emoce.

Tento postup bychom si měli trénovat při každé příležitosti v reál-

ném životě například  záznamem pomocí následující tabulky ( Možný, 

Praško, 1999):

Datum Emoce 
Co jsem 
cítil a jak 
silně (1-10)?

Situace 
Co jsem 
dělal, na 
co jsem 
myslel?

Negativní 
myšlenka 
Co jsem si 
říkal a na-
kolik jsem 
tomu věřil 
(0-100 %)?

Rozumná 
odpověď 
Jak zní 
rozumná 
odpověď 
a nakolik jí 
věřím  
(0-100 %)?

Výsledek 
Co mohu 
udělat? 

Cvičení: Testování negativních automatických myšlenek pomocí 

záznamu 

4.4.2 Změna postojů 
Postoj je sklon reagovat na předměty, osoby a situace a na sebe sama 

ustáleným způsobem (Hartl, Hartlová, 2000). Postoje jsou součástí osob-

nosti, předurčují poznání, chápání, myšlení a cítění. Řada z nás má 

v sobě vlivem životních zkušeností zabudovanou řadu iracionálních 

postojů, které mohou ležet v jádru potíží. Postoje jsou v jádru automa-

tických myšlenek, oproti nim jsou komplexnější, trvalejší.  Praško, Praš-

ková (1996) uvádí některé iracionální postoje a k nim také racionální 

ekvivalent. Většina z nás se s nimi sice neztotožní, přesto podle nich 

často jednáme, i když podle nich žít nelze.

Nikdy	nesmím	vypadat	hloupě.

V životě budu mockrát vypadat hloupě, jako každý, není to žádná 

tragédie. Nejlepší je v takové situaci se zeptat. Nejhloupější je mlčet 

a říkat si, že vypadám hloupě.
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Všichni	mě	musí	mít	vždy	rádi.

Některým lidem se bude líbit, co dělám, jiným ne. To je v pořádku, 

každému se líbí jiné věci. Někdo mě pravděpodobně bude mít rád, ně-

kdo ne. Dokonce ti, co mě mají rádi, budou měnit intenzitu svého citu 

v čase k lepšímu i horšímu, některé získám, některé ztratím. To vše je 

normální průběh vztahů.

Musím	být	v	životě	šťastný	a	v	pohodě.

Život nemůže být stále šťastný a v pohodě, spíše než cokoli jiného 

je život těžký. Ovšem to, že jsou v něm překážky a problémy, smutek 

i neštěstí, neúspěch a starosti, patří do jeho bohatosti, jinak by neměl 

hloubku.

Nikdy	nemám	mít	úzkost	nebo	cítit	napětí.

Úzkost a napětí patří k životu, jsou důležité, upozorňují nás na to, 

že bychom v životě měli něco změnit. Všechny negativní emoce jsou 

výzvou k akci nebo změně postoje.

Život	musí	být	spravedlivý.

Život nikdy nebyl a nebude fér. Jedním z našich poslání je usilovat 

o to, abychom se sami chovali co nejvíce fér, nemůžeme to však od 

života automaticky očekávat.

Musím	být	úspěšný	ve	všem,	co	dělám,	a	pokud	udělám	chybu,	jsem	

k	ničemu.

Vždy, když budu něco dělat, určitě udělám nějaké chyby, není to 

jinak možné, ale je to tak v pořádku, mohu se z nich učit.

Pokud	se	mnou	někdo	nesouhlasí,	znamená	to,	že	mě	nemá	rád.

Lidé mě v životě budou kritizovat a je to tak v pořádku, jinak bych 

se nedozvěděl, co se jim na mém chování nelíbí. Nejsem dokonalý a 

mám právo na to být nedokonalý. Když mě někdo kritizuje, nezname-

ná to, že jsem špatný nebo že mě nemá rád. Nejlepším kritikem bývá 

ten, kdo mě má rád. Pokud mě nikdo nekritizuje, je něco v nepořádku.

Nemohu	žít	bez	blízkého	člověka.

Dokážeme žít i bez blízkého člověka a nemusí to být planý život. 

Potřebujeme druhé lidi a občas se na ně spolehnout, to však nezname-

ná, že na nich musíme být závislí.
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Moje	hodnota	závisí	na	tom,	co	si	o	mně	myslí	ostatní.

Vše, co mi druzí říkají, není nic víc ani nic míň než podnět k pro-

myšlení. Moje hodnota nemůže záviset na náladách, názorech a posto-

jích druhých. Svoji hodnotu máme vždycky a naše sebevědomí závisí 

na tom, zda si ji uvědomujeme, či nikoliv. 

Cvičení: Sebereflexe – ohodnoťte předložená tvrzení podle toho, 

jak odpovídají Vašemu přesvědčení na škále 1–10. 

O	co	tedy	můžeme	opřít	své	sebevědomí?
• Schopnost	být	tím,	kdo	jsem	– Otevřeně vyjadřovat své pocity, 

potřeby a postoje, schopnost přiznat si chyby bez nutkavých po-

citů viny, schopnost stát si za svým názorem, ale umět ho také 

změnit, schopnost odmítnout.

• Opřít	 se	 o	 to,	 co	 dovedu	 a	 umím – Důvěra ve svou schopnost 

udělat, pro co se rozhodnu, vědomí plnohodnotného prožívání 

života, být s druhými, ale i sám, vědomí, že obhájím své názory, 

aniž bych omezoval druhé.

• Prožívat – Vědomí, že umím mít rád a mám rád, že se ve většině 

situací cítím dobře, ale unesu i trápení, že mi nejde jen o sebe, 

ale i o druhé, že sám sebe přijímám, že dovedu prožívat krásu 

a žít morálně.

Cvičení: Seznam vlastností, dovedností a příjemných aktivit

4.4.3 Žebříček hodnot 
Hodnoty jsou všechny věci, myšlenky a názory, které jsou pro nás 

důležité. Všechny hodnoty nejsou rovnocenné, každý máme svůj žeb-

říček hodnot, některé jsou pro nás více důležité, jiné zase méně. Pokud 

víme, co chceme, co nám vyhovuje, co je pro nás podstatné a důležité, 

snížíme tím stresovou zátěž, nenecháme si vnutit nevhodnou volbu 

nebo akci. Pocit hodnoty, smysluplnosti vlastního života a práce je jev 

subjektivní, plně závisí na našem vlastním vnímání hodnotnosti naše-

ho konání. Zážitek smysluplnosti je základním prvkem celkové životní 

spokojenosti a rovněž tak jednou ze základních složek smysluplnosti 

bytí vůbec (Křivohlavý, 1998). 
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Je dobré udělat si někdy čas a podívat se na svou životní situaci 

s ohledem na hodnoty, které jsou pro nás důležité, nezabývat se tak 

malichernostmi, podívat se z tzv. ptačí perspektivy. Lépe uvidíme, 

jak prožíváme svůj život a aktuální situaci.

Můžeme	si	položit	následující	otázky:
• Jak se mi vlastně daří?

• Jsem spokojený se svou pracovní i osobní situací a rovnováhou 

mezi těmito dvěma sférami?

• Jsem na cestě k uskutečňování svých životních priorit?

Když si budete tyto a mnohé další otázky pokládat opakovaně, po-

může vám to, abyste neztratili orientaci ve svém vlastním životě. Čas-

těji bilancujte a hodnoťte životní situace. Buďte sami k sobě upřímní, 

i když vás budou stíhat rány osudu. 

Cvičení: Sebereflexe – můj osobní  žebříček hodnot

Otázky	pro	zopakování:

• Co je to tzv. copingová strategie?

• Pamatujete si některé psychické obranné mechanismy? Jak se 

projevují?

• Co je to automatická myšlenka?

• Jaký je postup při práci s negativní automatickou myšlenkou?

• Jaké jste si zapamatovali iracionální postoje a jak je nahradit?

Shrnutí:	

Zvládání stresu je dynamický proces, který vyžaduje  zapojení vě-

domé snahy řídit dění. Coping je právě úsilí zvládnout podmínky, 

které přesahují adaptační schopnosti jedince, vhodným způsobem. 

Obranné mechanismy jsou naopak většinou nevhodné způsoby zvlá-

dání zátěže – např. regrese (únik do minulosti k vývojově nižšímu 

stupni chování). Konstruktivně zvládat zátěž můžeme pomocí změny 

v myšlení – např. tzv. testováním negativních automatických myšle-

nek. To jsou myšlenky, které používáme stereotypně bez přezkoumá-

vání jejich racionality. Automatické myšlenky je třeba aktivně tes-

tovat následujícím postupem: uvědomit si emoci, která je provází, 

rozpoznat automatickou myšlenku, testovat ji jako hypotézu pomocí 
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vhodně zvolených otázek a nakonec najít rozumnou odpověď.  Kom-

plexnější změnou v myšlení je ověřit naše postoje a přehodnotit ty 

iracionální a nepřiměřené. Je důležité být tím, kdo jsem, být k sobě 

otevřený a upřímný, opírat se o to, co dovedu a umím, a plně prožívat 

emoce. Při zvládání stresu je třeba si uvědomit, co je a není důležité, 

vždy mít na paměti svůj žebříček hodnot. 

Relaxační cvičení: Rychlé uvolnění svalů celého těla 

5.   HOSPODAŘENÍ S ČASEM  
– TIME MANAGEMENT

Jednou z nejčastějších stresových situací je nedostatek času, kte-

rým trpí občas každý z nás. Hospodaření s časem, efektivní plánová-

ní či tzv. timemanagement je jedním ze základních pilířů úspěšné-

ho boje se stresem. Čas je neobnovitelná surovina, jejíž nedostatek si 

uvědomujeme až ve chvíli, kdy máme času kritický nedostatek. Čas 

je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, 

čas na přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu. 

