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01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji;

02 Odpovědný přístup k financím;

03 Odpovědné spotřebitelské chování;

04 Vztah k médiím a informačním technologiím;

06 Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění;

07 Dobrovolnictví;

08 Prevence kriminality, šikany, psychického násilí;

09 Aktivní přístup k obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech;

10 Aktivní občanství ve vztahu k regionu a lokálnímu společenství. 

Pravidla mezilidské pohody

Základní pojmosloví problematiky stresu a vyhoření 

Praktický nácvik relaxace - "22. bodová relaxace" 

Autodiagnostika psychických a fyzických stresových symptomů jednotlivce 

Základní preventivní a vyrovnávací postupy pro zvládnutí nadměrné psychické zátěže 

Principy prevence a snižování distresu v oblasti motorické, vegetativní a kognitivní

Diskuse s účastníky k jejich strategiím zvládání stresu, výměna zkušeností

Praktický nácvik relaxace – progresivní uvolňování svalů dle E. Jakobsona  

Výklad k významu  komunikace v rámci tématu stres a relaxace 

Prožitková interpersonální aktivita ve dvojících „Jednostranný diktát“ 

Výklad k významu Asertivity v rámci tématu stres a relaxace

Asertivita v každodenním životě 
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05: Zdravý životní styl

Osnova Kursu 5: „Zdravý životní styl – zvládání stresu“

1. DEN

Představení lektora technikou „Intuitivního odhadu neznámé osoby“ – účastníci si zapisují intuitivní odpovědi na 
otázky, které si nahlas klade lektor ke své osobě (volně zvolené otázky v počtu cca 6–10). V závěru sdělí 
pravdivé odpovědi a účastníci si uvědomí kvalitu svého odhadu vůči neznámé osobě (většina lidí má odhad 
pouze průměrný, ale síla se kterou na něm trváme je mnohdy zdrojem neporozumění, domněnek).

Představení účastníků technikou „Portrét“ – vzájemné portrétování (tužky, výkresy, podložky) v náhodně 
utvořených dvojicích (pexeso) s následným částečně řízeným rozhovorem o základních charakteristikách 
jednotlivců, které slouží jako podklad pro představení kamaráda ve dvojici. Portrét je pak uložen v eurosložce 
a ta zavěšena na nástěnce jako schránka pro případná psaníčka od kamarádů během dvoudenní spolupráce. 

Sdělení účastníků o očekáváních, případně „osobních zakázkáchA vůči kursu, která lektor zapisuje na flip. 
K naplnění očekávání se budou účastníci s lektorem vracet v závěrečné zpětné vazbě.

3. přestávka (15 minut)

Lektor vyzve účastníky ke sdělení jejich osobní asociace na pojem „stres“ – sdělení zapisuje na flip a následně 
barevně odliší pojmy, které představují jednak stresory, jednak projevy aktuálně probíhající stresové reakce 
organismu a jednak symptomy dlouhodobé nadměrečné stresové reaktivity v organismu. Výklad – demonstrace 
stavu organismu, do kterého se dostává ve stresové situaci. 

(Specifikace pojmů – viz. text ve skriptech – vydefinování stresu, eustresu, distresu, stresorů, symptomů 
chronicky stresovaného organismu).

5. přestávka s přípravou účastníků a prostoru na relaxaci (20 minut)

Účastníci relaxují v poloze v leže na zádech nebo na břiše (pomůcky – karimatky, deky, CD přehrávač s relaxační 
hudbou, sklenice s vodou pro napití po relaxaci, případně i bonbony pro aktivaci po relaxaci). Po relaxaci 
a nezbytné aktivaci probíhá zpětná pocitová vazba účastníků s návrhy k vylepšení podmínek pro opakovanou 
relaxaci na základě jejich aktuálně prožité zkušenosti.

(Relaxace v rámci zvládání stresu – viz. text ve skriptech. Postup praktické relaxace viz. příloha skript 
„22. bodová relaxaceA). 

7. přestávka na oběd (60 minut)

Účastníci ve spolupráci s lektorem pročítají symptomy ze skript a značí si ty, které se jich osobně týkají. Pro 
názornost je vhodné nakreslit si na list papíru schématicky svou postavu a na ní zaznamenávat místa osobní 
reaktivity – symptomů.  Svou reaktivitu následně vyhodnocují účastníci  jednak kvantitativně – celkové množství 
(počet) symptomů, jednak kvalitativně – míra zatížení organismu (počet symptomů) v jednotlivých reaktivních 
oblastech – oblasti motorické, vegetativní a kognitivní. 