Úspěch však nepřijde sám, a kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé 

řadě naučit zacházet efektivně se svým časem. Více času k dispozi-

ci nedostaneme, proto musíme čas využívat účinněji, tzn. naučit se 

s časem šetřit a využívat každé chvilky. J. Caunt (2001, s. 13) výstižně 

píše: „Čas je na rozdíl od většiny jiných zdrojů mezi lidmi spravedlivě 

rozdělen. Všichni lidé ho mají každý den stejně. Rozdíl mezi námi spo-

čívá v tom, jakým způsobem ho využíváme a jak dalece se ho snažíme 

natáhnout.“

Pacovský	(2006)	charakterizoval	pět	základních	principů	time	ma-

nagementu:

1.	 Člověk	je	víc	než	čas (dosahování výsledků by mělo být stejně 

důležité jako osobní spokojenost jedince, spokojený člověk do-

káže dlouhodobě efektivně pracovat)

2.	 Cesta	je	víc	než	cíl (neměli bychom žít jen čekáním na dosaže-

ní cíle, ale prožívat naplno každý den)
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3.	 Zevnitř	 je	víc	než	zvenku (nejde jen o využívání technik, ale 

osobní růst a rozvoj, člověk může změnit hlavně sám sebe)

4.	 Pomalu	 je	 víc	 než	 rychle (rychlá řešení obvykle nezpůsobí 

trvalou změnu, pokud chce člověk něco skutečně a natrvalo 

změnit, je lepší začít pomalu s drobnými změnami, které je 

schopen dlouhodobě dodržovat)

5.	 Celek	 je	 víc	 než	 část (nemá smysl se zaměřit jen na změny 

v hospodaření s časem v zaměstnání, protože život se skládá z 

mnohem více složek, je nutné věnovat se všem životním oblas-

tem a udržovat mezi nimi rovnováhu)

Pokud si provedeme důkladnou analýzu dne, zjistíme, že se nám do něj 

vkrádá poměrně dost „časožroutů“ neboli zlodějů času. Uvědomit si a roz-

poznat své zloděje času nám může pomoci odbourat časové ztráty. 

Cvičení: vnitřní a vnější zloději času

Cvičení: dotazník k efektivnímu hospodaření s časem 

5.1 Vyrušování
Když plánujeme svůj pracovní den, měli bychom počítat s vyrušo-

váním. Pokud je člověk i na malou chvíli vyrušen ze své práce, potře-

buje pro další práci čas na opětovné zapracování, potřebuje se znovu 

zkoncentrovat a zase zabrat do práce. Po každém vyrušení může dojít 

k poklesu výkonu. Tyto ztráty mohou představovat více než čtvrtinu 

našeho pracovního času. Při plánování času bychom proto měli zo-

hlednit i dobu s malým nebo naopak neustálým rušením.

Časová	křivka	rušení: 

intenzita rušení 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 čas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Schopnost řídit svůj čas znamená používat techniky, které umož-

ňují získat maximum z minima investovaného času, a naučit se kon-

centrovat na věci, které jsou důležité. 

5.2 Odmítání
Většina z nás má problémy s odmítáním, obvykle jsme totiž vycho-

váváni, abychom naplňovali očekávání druhých, i když to není v na-

šem zájmu. Snadno se vzdáme svých práv  a máme pak pocity křivdy, 

zneužití. Člověk má obavy, že když nesplní přání druhého, bude neob-

líbený a bude považován za sobce. Je však dobré si uvědomit, že když 

děláme věci za druhé, skutečně jim nepomáháme, naopak je můžeme 

brzdit v jejich růstu. Čas je vzácný, neměli bychom se o něj vzájemně 

okrádat. Při odmítnutí nesmíme zapomenout na slušnost, měli bychom 

ho podpořit stručným argumentem a také být připraveni nést za ná-

sledky svého odmítnutí odpovědnost.

5.2.1 Zásady pro odmítnutí
Je nutné nejprve si situaci ujasnit, zvážit definitivní rozhodnutí a 

dopady své odpovědi, ať už kladné, či záporné a co doopravdy chcete.  

K odmítnutí nic nepřidávejte. Vyhněte se odpovědi „Nemohu,“ která 

vyvolá další otázky. Nevysvětlujte příčiny svého rozhodnutí, případ-

ně stručně. Neomlouvejte se, většinou jsou omluvy falešné a nepocti-

vé. Vyjádřete empatii a respekt.

Př: Rozumím ti, hodně to teď potřebuješ. Ale já ti v tom opravdu 

nepomohu. I když si tě vážím, tohle nechci.

Cvičení: Modelové situace – nácvik odmítnutí

5.3 Stanovení cílů
Máme-li zvládnout svůj pracovní život a začít rozlišovat úkoly bez-

významné a důležité, musíme si nejprve stanovit cíle. Cíle musí být 

jasné a přesné. Cílů bychom neměli mít příliš mnoho, protože čím více 

jich máme, tím hůře se dokážeme soustředit na to, co je skutečně potře-

ba udělat. Aby cíle plnily své poslání, měly by se vyznačovat určitými 

vlastnostmi. K dodržení těchto vlastností můžeme při tvorbě cílů použít 

tzv. pravidlo SMART. Tento výraz je zkratkou následujících slov, vyjad-

řujících vlastnosti dobře stanoveného cíle.
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S 	specifické (v množství, kvalitě, čase) – všeobecné cíle roz-

dělme do menších jednotek, protože čím obecnější je cíl, 

tím hůře se soustředíme na úkoly a aktivity, které nám mají 

k jeho dosažení pomoci

M 	měřitelné (má jednotku měření) – bez poměřování nepozná-

me, zda jsme cílů dosáhli

A 	akceptované spolupracovníky či podřízenými, ale i námi sa-

motnými 

R 	reálné – cíle, které si stanovíme, musí být dosažitelné

T 	termínované,	sledovatelné	v	čase	– u cílů si musíme stanovit 

jasnou časovou hranici jejich uskutečnění; to se úzce týká 

také požadavku jejich dosažitelnosti

Pro	dosahování	 cílů	bychom	se	 měli	 snažit	 dodržovat	 následující	

postup:

• Vytvořit si jasné cíle, které nám umožní vidět dílčí kroky po-

třebné k jejich dosažení.

• Hovořit o svých cílech s ostatními – mohou nám pomoci při je-

jich dosahování nebo nás v naší snaze podpořit. 

• Cíle si napsat – to není jednoduché, protože nás to nutí vyjasnit 

spoustu věcí. Jakmile ale budeme mít cíle detailně popsány, mů-

žeme si je kdykoli osvěžit v paměti a mít je neustále před očima.

• Transformovat cíle do úkolů.

• Začít jednat. 

Cvičení: Zkuste předložené cíle posoudit z hlediska výše uvede-

ných aspektů, pokuste se je přeformulovat tak, aby měly všech pět 

vlastností.

5.4 Určování priorit
Při plánování cílů je vhodné si nejdříve udělat strategický plán 

činností, postihující všechny úkoly. Každý den přináší různý počet 

úkolů s různou mírou důležitosti a různými termíny plnění. Jediným 

způsobem, jak na základě plánu zjistit, které úkoly kdy uskutečnit, je 

stanovit si priority. 

Dobře	definované	priority	přinášejí	řadu	výhod,	pomohou	nám:

• vykonávat činnosti podle jejich stupně naléhavosti a důležitosti
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• směřovat neustále za svými cíli

• vyhnout se plýtvání časem na nevýznamné činnosti 

• soustředit se na klíčové úkoly 

Aby	bylo	možné	činnosti	v	průběhu	dne	účinně	zorganizovat,	je	uži-

tečné:	

• umět stanovit priority činnostem, které vykonáváme

• rozlišovat mezi důležitostí a naléhavostí úkolů

• umět správně odhadnout čas potřebný ke splnění určitého úkolu 

• vědět, jak se mění naše výkonnost v průběhu dne 

• znát průběh a intenzitu vyrušování během dne 

Je dobré si uvědomit, že nejde o to čas získat a nějak s ním naložit, 

ale dát svému času smysl a umět žít naplno. Čas není nepřítel, není třeba 

s ním bojovat. Jde o to, aby se člověk soustředil na věci, které mu přiná-

šejí největší užitek. Cílem time managementu je lidský život harmonizo-

vat, ne udělat z člověka otroka plánovacích systémů.

5.4.1 Koncepty určování priorit
Tři níže popsané metody vnímají priority spíše z krátkodobého 

hlediska, pomáhají v rozvržení každodenní práce a souvisejí s opera-

tivním rozhodováním. 

Paretův	zákon	(pravidlo	„20/80“):

Často je obtížné vybrat z množství úkolů ty pravé, na které se za-

měřit nejdříve. Výsledek naší činnosti pak není často přímo úměrný 

spotřebovanému času. Jednou ze zásad, které nám umožní být efek-

tivnějšími, je minimalizace všech činností, které nám nepomáhají do-

sáhnout našeho hlavního cíle. Při dodržování této zásady se můžeme 

řídit Paretovým zákonem, známým také jako „Pravidlo 20/80“, což 

znamená, že pouhých 20 % z celkového času vytváří 80% výsledků 

naší činnosti.

Pro odhad času na splnění úkolů se uplatňuje také pravidlo 

„60/20/20“. Spotřeba našeho času v průběhu dne se v zásadě dělí mezi 

činnosti plánované (60 %), nečekané (20 %) a rušivé vlivy (20 %). Při 

plánování činností a času bychom vždy měli počítat s rezervou na 

nečekané situace a na působení rušivých vlivů. 
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Eisenhowerův	princip	hospodaření	s	časem:

Jedná se o jednoduchou pomůcku pro rychlé rozhodování se 

o prioritách. Priority se stanoví podle naléhavosti a důležitosti. Ten-

to princip ukazuje vztah těchto dvou základních dimenzí, kterými 

je každý úkol charakterizován a z jejichž zvážení vyplyne i priorita 

dané činnosti.

Podle	stupně	naléhavosti	a	důležitosti	úkolů	lze	rozlišit	čtyři	sek-

tory:

•  vysoce naléhavé a důležité – Musíme je vyřídit osobně a ihned.

•  důležité, ale méně naléhavé – Mohou počkat, ale jejich splnění 

musíme  naplánovat.

•  naléhavé, ale méně důležité – Musí se vyřešit ihned, můžeme 

je delegovat.

•  málo důležité, málo naléhavé – Můžeme je odložit, delegovat, 

případně vyhodit.

ABC	analýza	určování	priorit:	

Smyslem této analýzy je posouzení hodnoty našich úkolů podle 

toho, jakým dílem přispívají k dosažení cíle, neboť činnosti, které vy-

konáváme, nemají na dosažení našich cílů stejný vliv: 

A	–  velmi důležité úkoly, nelze je delegovat, mají největší hodnotu 

pro splnění vašich cílů (15 % úkolů, 65 % úspěchu)

B	–  středně důležité úkoly, lze je delegovat (20 % úkolů, 20 % úspě-

chu)

C –  méně důležité úkoly, rutinní práce (65 % úkolů, 15 % úspěchu)

To ovšem neznamená, že budeme vykonávat jen úkoly ze skupi-

ny A a úplně se zřekneme úkolů ze skupiny C. Je jen důležité zvolit 

správný poměr času, kterým jim věnujeme.

Novější pojetí hovoří o prioritách, které člověk považuje sám za 

dlouhodobě nejdůležitější a které úzce souvisí s jeho životním přáním 

či osobním posláním. Vědomí, že člověk dělá opravdu důležité věci, 

ho dobíjí energií a přináší dobrý pocit z vlastního života: „Provádění 

našich osobních plánů v čase našeho života je o to jednodušší a víc 
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motivující, že se tyto plány vpisují do našich hlubších záměrů, v nichž 

realizujeme svá životní přání. Podle nich si pak můžeme jasně určit 

priority, mobilizovat svou energii a uvědomit si, jak potom nakládat se 

svým časem“ (Delivré, 2002, s. 61).

Cvičení: Sebereflexe – Co bych udělal/a se dvěma hodinami denně 

navíc? 

5.5 Chyby v organizaci vlastního času
V	efektivním	využívání	našeho	času	nám	obvykle	brání	 tyto	 fak-

tory:

• faktory, nad kterými nemáme kontrolu (objektivní prvky – např. 

práce závislá na požadavcích zákazníka, dalších spolupracovní-

ků, nadřízeného atd.) 

• faktory, které můžeme částečně ovlivňovat (porady, jednání, ces-

tování atd.)

• faktory, které se týkají naší osoby (nepořádnost, slabá paměť, 

špatná koncentrace, odkládání úkolů, časté přestávky v práci, 

perfekcionismus atd.)

Znaky	špatného	řízení	času:

Lidé si zpravidla neuvědomují, zda využívají svého času dobře, 

nebo špatně. Nejsnazším způsobem, jak to zjistit, je podívat se na kla-

sické příznaky špatného hospodaření s časem:

• neustále přetížený program, častá práce po večerech a o víken-

dech

• neschopnost plnit termíny, stálé zpoždění

• nedostatečné řešení problémů do hloubky

• ukvapená rozhodnutí

• pocit, že nemáme situaci pod kontrolou a že ztrácíme přehled 

o našich cílech a prioritách

• stres

• nedochvilnost

• málo času nebo žádný čas na rodinu a přátele, společenské udá-

losti, sport a zábavu

Otázky	pro	zopakování:	

• Co je to time management? 

• Jak chápete větu: „Pomalu je víc než rychle.“ z hlediska time 

managementu? 
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• Jaké jsou zásady pro odmítnutí?

• Jaké vlastnosti má dobře stanovený cíl?

• Jakým způsobem lze efektivně určovat priority při plnění úkolů?

• Jaké jste si zapamatovali hlavní chyby v organizaci času?

Shrnutí:	

Efektivní hospodaření s časem, tzv. time management je zásadní 

při boji se stresem. Organizace času by měla být v souladu s život-

ní spokojeností jedince, který by neměl jen čekat na splnění cíle, ale 

prožívat i cestu k němu, nemělo by se zapomínat na osobnostní růst 

člověka, nespěchat a mít na mysli i ostatní aspekty života.  Při efek-

tivním hospodaření s časem se nevyhneme odmítání s přijetím jeho 

následků. Pro time management je klíčové vhodné stanovení cílů. 

Dobře stanovený cíl je SMART – specifický, měřitelný, akceptovaný, 

reálný a termínovaný. Často se nám sejde více cílů a my musíme ur-

čovat priority. Pomocnými metodami jsou např. ABC analýza nebo 

Eisenhowerův princip.

Relaxační cvičení: Uvolnění a imaginace (hora - naše cíle) 

6.  STRES A KOMUNIKACE

Dobré komunikační dovednosti pomáhají stres snížit, jsou pre-

vencí sociální úzkosti a efektivní způsob komunikace může zabránit 

stresujícím  situacím a konfliktům již v zárodku, pomáhá nám lépe 

vyjádřit své emoce a potřeby, současně také sdílet stresující situace 

s ostatními, což už samo o sobě často přináší úlevu a pocit bezpečí 

(Praško, Prašková, 1996).

Sociální komunikace je procesem sdělování významů mezi lidmi, 

jejich předáváním i přijímáním. Je výpovědí o tom, jak člověk vnímá, 

chápe interpretuje sebe a jiné lidi i vztahy mezi nimi, je vždy sub-

jektivní, vždy je sdělením druhému, tak výpovědí o sobě. Obecným 

předpokladem komunikace je existence komunikačního vztahu.

Sociální pracovník je jednou z profesí, kde hraje komunikace stě-

žejní roli. Náročná je nejen nutnost komunikovat se stále jinými lidmi, 
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ale také malá možnost úlevy či odchylek a trvale velké riziko spojené 

s chybami v komunikaci. Efektivní komunikaci pomáhá uvědomit si 

podstatné momenty vzájemného porozumění, svého stylu komunika-

ce, poznat své silné a slabé stránky v komunikaci, co nám komunikaci 

s druhými usnadňuje a naopak znesnadňuje.

Cvičení: Sebereflexe – Porozumění mezi lidmi

6.1 Komunikační zlozvyky
• přikazování, poučování, napomínání 

• moralizování, poskytování rad

• hodnocení a posuzování

• vyvracení, relativizování, odmítání

• strhávání pozornosti na sebe

• analýza, interpretace

• zvědavé vyptávání

• utíkání od tématu, nemístné vtipkování

• zobecňování, značkování 

• čtení myšlenek, přisuzování úmyslu, vytváření domněnek 

6.2 Komunikační dovednosti 
V následujícím textu si představíme a procvičíme  některé  komu-

nikační dovednosti, které jsou důležité pro snížení vlivu stresu, jako 

je podpůrná komunikace, aktivní naslouchání, poskytování a přijí-

mání zpětné vazby (včetně pochvaly a kritiky) a asertivní komuni-

kace.

6.2.1 Podpůrná komunikace 
Funkcí metod podpůrné komunikace je vytváření pozitivních vzta-

hů. Důležitá je citlivost, s jakou je užívat, aby nebyla pochopena jako 

ironie nebo výsměch. Mikuláštík (2003) uvádí následující metody:

• slovní podpora (slova, která utvrzují partnera, že mu naslouchá-

me – např. „ano“, „samozřejmě“, „rozumím“)

• reprodukování, parafrázování (dáváme zpětnou vazbu, partner 

si tak ověří, jak byla jeho sdělení pochopena)

• zrcadlení emocí (napodobujeme pocity, nálady, dáváme tak dru-

hému najevo, že s ním prožíváme to, co on)
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• oční kontakt

• zrcadlení postoje, pózy (napodobování pózy partnera ovšem 

s časovým odstupem, ne často, pokud je ten druhý „živější“)

• sladění dechu

• sladění tempa řeči (pouze tam, kde je tempo „v normě“)

• zrcadlení myšlenkového procesu, včetně převahy smyslového 

nazírání

6.2.2 Aktivní naslouchání  
Aktivní naslouchání znamená, že se snažíme porozumět tomu, 

kdo se nám svěřuje, pozorně vnímáme jeho sdělení, dokážeme se dr-

žet tématu a udržet ho v představě, dáváme dotazy, doplňujeme si 

informace, dáváme partnerovi odezvu, že jej vnímáme a že mu rozu-

míme.

Cvičení: Aktivní naslouchání – práce ve trojicích 

Pravidla	aktivního	naslouchání:

• Dávejte	najevo	své	porozumění	a	přijetí	neverbálně (oční kon-

takt, nechat domluvit, dávejte najevo zájem nastavením těla, po-

kýváním hlavou, tónem hlasu, gesty).

• Dávejte	 pozor,	 soustřeďte	 se	na	 řečníka (buďte přítomní, sou-

střeďte se jen na daný okamžik a jednejte s respektem).

• Používejte	 otevřené	 otázky	 (vhodné otázky podporují hladký 

průběh rozhovoru, partner tak pozná, že se mu věnujete, odpo-

vědi na otevřené otázky jsou delší, dozvíme se víc informací).

• Reflektujte	vyřčené (přeformulujte nejdůležitější myšlenky, na-

učte se odrážet informace a emoce druhých parafrázováním klí-

čových bodů jejich řeči, nemusíte souhlasit či nesouhlasit, dáte 

pouze najevo, že jste slyšeli a rozuměli).

• Vyjasňujte	 si	nepochopené (pokládejte otázky ohledně jakých-

koli věcí, kterým jste zcela neporozuměli, jak již bylo uvedeno, 

využívejte otázky s otevřeným koncem, aby mohla druhá strana 

rozšířit své vysvětlení).

• Sumarizujte	fakta (shrňte klíčová témata hovoru, abyste si po-

tvrdili správné chápání postoje druhého, pomůže to také vyjas-

nit si vzájemné kompetence a další kroky).

• Sdílejte	 informace (aktivní naslouchání je o pochopení dru-

hých, ale také o tom, abyste pak byli pochopeni vy; až když zís-
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káte jasnější představu o jejich perspektivě, můžete představit 

vlastní nápady a pocity, můžete například zmínit podobnou si-

tuaci, kterou jste již zažili, nebo rozvést některé myšlenky, které 

jste předtím jen naťukli).

Nevhodné	reakce:	

• domněnky, čtení myšlenek, vytváření si názoru dříve, než mluv-

čí dokončí své sdělení

• přerušování, skákání do řeči

• rady, doporučení, přebírání odpovědnosti za řešení

• popírání emocí, bagatelizování, plané utěšování

• zobecňující výroky, předsudky

6.2.3 Zpětná vazba 
Zpětná vazba je poskytnutí informace o tom, jak na nás určité 

chování působí.  Reakce zpětnou vazbou je základem kvalitní komu-

nikace (Praško, Prašková, 1996). Můžeme se dozvědět, jak nás vidí 

druzí lidé, a sami dát informaci, jak vidíme my ostatní. Pokud nám 

je chování komunikačního partnera sympatické, chceme, aby si tento 

typ chování udržel i příště a naopak, pokud se setkáme s charakteris-

tikami, které nás ruší, chceme, aby je změnil. Jedná se o tzv. pozitivní 

nebo negativní zpětnou vazbu. Pozitivní zpětná vazba posiluje dané 

chování, negativní vazba by měla vést k jeho zeslabení. V běžném ži-

votě jsou obě opomíjeny.