(Pojmosloví k autodiagnostice viz. text ve skriptech)

9. přestávka (15 minut)

Výklad k principům prevence a snižování distresu v oblasti motorické, vegetativní a kognitivní. 

(viz text ve skriptech)

Diskuse s účastníky k jejich strategiím zvládání stresu, výměna zkušeností, záznam na prezentační flip.

12. přestávka s přípravou na druhou relaxaci (20 minut)

Opakovaná relaxace rozšířená o diagnostiku změny pocitů (nálady) v důsledku relaxace pomocí 
nestandartizované projektivní techniky tzv. „Strom Pociťovník“ – účastník si zvolí z nabízených postaviček tu, 
která odpovídá jeho momentálnímu pocitu před relaxací a po relaxaci – viz příloha skript . Zpětná pocitová vazba 
a srovnání obou relaxací účastníky.

1. I. pravidlo mezilidské pohody: „Vím s kým jsem“, aneb Seznámení (80 minut)

2. II. pravidlo mezilidské pohody: „Zajímají mě Tvá očekávání“ aneb Očekávání účastníků (20 minut)

4. Výklad základního pojmosloví problematiky stresu a vyhoření (60 minut)

6. 1. Praktický nácvik relaxace – „22. bodová relaxace“ (30 minut)

8. Autodiagnostika psychických a fyzických stresových symptomů jednotlivce (60 minut)

10. Základní preventivní a vyrovnávací postupy pro zvládnutí nadměrné psychické zátěže (40 minut)

13. 2. Praktický nácvik relaxace – „22. bodová relaxace“ (40 minut)
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2. DEN

Účastníci si sdělují aktuální pocit – náladu, případně stručně komentují své pocity z prvního dne semináře 
a v závěru popřejí druhým to, co momentálně sami považují za nejpotřebnější.

Účastníci relaxují v poloze v leže na zádech (karimatky, deky, sklenice s vodou pro napití po relaxaci). Po relaxaci 
a nezbytné aktivaci probíhá zpětná pocitová vazba účastníků s možným osobním srovnáním míry příjemnosti 
a efektivity právě prožité „progresivní relaxace dle Jakobsona“ a včerejší „22. bodové relaxace“.

(Jakobsonova  relaxace v rámci zvládání stresu viz. text ve skriptech. Postup Jakobsonovy relaxace viz. příloha 
skript „Progresivní uvolňování svalů dle E. Jakobsona“).

3. přestávka (10 minut)

Vymezení pojmů interpersonální a intrapersonální komunikace. Komunikace verbální, vokální, neverbální. 
Druhy neverbální komunikace – mimika, gestika, haptika, proxemika, posturologie, kinetika, image. Zpětná 
vazba v komunikaci.

(Obsah pojmů – viz. text ve skriptech).

5. přestávka s přípravou prostoru pro interpersonální aktivitu „Jednostranný diktát“ (20 minut)

Účastníci jsou náhodným způsobem (např. losováním obrázků pexesa) rozděleni do dvojic. Každý má podložku, 
tužku a čistý nelinkovaný papír rozměru A4. Dvojice sedí zády k sobě, v prostoru tak, aby se jednotlivé dvojice co 
nejméně rušily (slyšely). Jednomu z dvojice lektor předá předlohu (viz. přílohy pro lektora), kterou má přediktovat 
druhému ve dvojici bez jakékoliv zpětné vazby. Pokud dvojice splnila úkol, ukáže diktující druhému předlohu, 
porovnají předlohu s výtvorem a diskutují o průběhu spolupráce, která probíhala bez jakékoliv zpětné vazby tedy 
zcela mlčky ze strany toho komu bylo ve dvojici diktováno. Poté se role ve dvojici vymění a lektor předá jiné 
předlohy druhým ve dvojících a úkol se opakuje při vyměněných rolích za stejných podmínek  – „spolupráce“ bez 
zpětné vazby.  

Po vzájemné diskusi o výsledku a průběhu plnění aktivity ve dvojících se formou humorné kresebné galerie 
prezentují výsledky všem a komentují se zkušenosti s jednostrannou komunikací, zejména její negativní dopad 
na kvalitu výsledku práce při maximální snaze respektovat jednostranné sdělování a její nebezpečnost pro 
zvyšování psychické zátěže komunikujících.

7. přestávka na oběd (60 minut)

Účastníci relaxují v sedě na židlích v pozici „sedícího vozky“. 

(popis pozice a postup relaxace v sedě viz. příloha skript)

Výklad k asertivnímu, agresivnímu, pasivnímu a manipulativnímu způsobu chování. Základní asertivní 
dovednosti a techniky.

(obsah výkladu viz. text skript)

10. přestávka (20 minut)

Praktický nácvik asertivních dovedností a technik dle požadavků účastníků formou herních simulací 
problémových situací ve skupině. 

Diskuse a komentář k realizaci, včetně zpětné vazby lektora a účastníků.

1. Pozdravení v druhém dni – „Přání dobrého dne druhým i sobě“ (20 minut)

2. Praktický nácvik relaxace – progresivní uvolňování svalů dle E. Jakobsona  (40 minut)

4. Výklad k významu  KOMUNIKACE v rámci tématu stres a relaxace (60 minut)

6. Prožitková interpersonální aktivita ve dvojicích „Jednostranný diktát“ (40 minut)

8. Praktický nácvik relaxace v sedě (20 minut)

9. Výklad k významu Asertivity v rámci tématu stres a relaxace (60 minut)

11. Asertivita v každodenním životě (60 minut)

12. Závěrečná zpětná vazba semináře, zhodnocení naplnění očekávání účastníků, rozloučení (30 minut)
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Pro mnohé budou úvodní tvrzení trochu překvapivá, ale jsou objektivní a pojem stres osvobozují od „strašidelné 
pověsti“, která jej provází:

K tomu, abychom vůbec mohli žít a k tomu abychom zůstávali zdraví potřebujeme stres (zátěž). Přiměřený 
stres je pro nás prospěšný, protože mobilizuje náš organismus, je hnací silou pro naše aktivity. Tvrzení, že 
„bezstresový stav = smrt“ je hluboce pravdivé a tak ze stresu (zátěže) činí podmínku života – člověk je ve své 
podstatě nastaven na aktivní objevování světa, na zvládání zátěže i rizik s tím spojených. Kolik stresu však ve 
skutečnosti potřebujeme? Hledání odpovědi na tuto otázku bude udržovat vědce ve stresu ještě celá desetiletí. 
Nám, kteří dnes chceme zdravě žít, milovat a smát se, postačí vědět jedno: přiměřená míra stresu nás 
mobilizuje k dobrému výkonu, posiluje soustředění, zkracuje reakční doby, zvyšuje výdrž, zkrátka aktivuje 
naše zdroje k dosažení cíle. Ke kvalitnímu výkonu potřebujeme určité napětí, potřebujeme zapnout své fyzické a 
psychické vybavení, které nám umožňuje být aktivní. Určitá míra stresu je tedy pro zdravou a efektivní 
existenci nutná a užitečná. Zdravý organismus se dovede po zátěži vracet do stavu harmonie, vyváženosti, 
která se jmenuje homeostáza. Pokud je však stresu příliš, pak člověku škodí, protože nad osobní zdravou 
míru aktivuje opakovaně chování určené k fyzické obraně těla a zpomaluje myšlení. Je-li stres chronický může 
vést až k syndromu vyhoření. 

Stres (z anglického slova stress – zátěž) – (definoval maďarský profesor medicíny Hans 
Selye–nejvýznačnější badatel v problematice stresu) v roce 1956 jako stav organismu, který je v nebezpečí 
ztráty rovnováhy pod vlivem činitelů (stresorů), jež ohrožují jeho homeostatické mechanismy. Stres je tedy  
jakýkoliv nátlak, který nás nutí přizpůsobovat se ať je to příjemné či nepříjemné. Pro stres zavedl dva 
termíny:

! eustres (pozitivní stres)

! distres (negativní stres)

Oba jsou po chemické stránce stejné, ale svou povahou se liší. Eustres je stresem, který doprovází triumf, radost 
z dosaženého cíle, z výhry, z efektivní práce a života. Základní emocí při prožívání eustresu je pocit 
potěšení. Z eustresu se stává distres, když míra únosnosti situace pro nás „přeteče“, když se náš pohled na věc 
změní a my začneme ztrácet pocit jistoty a adekvátnosti. Distres pramení z pocitu přetížení, zoufalství, 
bezmocnosti a ztrát. Doprovodnou emocí distresu jsou zpravidla strach, zloba a smutek.