Zásady	efektivní	zpětné	vazby:

• Mluvte	za	sebe. Mluvte v první osobě jednotného čísla. Zdůraz-

níte tak, že se jedná o váš názor, přebíráte odpovědnost za své 

tvrzení.

• Popisujte	prožívání	daného	chování.	Vyjádření vlastního poci-

tu, jeho správné pojmenování je důležité pro plynulou a účin-

nou komunikaci zejména u dlouhodobých vztahů. Není vhodné 

používat vždy to samé slovo nebo vyjádření příliš dramatická a 

vyvolávat tak pocity viny.

• Popisujte	konkrétní	 chování. Zaměřte se pouze na prvek cho-

vání (nikoli osobnost), kterého si ceníme, nebo naopak, který 

je pro nás nepřijatelný. Je důležité chování přesně specifikovat. 

Zaměřte se pouze na chování, které je v moci příjemce zpětné 

vazby změnit. 
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• Neinterpretujte,	nehodnoťte. Sdělte příjemci zpětné vazby, jak 

vnímáte jeho chování, ale neříkejte, jaké jeho chování je, vyhý-

bejte se zobecňování a moralizování.

• Vysvětlete	důvody	a	vyjádřete	přání	nebo	potřebu. Sdělte, jak 

vás ovlivňuje chování druhého, případně vysvětlete, proč tomu 

tak je. Přáním vyjádříte změnu pro chování v konkrétní situaci, 

dáváte příjemci zpětné vazby možnost k uvážení přání nebo pro-

stor k další diskuzi.

Gilnerová (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001) uvádí pro in-

spiraci následující schéma:

1.	 	 Já	(cítím)	…  (prožitek) 

…vyjadřujeme své prožitky, pocity,  

mluvíme za sebe, v první osobě 

2.	 	 Když	ty	…   (konkrétní chování) 

...popisujeme konkrétní chování, které v nás vyvolalo vyjá-

dřené pocity, nehodnotíme toto chování ani vlastnosti či rysy, 

nezobecňujeme 

3.	 	 Protože	…		 	 (důvod) 

...informujeme, jak mě ovlivňuje chování druhého, nebo vy-

světlíme, proč tomu tak je, ne vždy ovšem víme „proč“ 

4.	 		 A	přál	bych	si	…	 (přání) 

...vyjádříme změnu pro chování druhého v konkrétní situ-

aci, která způsobí, že se ve vztahu k němu budeme cítit lépe, 

dáváme druhému šanci k uvážení přání nebo prostor k další 

diskuzi či vyjednávání 

A	jak	bychom	se	měli	chovat	jako	příjemci	zpětné	vazby?

Příjemce	zpětné	vazby:	
• naslouchá a nepřerušuje

• dodatečně nevysvětluje

• oceňuje poskytnutí ZV

Cvičení: Nácvik efektivní zpětné vazby 

1. Přeformulování reakcí pomocí schématu (práce ve trojicích) 

2.  Modelové situace – reakce při ctění zásad zpětné vazby z hledis-

ka poskytovatele i příjemce 
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6.2.4 Konstruktivní vztah ke kritice a vlastním chybám
Kritika je nezbytnou součástí života i pracovní aktivity, často ov-

šem vyvolává obranný postoj. Může narušit spolupráci, nemusí být 

totiž vždy objektivní a oprávněná. I u oprávněné kritiky záleží na tom, 

jakým způsobem ji sdělujeme. Záleží také na tom, jaký vztah máme ke 

svým vlastním chybám i chybovosti druhých.

Tolerance	k	vlastním	chybám

Když chcete získat kontrolu nad stresovými situacemi, musíte 

podrobit zkoušce také svůj subjektivní postoj k chybám. Důležité je, 

abyste zjistili:

• jaký význam obecně chybám přikládáte 

• jaký význam má pro vás daná chybová situace 

Obavu z chyb a s ní spojený tlak můžete samozřejmě účinně zmírnit 

tím, že se obsáhle připravíte a tím se chybám předem vyhnete. 

Konstruktivní	vztah	ke	kritice:	

Když změníte, respektive zlepšíte svůj postoj k chybám a své za-

cházení s nimi, nebude vás také moci tak lehce vyvést z rovnováhy 

kritika. Abyste mohli konstruktivně zacházet s kritikou, je důležité, 

abyste přesně rozpoznali, co vám chtěl kritik říct. 

Analyzujte	 a	 rozpoznejte	 poselství	 kritiky.	 Každá	 kritika	 na	 vás	

namířená	má	čtyři	aspekty:

• věcný

• apelový

• vztahový

• sebeodhalení

To, který z aspektů budeme slyšet, nezáleží jen na tom, který dal 

do popředí mluvčí, ale samozřejmě také na tom, na co jsme zvlášť 

citliví my jako příjemci. Protože jak to ústa vysloví, tak to ucho, 

resp. mysl, druhého bohužel často nepochopí. Přitom analýza kritiky 

může jednoduše vést k uvolnění stresové situace. Trénujte, například 

v uvolněných situacích, porozumění pomocí všech „čtyř uší“ – čtyř 

výše uvedených aspektů. 
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Praško, Prašková (1996) doporučují reakce podle typu kritiky:

Oprávněná	kritika

Klidně a pozorně kritiku vyslechněte, udržte si klid, nenechte se 

vyprovokovat k hádce. Partnera informujte o pocitech, pohnutkách 

a konečném rozhodnutí. Můžete použít efektivní zpětnou vazbu, sou-

hlasit, doptávat se, vyjádřit empatii.

Oprávněná,	ale	nevhodně	sdělená	kritika

Jde o situace, kdy jsme kritizováni právem, ale nevhodným způ-

sobem (např. na veřejnosti, s pohrdáním, s použitím neadekvátních 

výrazů). Vyjádřete vaše nepříjemné pocity, pokuste se odložit řešení 

sporné situace na klidnější dobu, kdy bude možné, aby nám partner 

spornou záležitost řekl přijatelnějším způsobem.

Př: To, co říkáš, je možná pravda, ale způsob, jakým to říkáš, mi 

zásadně vadí. Možná máš pravdu, ale teď o tom mluvit nechci.

Nepravdivá	kritika

Přijatelná a efektivní reakce je při nepravdivé kritice velmi složitá, cítí-

me se zaskočeni a nepříjemně. Partnera informujte o svém názoru, vyjádře-

te své pocity, chtějte další informace, případně navrhněte řešení.

Př: Nesouhlasím s tím, co říkáš. Mrzí mě, že si to myslíš. Můžeš mi 

to objasnit?

Útočná	kritika

Přesně vyjádřete, že Vás to uráží nebo ponižuje, snažte se ovšem 

vyhnout odvetné kritice. Pokud partner nepřestane, lepší je odejít, 

útočná kritika bývá maskovaná žárlivost, hněv, závist.

Př: Uráží mě, když mi nadáváš.

Cvičení: Označení typu kritiky a reakce na ni (práce ve dvojicích) 

6.2.5 Asertivní jednání
Šípek (In Komárková, Slaměník, Výrost, 2001) rozumí asertivitou ta-

kové chování, kdy si umíme prosadit své požadavky, potřeby a nároky 

přiměřenými prostředky, bez zbytečného ubližování druhým a s poci-

tem zachované úcty a důstojnosti vůči sobě. Šípek (tamtéž) chápe aserti-

vitu v širším pojetí a popisuje ji jako dovednost 3P:
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• Poznání (rozeznání pocitů a potřeb)

• Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů)

• Prosazení (vlastní téma asertivity)

Člověk, který se chová asertivně, dokáže vyjádřit, co chce, co si 

o věci myslí, je otevřený a upřímný. Respektuje ovšem slušnost a ohle-

duplnost. Některé z výše uvedených komunikačních dovedností jsou 

i asertivními technikami. Uveďme si pro přehlednost obvykle uvádě-

ný přehled asertivních technik.

Asertivní	techniky:

• Technika	pokažené	gramodesky – Opakujeme klidně svůj poža-

davek, vytrvale, dokud nedosáhneme cíle, bez emocí, trváme na 

něm, nezdůvodňujeme. 

• Technika	 přijatelného	 kompromisu - Druhý má zcela odlišné 

nebo protikladné cíle než já, pokud neriskujeme naší sebeakcep-

taci a pocit spokojenosti se sebou samým, je vhodné navrhnout 

mu přijatelný kompromis. 

• Technika	sebeotevření – Vyjadřujeme vlastní prožitky, myšlen-

ky, pocity spojené s přijatými volnými informacemi, tato tech-

nika, používaná na obou stranách, umožňuje, aby komunikace 

byla oboustranná. 

• Technika	otevřených	dveří – Uznáváme argumenty druhého, na 

kterých by něco mohlo být, a ten postupně ztrácí energii na hle-

dání dalších výhrad. 

• Vyslovování	 komplimentu	 –	 Je důležitý oční kontakt, osobní 

a upřímný postoj, je to pozitivní reakce zpětnou vazbou. 

• Přijímání	 komplimentu - Neodmítáme ho, poděkujeme, pří-

padně vyjádříme potěšení či osobní postoj. 

• Negativní	asertivita – Přijímáme svoje chyby a klidně o nich ho-

voříme, aniž bychom se cítili provinile nebo se ospravedlňovali, 

ptáme se kritika na podrobnosti.

• Negativní	otázky – Klidně přijímáme kritiku, požadujeme upřes-

nění, bez ronie a provokací se ptáme na další negativa. 

• Reakce	zpětnou	vazbou – viz samostatná kapitola 

Cvičení: Vyslovování a přijetí komplimentu 
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Otázky	pro	zopakování:

• Jaké jsou komunikační zlozvyky?

• Jaká jsou pravidla aktivního naslouchání?

• Co je to zpětná vazba a jaké má zásady?

• Jakým způsobem reagovat na oprávněnou, ale nevhodně sděle-

nou kritiku?

• Co je to asertivita a jaké jsou její techniky?

Shrnutí:	

Efektivní komunikace pomáhá snížit stres. V komunikaci se ov-

šem často dopouštíme komunikačních zlozvyků, jako je přikazování, 

moralizování, zobecňování apod. Mezi komunikační dovednosti pa-

tří mimo jiné podpůrná komunikace, aktivní naslouchání, efektivní 

zpětná vazba, konstruktivní vztah ke kritice a asertivní jednání. Při 

aktivním naslouchání dáváme najevo své porozumění, soustředíme 

se, reflektujeme, užíváme otevřené otázky, vyjasňujeme si, sumarizu-

jeme a sdílíme. Při zpětné vazbě  mluvíme za sebe, vyjadřujeme po-

city, popisujeme konkrétní chování, nehodnotíme, neinterpretujeme 

a vyjadřujeme přání změny. Kritika má čtyři aspekty – věcný, apelo-

vý, vztahový a sebeodhalení. Na kritiku je vhodné reagovat zpětnou 

vazbou. Asertivní jednání vyjadřuje rozumně požadavky, potřeby 

a nároky přiměřenými prostředky, bez zbytečného ubližování dru-

hým a se zachováním sebeúcty. Mezi asertivní techniky patří tech-

nika pokažené gramodesky, přijatelného kompromisu, sebeotevření, 

otevřených dveří, vyslovování a přijímání komplimentu, negativní 

asertivita, negativní otázky a reakce zpětnou vazbou. 

Relaxační cvičení: Regenerační dýchání 
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7.  ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

Konflikty jsou častým důvodem našeho stresu. Konflikty jsou sou-

částí našeho života, nelze se jim vyhnout. Konflikt nemá jen negativní 

význam a dopad, i když tak bývá často vnímán, ale je i pozitivní hyb-

nou silou vývoje. Nutí nás přemýšlet o sobě a našich vztazích, zejmé-

na ty obtížně řešitelné podněcují a rozvíjí naši kreativitu, ověřují naši 

schopnost přijímat změny.

Nejde tedy o to, jak konflikty vyloučit ze svého života, ale jak se 

je naučit zvládat a dosahovat nového souladu. Nutno podotknout, že 

v dobrých skupinách a týmech se konflikty vyskytují. Konflikt je 

střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli. Do konfliktu se mohou 

dostat potřeby, zájmy, cíle, názory, hodnoty. Řada z nás se v konflik-

tu chová stereotypně, mnohdy neadaptivně, opakujeme tytéž vzorce 

chování, které jsme si během života osvojili, značný vliv měli rodiče, 

učitelé, naši vrstevníci.  Například odvádíme pozornost jinam, před-

stíráme, že se nic nestalo, stěžujeme si třetí osobě apod. Prvním kro-

kem ke změně je sebereflexe.

Cvičení: Sebereflexe – Konflikt a já 

Každý konflikt má prvky racionální (obsahové, věcné) a prvky emo-

cionální, žádný z nich nelze z konfliktu vyloučit. Dokud jsou lidé pod 

vlivem silných emocí, nebývají otevření racionálním argumentům. Měli 

bychom je vzít na vědomí, a pokud jsou velmi silné, také je v diskusi po-

jmenovat, respektujeme tak člověka. Aby emotivně jednající člověk mohl 

odložit své emoce a racionálně jednat, vaše legitimizace emocí musí být 

upřímná a opravdová (Plamínek, 2012).

1.	 	Konflikt	intrapersonální:
Odehrává se v jedinci, mezi jeho motivy, názory a pocity.  Jejich 

odborné řešení je v případě závažných konfliktů doménou psycho-

logů, psychoterapeutů a psychiatrů. V našem nitru se prosazují dvě 

protikladné  potřeby: chuť poznávat nové a přijmout výzvu a touha 

po stálosti a bezpečí. To nové láká, zároveň přináší rizika, to staré 

je známé a tím i bezpečné. Někdy se dostávají do střetu naše potřeby 

s hodnotami, pak se jedná o konflikt svědomí. Dle klasické Lewino-
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vy terorie se rozlišují následující druhy intrapersonálních konfliktů 

(Gilnerová in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001):

• Konflikt dvou kladných sil (Oba cíle nás stejně lákají, jsou pozi-

tivní a příjemné, ale není možné je dosáhnout současně.)

• Konflikt dvou záporných sil (Jde o volbu mezi dvěma zly.)

• Konflikt mezi kladnou a zápornou silou (Obě síly jsou přítomné 

a nelze jednu nebo druhou eliminovat, často jde o situaci, kde se 

přání střetává se strachem a rizikem.).

• Několikanásobná kombinace podnětů kladných i záporných

Abychom vyřešili vnitřní konflikt, musíme se aktivně vypořádat 

s našimi vnitřními hlasy a neodsouvat rozhodnutí. Důležitou pod-

mínkou je konflikt vůbec rozpoznat a chtít ho řešit. Pak je dobré hle-

dat alternativy a v podobě vnitřního scénáře si je zkusit v představách 

prožít, a teprve potom se definitivně rozhodnout a zbytečně se nevra-

cet a donekonečna nerevidovat svá rozhodnutí.

2.	 	Interpersonální	konflikt:
Týká se minimálně dvou jedinců, existují zde minimálně dvě síly 

proti sobě stojící. Tudíž se odehrává mezi lidmi nebo skupinami lidí. 

Jde o situace, které za konfliktní běžně považujeme a o jejichž řešení 

nám v této kapitole půjde.

7.1 Příčiny konfliktů
Nejúčinnějším řešením konfliktů je zasáhnout příčiny. Příčinami 

konfliktů bývají zájmy, resp. jejich střet. Je tedy velmi důležité dát si 

práci s analýzou zájmů. S každou otázkou „Proč?“ se dostáváme do 

hlubších a hlubších pater pomyslné hierarchie postojů a zájmů a ros-

te naše šance na nalezení dobrého řešení konfliktu.  Postoj je to, co 

účastníci konfliktu říkají. Zájmy jsou příčinami postojů. Od známých 

postojů k neznámým zájmům se dostaneme, když se sami sebe zeptá-

me, proč ten druhý říká, co říká. Plamínek (2012) to popisuje jako dívat 

se na konflikt brýlemi zájmů jeho účastníků. Když zjistíme, co dru-

hý skutečně chce, tedy jádro konfliktu, úspěch a posílení vztahů mezi 

účastníky je na dobré cestě. Často se nejde zeptat přímo, jde o vlastní 

bádání. Druzí nám mohou dát záměrně zkreslující odpověď, odmítnout 

nebo sami nemusí mít náhled na své zájmy.
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Plamínek (2012) rozdělil konflikty dle hlavní příčiny na:

• Střet věcných zájmů (45 %) – jde o racionální řešení, tedy řeše-

ní problémů, je ovšem nejprve nutné oddělit problém od osoby, 

depersonifikovat.

• Mezilidské vztahy (55 %) a mezilidská komunikace (20 %) – tyto 

konflikty sice mají věcné jádro, ale to slouží jen jako krystali-

zační jádro vztahových potíží, řešení tedy je na úrovni vztahů 

a komunikace – jde o spory.

7.2 Styly chování v konfliktu 
Někdy se může zdát, že preferujeme určité způsoby řešení kon-

fliktů automaticky, optimální ovšem je, když si je dokážeme rozšířit 

o nové či doplnit. Většina autorů dnes používá styly chování v kon-

fliktech dle přítomnosti dvou proměnných: 

1.	 Orientace	na	sebe, na výkon

2.	 Orientace	na	druhé, na vztah

Cvičení: Dotazník stylů řešení konfliktů

Vyhýbání	se

Člověk se vyhne konfliktu, neřeší ho, popírá, snaží se zůstat stra-

nou, rezignuje jak na výkon, tak na vztahy. Takové chování se hodí 

v situacích, kdy jsou rozdíly příliš malé nebo příliš velké, aby mohly 

být řešeny. Záležitost je tedy buď triviální, nebo není šance na uspo-

kojení našich zájmů.  Vhodné je i tehdy, pokud potřebujeme řešení 

konfliktu odložit pro nedostatek informací nebo příliš silné emoce. 

Konflikt také neřešíme tehdy, jsou-li druzí daleko kompetentnější než 

my.

Přizpůsobení	se

Pro toho, kdo se přizpůsobí, jsou vztahy důležitější než vlastní 

cíle. Důležité je přání, aby mě ostatní přijímali a měli rádi, vyhnu se 

konfliktu ve prospěch souladu. Takové chování se hodí v situacích, 

kdy jsou skutečně vztahy důležitější než cíle, kdy je mimořádně důle-

žité udržet pozitivní atmosféru nebo si vybudovat sociální kredit pro 

pozdější záležitosti.

BENEPAL_Brozura_PrevenceSyndromuVyhoreniAStressManagement_kor.indd   40 21.10.13   11:32



41

Soupeřivý	styl	

Konfrontace, přimění druhého k přijetí vlastních cílů, patří sem 

důraznost a agresivita, je třeba vyhrát za každou cenu. Lidé využívají-

cí tento styl se nestarají o zájmy druhého, neakceptují je, vítězství při-

náší upokojení. Soupeřivý styl je vhodný tam, kde je důležité rychle 

rozhodnout, při důležitých často nepopulárních opatřeních, za které 

neseme jen my sami odpovědnost, a proti lidem, kteří zneužívají ne-

soutěživého chování.

Kompromis

Tento styl bere v potaz jak vlastní cíle, tak i zájmy druhých, ov-

šem jen do určité míry. Člověk se vzdává části svých cílů a chce po 

druhém, aby udělal totéž, obě strany něco získají a něco ztratí. A kdy 

je vhodný kompromisní styl? Když se jedná o vzájemně se vylučující 

cíle, při dočasných ujednáních ve složitějších situacích, jako náhra-

da, není-li jiný styl možný nebo při dočasném řešení v časovém presu.

Integrační	styl

Přístup, kdy se vysoce cení jak vlastní cíle, tak i vztahy s ostatní-

mi, potřeby obou stran jsou legitimní a důležité, konflikt je pojímán 

jako nástroj ke zlepšení vztahů. Hlavním nástrojem je diskuse a spo-

lupráce, řešení se hledá tak dlouho, dokud nejsou všechny strany spo-

kojené a nejsou odstraněny všechny negativní pocity. Takové řešení 

potřebujeme tehdy, když jsou zájmy obou stran natolik důležité, že 

nestačí kompromis, když se jedná o dlouhodobé vztahy, ke zpracová-

ní skutečné podstaty, jejíž neznalost narušovala vztahy.