Které faktory pro mne v mém světě představují zátěž? Jakými způsoby reakce si sám způsobuji dodatečnou 
zátěž? To jsou otázky, které by si měl klást každý člověk, protože o tom co pro mne je a není stresující rozhoduje 
„moje hlava“ – moje mysl, moje vnímání skutečnosti. A tak tatáž situace je pro jednoho člověka snadno 
zvládnutelná, příjemná, zatěžující v zóně eustresu, ale pro druhého může být těžko řešitelná, silně stresující, 
zatěžující v zóně distresu. Pamatujme, že stresující není to, co se člověku děje, ale fakt jak to vnímá, jaký 
postoj k tomu zaujímá.

….. graf výkonu a napětí…..

  je cokoliv, co na nás a náš organismus klade určité požadavky a čemu se musíme 
přizpůsobovat. Stresory spouštějí v našem organismu automaticky poplachovou stresovou reakci 
(přirozenou tělesně–duševní reakci). 

Stresory se podle své podstaty mohou dělit na :

! vztahové stresory – střesoři v rodině, vztahy na pracovišti, společenské stresory, 

! myšlenkové stresory

!  emoční stresory – stres způsobený pojetím času, anticipační stres, frustrace

! úkolové stresory – stresory zaměstnání, stresory přetížení, stresory rozhodování

! fyzikální stresory

! chemické a infekční stresory

! bioekologické a infekční stresory 

1. Kapitola – Stres, stresory, stresová reakce, stresové reakční oblasti

Stresorem

5



05: Zdravý životní styl

Pojednání o stresorech, které bude níže uvedeno, se týká stresorů, které vedou k distresu, tedy k vnímání 
stresové situace jako zatěžující, ohrožující, provázenou nepříjemnými pocity (strachem, zlobou, smutkem)

Vztahové stresory

Pro většinu z nás jsou vztahové stresory těmi nejčastějšími a nejsilnějšími. Jedná se o nepohodu, kterou 
zažíváme v důsledku soužití s lidmi, především s našimi nejbližšími v rodině či na pracovišti nebo při 
mezilidském jednání obecně. 

Jsou rodiny, které jsou pro její členy azylem, kde jeden druhému pomáhá vyrovnávat se se stresory 
každodenního života, kde si bez obav sdělují své pocity, ať už radosti či smutku, kde jeden druhému pomáhají 
a dodávají pocit jistoty. Při současné vysoké míře rozvodovosti, výraznému pracovnímu nasazení rodičů, 
a obecnému trendu k hektičnosti se mnohdy naši nejbližší paradoxně stávají pro nás stresujícími.                                                                                                                                                                                                  