Cvičení: Rozbor jednotlivých konfliktních situací, vytváření alter-

nativ řešení

7.3 Postup při řešení konfliktů
Praško, Prašková (1996) uvádějí užití následujících kroků:

Přestávka	

Odložení řešení samozřejmě není vhodné, tudíž ani nutné vždy, ale 

hodí se v situacích, kdy jsme pod vlivem silných emocí. Přestávka nám 

poskytne čas na uvolnění napětí vlastního i druhé osoby.
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Ujasnění	si	potřeb	druhé	osoby

Jak jsme se již zmiňovali, je důležité zjistit zájmy druhé strany, ně-

kdy je vhodné se otevřeně, ovšem bez ironie a agresivity zeptat, jindy 

máme sami v povědomí možné potřeby. Tady je ovšem nutné dbát zvý-

šené pozornosti na vytváření si spekulativních domněnek.

Objasnění	svých	potřeb

Optimální je sdělit své potřeby jednoduše, klidně, krátce, přímo a 

čestně. Zamlžování a dlouhé vysvětlování nebudí důvěru a podporu-

je konflikt.

Sumarizace	konfliktu

Hledáme společný základ. Někdy se může stát, že zjistíme, že ve 

skutečnosti konflikt neexistuje, šlo jen o vyjasnění skutečných zájmů 

a úhlů pohledu.

Dohoda

Hledání přijatelného řešení. Je důležité, aby obě strany vyhrály, 

aby nezůstaly nepříjemné emoce. Nejvhodnější je při řešení konfliktu 

využívat zpětné vazby.

7.4 Co ctít a čemu se vyhnout
Pro úspěšné řešení konfliktů vybíráme pro shrnutí několik princi-

pů, jak se chovat, ale také čemu se vyhnout:

• Konfliktům se nevyhýbejte, aktivně je řešte.

• Hledejte příčinu konfliktů, vyjednávejte o zájmech.

• Styl jednání volte podle toho, co je pro Vás prioritou.

• Berte vážně všechny zúčastněné.

• Je-li to jen trochu možné, nabízejte spolupráci.

• Odpouštějte.

• Buďte slušní.

Když řešíme konflikty, někdy se uchylujeme k nečistým	krokům 

či trikům, abychom vyhráli na úkor druhého. Snížit jejich užívání 

můžeme tím, že je sami neužíváme, jsme k nim u druhých pozorní 

a snažíme dát pravidla hry bez hodnocení opět nejlépe prostřednic-

tvím zpětné vazby.
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• lži a polopravdy

• odvádění pozornosti

• hra na upřímnost

• přehnané požadavky

• stresující podmínky

• cukr a bič

• hrozby

• bezmoc

• znevažování

• stupňování požadavků

• odmítání komunikace

• všechno, nebo nic

• manipulativní odkládání rozhodnutí

Cvičení: modelové situace – zvládání konfliktu 

7.5 Časté konflikty či potíže v zaměstnání
V zaměstnání se dostáváme do konfliktů a můžeme využít výše 

uvedené strategie řešení, zejména nezapomenout na zásady zpětné 

vazby. V následujících odstavcích se budeme zabývat konkrétními 

konflikty či potížemi, které vyžadují specifické jednání.

Konflikty	s	kolegy:

Občasné spory s kolegy  jsou pochopitelné – i když jsme si své 

spolupracovníky spontánně nevybrali, musíme s nimi trávit mnoho 

času. Když spolupráce s kolegou nefunguje, může se pro nás práce stát 

velmi nepříjemnou povinností. 

Nesympatický	kolega (hledat zdroje nesympatií)

• Příliš	hovorný	nebo	pomlouvající	kolega (stanovit hranice, ne-

nechat se vtáhnout do pomluv, jasné asertivní sdělování, přesta-

vění kanceláře, zahájení jiné činnosti)

• Závistivý	kolega (zjistit svůj aktivní podíl, nenechat se vyprovo-

kovat, dožadovat se konkrétních informací, pohovořit, s pomlu-

vami zacházet jen jako s hypotézami, někdy nereagovat)

• Kolega	s	nepříjemným	tělesným	zápachem (nerušený a domlu-

vený rozhovor, sdělení pocitů, zjištění, zda o tom ví, otevřené 

sdělení)
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• Kolega	pesimista (zůstat v klidu, empatie, nenechat se vtáhnout 

do negativních rozhovorů, přerušit negativní tok myšlenek dru-

hého, relaxace, nabídnout pomoc)

• Nespolehlivý	kolega (rozhovor, vyslechnutí důvodů, jasné úkoly 

a termíny, sdělení následků dalších prohřešků, nepřebírat odpo-

vědnost, někdy pomáhá tlak, zapisovat dohody, dávat dostateč-

nou časovou rezervu, někdy je nutné pohovořit s nadřízeným)

Mobbing	a	bossing

Mobbing je druh šikany, jedná se o nejrůznější formy znepříjem-

ňování života na pracovišti, které jsou skryté, rafinované a zákeřné. 

Za mobbing lze považovat chování, které se objevuje alespoň 1x týdně 

po dobu minimálně 6 měsíců. Bossing je v podstatě mobbing, ovšem  

je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník. Dívejte 

se kolem sebe a zaznamenávejte činy a slova. Zdržte se jakéhokoli 

pomlouvání a intrik vůči druhým. Buďte neutrální. Důležité je včas 

vyhledat profesionální pomoc. 

Konflikt	s	nadřízeným:

S nadřízenými je to podobné jako s kolegy, člověk si je nevybí-

rá. Nadřízený, který nás nemotivuje, nechválí, neoceňuje, nedůvěřuje 

nám, je direktivní a nespravedlivý, může být zdrojem velkého stresu. 

• Nadřízený,	 který	 nechválí (sami projevujte uznání, ptejte se, 

s čím byl spokojen nebo co byste mohli zlepšit, častěji děkujte, 

držte si odstup, neberte si vše osobně)

• Nadřízený,	který	odmítá	naše	nápady (dobře, přesně a konkrét-

ně své nápady promyslete, sdělte svá očekávání, přesvědčte ho 

o svých odborných kompetencích, informujte o úspěších, zapoj-

te  úspěšného kolegu)

• Nadřízený,	 se	 kterým	 nemáme	 dobrý	 vztah (najděte, co máte 

společného, klaďte důraz na věci, které fungují, snažte se o do-

hodu, ujasnění vzájemných očekávání, hledejte příčiny sporů, 

akceptujte rozdíly)

• Stresující	 nadřízený (racionální hledání příčin, zkoumání vý-

hledů, taktizujte, hledejte podporu kolegů, vyjednávejte, neza-

nedbávejte rodinu, vzdělávejte se, držte si odstup). 

Cvičení: modelové situace – zvládání konfliktu v zaměstnání 
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Otázky	pro	zopakování:

• Jaké mohou být druhy konfliktů?

• Jak řešit intrapersonální konflikt?

• O co v konfliktech většinou jde?

• Jaké můžeme rozlišovat styly chování v konfliktu?

• Popište efektivní postup při řešení konfliktu.

• Pamatujete si některé tzv. nečisté kroky při řešení konfliktu?

• Jak byste se zachovali, když by Vám v práci někdo záviděl?

• Co dělat, když je Vám kolega krajně nesympatický?

• Jak postupovat, když nadřízený odmítá Vaše nápady?

Shrnutí:	

Konflikty jsou častou příčinou stresu. Konflikty jsou ovšem přiro-

zenou součástí života, nelze se jim vyhnout. Je tedy důležité konflikty 

konstruktivně řešit. Konflikt může být interpersonální, tedy niter-

ný. Základem řešení niterného konfliktu je zejména jeho rozpozná-

ní a vůle ho řešit. Interpersonální konflikt se odehrává mezi dvěma 

a více jedinci. Příčinou interpersonálního konfliktu bývají rozdílné 

zájmy, potřeby, mezilidské vztahy a nesprávná komunikace. Podle ori-

entace na výkon nebo na vztahy rozlišujeme pět stylů chování v kon-

fliktu: soupeřivý, vyhýbavý, přizpůsobivý, kompromisní a integrační. 

Při konfliktu bychom měli postupovat tak, že si ujasníme potřeby své 

i druhého, hledáme společný základ a pracujeme na přijatelném řeše-

ní. Při řešení konfliktů je třeba se vyhnout tzv. nečistým krokům, jako 

je lhaní, odvádění pozornosti, hrozby, odmítání komunikace apod.

Relaxační cvičení: Poslech relaxační hudby

8.   ROLE ZAMĚSTNAVATELE  
A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Na tom, jak budeme zvládat stres, se velkou měrou podílí náš za-

městnavatel, resp. atmosféra na našem pracovišti, kterou udává jak 

povaha práce, tak pracovníci – management, kolegové a podřízení, 

tak pracovní prostředí. Tam, kde se problémy otevřeně řeší a existují 

„otevřené dveře“, půjde stres zvládat lépe. Pokud budou na pracovišti 
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vládnout konfliktní vztahy a nedůvěra, níže uvedená opatření nemo-

hou nikdy fungovat. 

8.1 Role zaměstnavatele
Když zaměstnavatel zjistí u pracovníka stresové chování, nebo za-

městnanec sám požádá o pomoc, má k dispozici různé druhy pomoci. 

Měl by následovat rozhovor se zaměstnancem a hledání příčin, od 

kterých se může odvíjet pomoc.

Co	zaměstnavatel	může	udělat:

• Poskytnout odpočinek – naplánovat odpočinkový čas, ať už for-

mou dovolené konkrétnímu zaměstnanci, či společně strávený 

odpočinkový čas týmu pracovníků.

• Ujasnit odpovědnost – jasné ohraničení úkolů a odpovědnosti 

za výsledek. 

• Posílit kompetence – ověření a poskytnutí dostatečných vědo-

mostí a dovedností.

• Stanovení pomocníka z řad kolegů.

• Posílení týmu – eliminace soutěživého prostředí, posílení týmo-

vých porad a spolupráce.

• Obohacení práce – vytrhnutí z monotónnosti práce zajímavými 

činnostmi.

• Zjednodušení administrativy – jakékoli ulehčení složitých pra-

covních postupů.

• Oddělení pracovníka od problému – pověření jinými úko-

ly, umístit na jiné pracoviště, nechat pracovat s jinými lidmi  

(třeba jen dočasně).

• Supervize.

Zákonné	 povinnosti	 zaměstnavatele	 (Listina	 základních	 práv	

a	svobod,	Zákoník	práce):

• spravedlivá odměna za práci

• uspokojivé pracovní podmínky

• vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů

• pracovní doba a přestávky v práci

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci

• odborný rozvoj

• zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří
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8.2 Supervize 
Jde o individuální či skupinovou systematickou pomoc při řešení 

profesních problémů v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit 

osobní a emoční podíl člověka na jeho profesním problému. Matoušek 

(2008) uvádí, že jde o vzájemnou spolupráci supervizora a supervido-

vaného, kteří společně v atmosféře důvěry hledají řešení, rozvíjejí se-

bereflexi, vedoucí k pochopení dosud neuvědomovaných souvislostí, 

vztahů, pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti. 

Individuální	supervize je strukturovaný kontakt mezi supervizo-

rem a supervidovaným.  Jedno sezení obvykle zahrnuje reflexi mi-

nulého období v práci s klienty, předložení konkrétního problému či 

situace, sebereflexi, poskytnutí zpětné vazby ze strany supervizora, 

zapojení tvořivosti a fantazie, podpora rozhodnutí o strategii a závě-

rečné oboustranné zhodnocení.

Skupinová	supervize se odehrává v týmu, poskytuje prostor dis-

kutovat ve skupině o práci, pocitech a pracovních vztazích. Cílem je 

profesní rozvoj jednotlivců, ovšem v kontextu skupiny. Účastníci si 

vzájemně mohou poskytovat zpětnou vazbu a navzájem se od sebe 

učit. Role supervizora ve skupinové supervizi (Havrdová, 1999) je ná-

sledující:

• facilituje

• moderuje

• organizuje

• pečuje o potřeby účastníka či účastníků

• poskytuje model chování

• umí zacházet s mocí

• pečuje i o sebe

Dobrá	supervize	splňuje	následující	podmínky:

• předvídatelnost

• důvěra a bezpečí (akceptace, empatie, otevřenost)

• informovanost

• zázemí a přiměřená organizace a struktura

• systematičnost a kontinuita

• jasná skupinová pravidla
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8.3 Pracovní prostředí
Míru stresu můžeme pozitivně ovlivnit úpravou podmínek – op-

tických, akustických, teplotních a vzduchu (Míček, 1984).

Optické	podmínky:	

Práce vyžaduje přiměřenou intenzitu osvětlení. Vlivem špatného 

osvětlení se může výrazně snížit výkonnost práce. Také výběr barev 

v kanceláři  by měl ctít jejich psychologické účinky. Například mod-

rá je známá pro své uklidňující účinky, dokonce snižuje krevní tlak 

a svalové napětí. Také zelená barva poskytuje úlevu.

Akustické	podmínky:

Nejdůležitější je eliminace hluku – jeho intenzity, ale také frek-

vence. Hluk zásadně přispívá k psychickým i fyzickým poruchám. 

Nejvíce ovlivňuje pozornost, způsobuje podráždění a to má zase vliv 

na činnost srdce. Naopak některé druhy hudby mají uklidňující úči-

nek. Její vhodný výběr je však silně individuální.

Teplota,	vlhkost	a	cirkulace	vzduchu:

Za vhodnou teplotu se pro sedavou práci považuje teplota v roz-

mezí od 20 do 22,5 stupňů v zimě a 24 až 27 stupňů v létě. Pozitivní  

vliv čerstvého vzduchu, tedy častého větrání místnosti, obzvlášť po-

kud ji obývá více lidí, nemusíme asi zdůrazňovat, ale pro celistvost 

ho připomínáme.

Otázky	pro	zopakování:

• Co zaměstnavatel může udělat pro snížení stresu svých zaměst-

nanců?

• Jaké jsou zákonné povinnosti zaměstnavatele v péči o zaměst-

nance?

• Co je to supervize?

• Jak by mělo vypadat vhodné pracovní prostředí?

Shrnutí:	

I náš zaměstnavatel se velkou měrou podílí na tom, jak budeme 

zvládat pracovní stres. Zaměstnancům ohroženým syndromem vyho-

ření může poskytnout dostatek odpočinku, ujasnit odpovědnost, po-

sílit kompetence, přiřadit pomocníka, změnit pracovní náplň apod. 
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Prevenci syndromu vyhoření podstatně pomáhá tzv. supervize. Jedná 

se o systematickou pomoc při řešení profesních problémů, která při-

hlíží k osobnímu a emočnímu  podílu člověka na daném problému. 

Její forma může být individuální nebo skupinová. V neposlední řadě 

je důležité, aby pracovní prostředí pomáhalo snížení stresu –  zejmé-

na volba vhodných barev, přiměřeného osvětlení, adekvátního hluku, 

optimální teploty a čerstvost vzduchu.

Relaxační cvičení: „Ochutnávka“ autogenního tréninku 

9. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Důležitou ochranou proti stresu je zdravý životní styl.  Jednoduše je 

to  způsob života každého z nás, který pozitivně ovlivňuje naše fyzické 

i duševní zdraví.  Zdraví přispívá nejvýznamnějším dílem ke štěstí, 

spokojenosti a dlouhodobé výkonnosti. Zdravý životní styl je utvářen 

řadou faktorů, mezi něž patří zejména způsob stravování, pohybová ak-

tivita, neužívání návykových a stimulačních látek, množství spánku, 

udržování optimální tělesné hmotnosti, schopnost relaxovat a aktivně 

odpočívat atd. Zdravý životní styl prospívá naší kondici. Když jsme 

v dobré kondici, prožíváme tělesnou harmonii, svěžest a výkonnost, 

máme pocit jasné mysli, dobře se soustředíme a jsme aktivní. Podstat-

né je, abychom si každý našli svůj individuální způsob odreagování, 

který bude právě pro nás ten optimální. Celá řada vlivů způsobuje to, 

že nelze být v kondici trvale. Je to podmíněno ročním obdobím, pomě-

rem zátěže a odpočinku, biorytmy atd. Není nutné radikálně měnit svůj 

životní styl, ani není vhodné pasivně čekat, až nás obtíže přimějí vy-

hledat lékaře. Sami můžeme „drobnými krůčky“ pracovat na vytvoření 

vědomí životní spokojenosti a dobrého pocitu ze sebe sama. 

9.1 Životospráva – optimální strava
Strava dnešního člověka se podstatně odlišuje od stravy našich 

předků. Jídelníček našich předků byl v podstatě jednotvárný. Zahrno-

val potraviny dostupné v přírodě, které byly upravovány a ochucová-

ny opět jen dostupnými způsoby. Jídelníček našich předků se sestával 

převážně z celozrnných obilovin, sezónní zeleniny a ovoce, luštěnin, 

semen, ořechů, příležitostně masa a hlavním nápojem byla voda. Naše 
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tělo je přesně na takový druh stravy ideálně přizpůsobeno. Reaguje 

tedy vznikem nemoci, když se najednou má vypořádat s moderním 

způsobem stravování.  Měli bychom se zamyslet nad způsobem svého 

stravování a snažit se upravit svůj jídelníček tak, aby byl v co nejvyšší 

možné míře podobný  právě přirozené stravě. Strava by všeobecně 

měla obsahovat alespoň 50 až 60 % sacharidové složky, tedy potravi-

ny obsahující polysacharidy a vlákninu, které jsou hlavním zdrojem 

energie pro naše tělo. Mezi tyto potraviny patří např. rýže, pohanka, 

kroupy, jáhly, kukuřice, brambory a obilí (mouka a moučné výrobky, 

těstoviny), které by měly být konzumovány v celozrnné formě. V na-

šem jídelníčku by samozřejmě nemělo chybět dostatečné množství 

ovoce a zeleniny, ideálně bychom ho měli konzumovat v době, kdy 

dozrává, a optimálně v syrové podobě. Potřebujeme také bílkoviny, 

ty by měly tvořit asi 25 procent přijímané potravy. Mohou ji tvořit 

luštěniny, maso, sojové produkty či mléčné výrobky. Tuky mají být 

zastoupeny ve stravě maximálně v 30 % množství, přičemž vhodnější 

jsou kvalitní rostlinné tuky, nízkotučné mléčné výrobky, libové maso 

a ryby. Ty obsahují vysoké množství tělu prospěšných nenasycených 

mastných kyselin. Sladké dezerty a cukrovinky bychom měli z naší 

stravy zcela vynechat. Není na nich nic výživově cenného. Cukr je 

typickým příkladem potraviny, která je používána v rafinované formě 

jen posledních asi 200 let, bohužel její spotřeba enormně vzrostla. 

Rozumně bychom měli zacházet také se solí. Důležitý je také pitný 

režim. Denně by měl dospělý člověk vypít asi 1,5–2 litry tekutin. Do 

tohoto množství se započítává i voda v potravinách, např. polévkách. 

Nejlepším nápojem pro každodenní použití je voda. V tom, zda se cítí-

me fyzicky i psychicky dobře, hraje významnou roli rovnováha mezi 

příjmem a výdejem energie a s tím související optimální hmotnost. 

K nejčastějším způsobům určení optimální hmotnosti patří: 

• Brockův	index:	 optimální hmotnost = (výška v cm – 100) – 5 %

• Body	mass	index	(BMI):  hmotnost v kg/(výška v m)2

Výsledky: 20 – 25  ........ normální hodnota 

  26 – 30  ........ mírná otylost 

  31 – 40  ........ výrazná obezita 
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9.2 Spánek
Abychom byli fyzicky i duševně zdraví, musíme dostatečně spát. 

Tato skutečnost se zdá samozřejmá, přesto většina z nás na dostatek 

spánku zapomíná. Řada lidí trpí spánkovými poruchami, které způ-

sobují podrážděnost a úzkosti. Abychom mohli dobře usnout, potře-

bujeme být dostatečně uvolnění a bludný kruh se uzavírá. Pokud se 

naučíme pravidelně relaxovat, zlepší se i kvalita našeho spánku.  Spá-

nek má dvě základní funkce:

1.	 odpočinek (zejména stav hlubokého spánku)

2.	 zesílení mozkové činnosti (proces učení, zapamatování 

a zpracování informací)

9.3 Pohybová aktivita
Zřetelný regulační vliv na náš psychický a tělesný stav má také po-

hyb. Při stresu se běžně uvolňuje řada látek, tzv. „stresové hormony“. 