 V charakteristice lidí, kteří stresují své okolí se objevují často tyto vlastnosti: mají tendenci nezdravit a neusmívat 
se, přerušují hovor, snaží se ovládnout konverzaci, dávají najevo nezájem o druhé, ponižují a urážejí druhé 
verbálně i neverbálně (grimasami), neustále si stěžují, odmítají kompromisy (musí být po jejich), soustavně 
druhé a všechno kritizují, často se rozčilují, vyvolávají v druhých pocity viny, manipulují své okolí, lžou a neradi 
mluví s lidi přímo, nedodržují sliby, nedrží tajemství, povyšují se nad ostatní, mluví jen o sobě. Tyto 
charakteristiky většinu z nás spravedlivě pobuřují. Distres pak vzniká z naší snahy obhajovat se před nimi, bránit 
se jejich agresi, kritice i urážkám. Napětí v nás vzniká také z marných pokusů o efektivní komunikaci s nimi, 
z marného snažení vysvětlit jim, že nemají pravdu, že jsou arogantní a negativističtí. Pokud přijmeme jejich „hru“, 
a to tím, že je bereme vážně, a necháme se vyvést z rovnováhy, doplácíme na to zdravím. Vlastním stresovým 
reakcím se můžeme vyhnout tím, že si uvědomíme, že tito lidé jsou stresory, které je nutné brát jako nemocné. 
Většinou trpí poruchou charakteru, kterou u nich způsobily životní zkušenosti, problematické dětství a možná 
i genetika a nemoci. Pravděpodobně neumějí být jiní (lepší), nikdy se to nenaučili. Určitě je tyto negativní 
povahové vlastnosti nedělají šťastnými a oni sami na to časem doplácejí psychickým a fyzickým zdravím. 
Většinou nejsou schopni, nebo odmítají, své nedostatky vidět a změnit. Ale není na nás, abychom je soudili. Na 
místě je spíše lítost než hněv. A tak, jako se snažíme vyvarovat od nákazy od nemocných, pokud se jim 
nemůžeme vyhnout, musíme se přizpůsobit životu s nimi. V každém případě však nesmíme klesnout na jejich 
úroveň, přebírat jejich charakteristiky nebo s nimi bojovat. Víme, co můžeme od nich očekávat a počítáme s tím. 
Jednáme s nimi klidně, zůstáváme vyrovnaní a sebejistí. Snad jim naše chování pomůže uvědomit si nutnost 
změnit se.

Přestože potřebujeme lidi kolem sebe, máme také potřebu soukromí a osamocení. Po určitém čase, kdy jsme 
nuceni být bez přestání kolem stejných osob, či s lidmi vůbec, začněme pociťovat potřebu být sami. Styk s lidmi 
(v rodině, na pracovišti, v běžném mezilidském kontaktu) je přirozeně stresující a tak nezapomínejme na čas 
určený výlučně nám samotným.

Myšlenkové stresory

Jedním z hlavních původců distresu jsou naše myšlenky, protože lidé netrpí tím, co se jim stane, ale tím, co si 
o tom myslí. Proč jsou negativní myšlenky nebezpečné? Protože naše tělo nerozlišuje příliš mezi představou 
a realitou (např. při sledování hororu reaguje naše tělo téměř tak, jako by se to sledované dělo nám. Při snění 
o lásce jsme příjemně vzrušeni.). Tak jako tělo reaguje na představy, reaguje i na naše vnitřní monology a dialogy 
– stále se sebou mluvíme, hodnotíme se, bráníme se, litujeme se, radíme si, někdy si fandíme, jindy si 
nadáváme – a tyto vnitřní monology ovlivňují naši náladu a fyziologické funkce. A jestliže si něco dlouho 
opakujeme nebo slyšíme od druhých, začneme tomu věřit. Protože stres z myšlenek si vytváříme sami svým 
způsobem myšlení, je také v naší moci se ho zbavit – zkrátka změnit náš automatický způsob myšlení, často plný 
negativistických myšlenek a falešných představ a očekávání způsobujících špatnou náladu, nezdravé chování 
a následně i fyzické problémy. Čím více lidé cítí, že mají kontrolu nad sebou a svým životem, tím slabší jsou 
jejich stresové reakce.     

Jedním z nejdůležitějších konceptů, které rozhodují o zdraví a nemoci, je pojetí sama sebe.

Jedním pólem v sebepojetí může být nízké sebevědomí, druhým pak tendence v oblasti pracovní, případně 
v životě vůbec podávat perfekcionalistické výkony, zcela propadnout ctižádosti, mít na sebe i ostatní velmi 
vysoké požadavky, dokonalost a práci vnímat jako to nejdůležitější na světě, propadnout workoholismu. Jde 
o nezdravou nerovnováhu v životě, kterou bude tělo i mysl signalizovat projevy přetížení (workholici neumějí 
relaxovat bez pocitu viny).

Emoční stresory

! stres způsobený pojetím času

! stres z očekávání (anticipační stres)

! frustrace

Moderní člověk se snadno stává otrokem času. Časový stres je všudypřítomný, pocity zoufalství, kdy víme, že 
něco  nemůžeme stihnout jsou provázeny emocemi, které opakovaně a silně spouštějí stresovou reakci v těle. 