Tyto látky, pokud nedojde k jejich spálení v průběhu reakce na stres, 

se ukládají v našem těle a mají škodlivý vliv. Nahromaděný stres 

a „stresové hormony“ zůstávají dále v našem těle. Tělesný pohyb sni-

žuje nejen stres, ale i depresivní pocity, agresivitu, prohlubuje spánek 

a má řadu dalších příznivých vlivů na organismus. Při cvičení a spor-

tu se totiž uvolňují do těla hormony zvané endorfiny – tzv. hormony 

štěstí, kterým vděčíme za dobrou náladu. Dostatečný pohyb dokáže 

dokonce částečně kompenzovat špatné jídelní návyky. Za vhodnou 

pohybovou aktivitu je považována každodenní běžná fyzická námaha 

při pracovních a domácích činnostech opět s odkazem na naše před-

ky, kteří prostě fyzicky pracovali a žádný sport prakticky neznali. 

Velmi vhodné jsou procházky na čerstvém vzduchu, ze sportovních 

aktivit je vhodný každý sport, který vám přináší potěšení a je přimě-

řený vašemu zdravotnímu stavu a stavu vašeho těla. Za velmi vhodné 

sporty můžeme považovat pěší turistiku, plavání, cykloturistiku, běh 

na lyžích  apod. Jsou to sporty, kde převažuje přirozený pohyb nad 

extrémními výkony s vysokým zatížením pohybového aparátu, do-

skoky a nárazy.

9.4  Relaxační metody 
Stres se stává rizikovým faktorem až ve chvíli, kdy zátěž, napětí 

a přetížení nejsou vystřídány potřebným uklidněním a uvolněním. 

K tomuto uvolnění slouží mimo jiné také relaxační metody. Relaxace 
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je přirozená činnost, která nám pomáhá uvolnit nahromaděné množ-

ství napětí v našem organismu a zachovat si pocit pohody. Lidé si 

ovšem zpravidla neuvědomují, jak málo jsou uvolnění. Napětí má 

negativní dopad na vnímání a celkové fungování organismu, neboť 

napnuté tělo je méně výkonné a hůře koordinované než tělo uvol-

něné. Smyslem relaxačních metod je  tedy dosažení lepší psychické 

pohody prostřednictvím uvolnění. Jestliže se při relaxaci podaří do-

sáhnout uvolnění těla, přenáší se toto uvolnění i do  oblasti psychiky. 

Pomocí vůle  se  většinou nedovedeme zbavit psychického napětí, 

ovšem ovlivnit napětí svých svalů jde poměrně jednoduše. Z tohoto 

faktu také vycházeli autoři relaxačních metod. Uvolníte-li své tělo, 

uleví se vám také duševně.

Při dosažení uvolnění dochází v našem organismu k velmi kon-

krétním změnám, které nazýváme „relaxační odpověď“ a které jsou 

měřitelné. Při relaxaci vstupuje do hry jedna část autonomního ner-

vového systému, a to parasympatikus. Jeho úkolem je zklidňovat 

organismus, tedy snižuje spotřebu kyslíku v organismu, snižuje sr-

deční frekvenci a frekvenci dýchání, snižuje krevní tlak a hladinu 

laktátu v krvi (pozn. laktát způsobuje zakyselení organismu a obecně 

bolest svalů), snižuje svalové napětí a svalovou ztuhlost a aktivu-

je vnitřní orgány k účinnější funkci. Opačný efekt má sympatikus, 

který aktivizuje organismus, zvyšuje svalové napětí, zvyšuje krevní 

tlak, připravuje organismus na pohotovou reakci, s jejíž pomocí rea-

gujeme na stres. 

Cungi, Limousin (2006) velmi prakticky rozděluje relaxační meto-

dynásledovně:

9.4.1 Respirační metody – dechová cvičení
Čím více dýcháme, tím jsou naše emoce silnější a naopak – čím 

méně dýcháme, tím víc se zklidňujeme. Nejdokonalejší dechovou re-

laxaci můžeme pozorovat u spícího novorozence. Stres výrazně ovliv-

ňuje naše dýchání. Ovlivňuje svaly zejména v oblasti hrudního koše, 

zvyšuje objem dýchání, jeho frekvenci a vede k poruchám rytmu dý-

chání.

Relaxační dýchání by mělo začínat „vyčištěním“ plic od staré-

ho vzduchu, tedy výdechem, stačí jeden nebo dva hluboké výdechy 
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a nádechy, které musí být provedeny pomalu. Podstatné je dýchat bři-

chem. Pro zesílení uvolnění je vhodné po každém nádechu a výdechu 

zadržet na několik vteřin dech. Cvičení je nejlepší opakovat krátce, 

ale několikrát denně při běžných činnostech.

Cvičení: Rytmické dýchání

9.4.2 Metody svalového uvolnění
Většina našich svalových potíží tkví v tom, že naše svaly jsou po 

většinu dne ve stavu přílišného napětí. Velmi efektivním způsobem, 

jak svaly uvolnit, je jejich protáhnutí po několika umírněných pohy-

bech. Nejlepší pro náš způsob života je naučit se svaly uvolnit v co 

nejkratší době a bez cizí pomoci. 

Jacobsonova	progresivní	relaxace

Účinná je metoda střídání napětí a uvolnění – tzv. Jacobsonova 

progresivní relaxace. Jde o tři fáze: soustředění se na napětí určité 

skupiny svalů, jejich napnutí a konečně jejich naprosté uvolnění. 

Podstatné je vnímat rozdíl mezi napnutím a uvolněním. Nejdřív se 

takto cvičí relaxování ruky. Následují další skupiny svalů – svaly  na 

hlavě – zejména obličejové svaly (zamračit se – uvolnit, nakrčit nos – 

uvolnit atp.), pak svaly jazyka a krku, dále se cvičí relaxace ramene, 

zad, břicha a hrudníku, možno též prstů na rukou i nohou a nakonec 

relaxace celého těla.

Autogenní	trénink

Autogenní trénink je velmi známou relaxační metodou, jejímž 

autorem je německý lékař J. H. Schulz. Jde patrně o nejrozšířenější 

relaxační techniku. Ve standardní formě se postupně nacvičuje navo-

zování pocitů tíhy a tepla v těle, klidné srdeční a dechové činnosti, 

pocitu příjemného tepla v oblasti břicha a chladného čela. Nácvik jed-

notlivých dovedností trvá podle původních představ autora několik 

týdnů a má probíhat vícekrát denně po 5–15 minutách. Vyžaduje sys-

tematické cvičení.

Cvičení: Jacobsonova progresivní relaxace
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9.4.3 Metody soustředění na smyslové vjemy
Takové relaxace spočívají v soustředění se na jeden vjem s cílem 

dosáhnout uvolnění těla i duše. Relaxace zrakem znamená vybrat 

si jeden objekt, jež je nám příjemný, jehož struktura, tvar i barva na 

nás mají příznivé účinky, a také si zvolit pohodlnou pozici. V druhé 

fázi jsme pak schopni si předmět vyvolat pouze v představách. Další 

metodou může být pozorování pravidelného pohybu, např. kyvadla, 

kterou, jak známo, využívá hypnóza. Poslech hudby či libých zvuků 

má rovněž relaxační účinky, je ovšem nutné, aby hudba nebo zvuky 

byly hluboké, středně silné, opakující se v obměnách s nepřetržitým 

rytmem. Opět si vybereme vhodnou uklidňující hudbu či zvuky, po-

hodlnou pozici a necháme se unášet do stavu maximální relaxace. 

Později stačí vyvolat si hudbu v představách. Velmi oblíbenou relaxa-

cí je metoda opírající se o dotykové vjemy – relaxační koupel, masá-

že, automasáže. Posledním vjemem, který pomáhá k relaxaci, je čich, 

tedy relaxační vůně, které jsou vhodné zejména jako podpora ostat-

ních relaxačních metod.

Cvičení: Automasáž hlavy, „taping“

9.4.4 Metody myšlenkové relaxace a imaginace
Při meditacích nasytí člověk mysl textem, obvykle krátkým, o kte-

rém soustředěně přemýšlí, aby porozuměl smyslu i jemným nuancím. 

Patří sem i kontemplace, které využívají opakování myšlenek, které 

se odříkávají nebo odzpívávají, dokud se nedosáhne kýženého stavu. 

V případě imaginace jde o vizualizace vzpomínek, obrazů, příběhů.

Cvičení: Imaginace – mořské pobřeží

Otázky	pro	zopakování:
• Co přispívá ke zdravému životnímu stylu?

• Jaké základní funkce má spánek?

• Jak na naše tělo a mysl působí relaxační cvičení?

• Jaká jste si zapamatovali relaxační cvičení a která Vás nejvíce 

zaujala?
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Shrnutí:	

Zdravý životní styl přispívá k minimalizaci stresu a představuje 

zejména přijímání optimální zdravé stravy, dostatek spánku, dostatek 

pohybové aktivity a provozování individuálně vhodných relaxačních 

metod. Optimální strava přispívá k tělesnému zdraví a duševní poho-

dě. Názory na složení zdravého jídelníčku se liší, ale v podstatě platí, 

že zdravé je to, co je v přírodě dostupné, co jedli naši předci, tedy 

co není  chemicky upravované. Spánek nám umožňuje nejen odpoči-

nek, ale také zesiluje mozkovou činnost. Pohybová aktivita vylučuje 

hormony, které opět přispívají k fyzické i psychické pohodě. Nejú-

činnější je přirozený pohyb, např. svižná chůze. Relaxační metody 

známe dechové, svalové relaxace, soustředění na vjemy a nakonec 

myšlenkové. Nejefektivnější je vyzkoušet jich více a vybrat si ty, které 

nám „padnou“.

Relaxační cvičení: Závěrečné krátké zahřátí a protáhnutí svalů
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10. ZÁVĚR

Profese sociálního pracovníka je zejména z hlediska stresu a syn-

dromu vyhoření velmi náročná.  V textu jsme postupně prošli sezná-

mením se s pojmy stres a syndrom vyhoření, abychom se postupně 

dostali ke strategiím jeho zvládání a prevence a nakonec se zabývali 

konkrétními oblastmi a metodami, jak stres v životě eliminovat. Cí-

lem ovšem nebylo jen seznámení s výše uvedenými  tématy, ale i se-

bereflexe a praktický nácvik dovedností, kterými můžeme aktivně 

své duševní zdraví posilovat a zkoušet změnit své nefunkční návyky 

či zlozvyky. Taková aktivní cesta není samozřejmě snadná, je dobré 

ji nebrat jako povinnost, ale možnost a začínat malými krůčky, které 

pomohou k těm větším a zásadním, klást si realistické a konkrétní 

cíle a být i inspirací pro ostatní.
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