6



05: Zdravý životní styl

Jaká je pomoc? Naučit se být realistický a nenabírat si víc než je možné stačit. Být si vědom svých biologických 
a osobnostních dispozic a vyhýbat se zaměstnáním vyžadujících tempo, které nám není vlastní. 

 je vyvoláván nepřiměřenou starostlivostí a negativním myšlením některých lidí. Tendence 
vymýšlet co by se mohlo přihodit a jak to katastroficky dopadne je nutí žít v neustálých starostech, aby se jejich 
předpovědi nesplnily. Očekávají vždy to nejhorší. A tak je jejich vlastní katastrofické představy vedou 
k negativním emocím a tělo reaguje na očekávané představy, jako by se již staly.

Jak si od zbytečných starostí pomoci? Prostě si je nedělat. Můžeme si vzít si příklad z černošské otrokyně 
z románu Jih proti Severu a vybrat si jeden den, kdy si budu dělat starosti, abych si je nemusel dělat zbývající dny 
v týdnu. SMAIL

 je další příčinou distresu. Nastává tehdy, když je nám bráněno dosáhnout určitých cílů, anebo když 
nemůžeme dělat to, co chceme, když je pro nás zablokováno uspokojení některé důležité potřeby. Je nám do 
cesty kladena překážka a naše snažení vyznívá nadarmo. U některých lidí přechází hněv způsobený překážkou 
(např. nemám prostředky na koupi auta) v agresi a začnou krást, aby překonali frustraci a opatřili si, nač nemají. 
Nesprávným jednáním si přivodí následně více distresu. Moudré je přistupovat k překážce jako k výzvě a hledat 
konstruktivní řešení situace vedoucí k uspokojení své potřeby, které nebude na úkor druhých, či svého svědomí.

Úkolové stresory 

! stresory zaměstnání

! stresory přetížení

 – nejvýraznějšími stresory zaměstnání jsou míra pracovní zátěže, fyzické faktory 
pracovního prostředí, společenské postavení související s prací a míra zodpovědnosti. Adekvátní míra 
pracovní zátěže úzce souvisí nejen se zdravím a spokojenosti zaměstnance, ale také s jeho efektivitou 
a produktivitou. Pracovní zátěž by měla být zvládnutelná a je nezbytné ji vybrat s ohledem na dispozice a talent 
jednotlivce. Pozor – distres nezpůsobuje pouze přemíra pracovní zátěže, ale také malé pracovní zatížení. Nuda 
je pro organismus stresorem a člověk je navíc frustrován pocitem méněcennosti.

Fyzické faktory pracovního prostředí – teplota, vlhkost vzduchu, znečištění vzduchu, hluk, vibrace, chemikálie, 
aj. – mnohdy nelze přímo ovlivnit, ale je možné se před nimi do určité míry chránit. Jako nejsilnější stresor 
fyzikálního typu bývá označován hluk, který velmi unavuje naší nervovou soustavu a tím zvyšuje naší únavu 
a snižuje pozornost a výkonnost. Vyhýbejme se mu i v mimopracovním prostředí.            

související s prací zohledňuje skutečnost, že příliš vysoké místo na společenském 
žebříčku, kam nás naše zaměstnáni umístí, je právě tak stresující jako to místo dole. Rozhodující ale je, že 
člověk dobře dělá poctivou práci a dovede si vydělat na živobytí. Ostuda je pouze žebrat nebo brát sociální 
podpory, jestliže je člověk schopen si jakkoliv vydělat prostředky na živobytí. Zodpovědnost v zaměstnání, 
zejména je-li její míra vysoká, vede často k pocitům spojených s distresem. Ti, kteří berou na sebe větší 
odpovědnost než je třeba za všechny a za všechno pro pocit vlastní důležitosti, těm lze doporučit změnu náhledu 
a pracovního stylu. Ti, kteří mají objektivně vysokou míru zodpovědnosti by měli používat protistresové metody 
a občas svou práci prostřídat s méně zodpovědnou funkcí. Opak, tedy nedostatek zodpovědnosti, dávající 
člověku pocit bezvýznamnosti v zaměstnání, je také stresující.

Stres z přetížení pochází z nadměrné stimulace, kdy mozek a nervový systém je nucen pracovat nad své 
přirozené možnosti zpracování informací. Přetížení v zaměstnání je způsobováno časovou tísní a mírou 
zodpovědností, kterou člověk nese. Jestliže úkoly, které si člověk vytýčí, nebo mu jsou nadřízenými přiděleny, 
jsou nad jeho možnosti, vzniká distres. Zaměstnanci je jasné, že bojuje marný boj, který nelze vyhrát. Pokud se 
k náročným úkolům přidá i špatná komunikace na pracovišti a nejasné vytýčení úkolů, stává se situace 
nezvladatelnou.  Akademické přetížení může začít už v útlém věku, jestliže škola a rodiče nakládají na dítě víc, 
než může zvládnout.

Fyzikální stresory

Fyzikálními stresory jsou všechny nadměrné požadavky na tělo, které na ně klade práce, pomůcky, se kterými 
pracujeme, a prostředí samo o sobě.  Mezi tyto stresory patří především hlučné, špatně větrané a nedostatečně 
osvětlené prostředí a zastaralé pracovní pomůcky. Ochranné pracovní pomůcky a důslednost v řešení, která 
minimalizují fyzikální stresory jsou pro naše zdraví nezbytné.

Chemické a infekční stresory

K chemickým stresorům, které ovlivňují naši homeostázu patří kofein, nikotin, alkohol a další drogy. Také umělá 
sladidla, chemické přípravky ke konzervování potravin, chemikálie ve vodě, vzduchu a v jídle. Rovněž většina 
léků je v určitém smyslu stresorem, kterému se organismus těžko přizpůsobuje, přesto, že mu lék pomáhá při 
onemocnění. Pomocníky ve snižování chemických stresorů nám jsou všechna doporučení ke zdravému 
životnímu stylu.

Stres z očekávání

Frustrace

Stresory zaměstnání

Společenské postavení 

Stresory přetížení
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Bioekologické a stresory

Bioekologické stresory pocházejí z našeho styku s prostředím, které ve většině lidí vytváří stres vlivem 
narušování či nerespektování vrozeného biologického mechanismu. Tyto stresory jsou jen minimálně ovlivněny 
individuálním vnímáním a myšlenkovým procesem. Tím se liší od psychosociálních stresorů, které mohou být 
kontrolovány našimi myšlenkami. Mezi tyto biologické stresory patří především biologické rytmy – přirozené 
rytmy a cykly tělesných funkcí řízené nervovým a hormonálním systémem. Ve 24 hodinovém rytmu se 
odehrávají fyzické procesy, jako jsou změny krevního tlaku, teploty, hladiny cukru, adrenalinu, hemoglobinu. 
Podle tohoto rytmu se mění naše energie, motivace a schopnost koncentrace. Např. při nejvyšší tělesné teplotě 
zdravého těla jsme nejvíce produktivní, zvyšuje se pozornost a svalová koordinace. V důsledku špatné 
synchronizace vnitřního rytmu s pracovním a životním programem se stresujeme. Kdykoli nutíme tělo a mysl 
k výkonům v době, kdy je třeba překonávat přirozené biologické rytmy, spotřebováváme neúměrně mnoho 
energie a způsobujeme si distres (např. následky časových změn u letušek i cestujících, neblahý vliv nočních 
směn na zdraví pracovníků).

Již u našich prapředků sloužila k přežití (záchraně života) přirozená poplachová stresová reakce. 
V podmínkách, ve kterých žili naši prapředkové byla velká svalová námaha při práci, při zápasu o život, při útěku 
o život či při uchvácení kořistí nezbytná. Proto poplachová stresová reakce je tvořena mechanismy, které 
připravují organismus na značnou svalovou aktivitu a snižují rozumovou výkonnost – ve chvíli vysokého 
ohrožení je kognitivní práce mozku pomalá. Pokud mozek vyhodnotí aktuální situaci (informaci) jako zátěžovou 
(ohrožující) překážku pak spustí automaticky nouzovou reakci, která slouží k přípravě organismu v nebezpečí 
na zápas nebo útěk a to během několika zlomků sekundy. Co a jak se přitom děje v těle? Velký mozek po 
vyhodnocení ohrožující situace „bije na poplach“ a přes talamus, hypotalamus a hypofýzu je rozkaz k poplachu 
předáván dále do těla. Probíhá částečně přes nervové dráhy přímo k orgánům, které je třeba aktivovat, částečně 
přes hormony. V nadledvinkách se vytvoří katecholaminy (adrenalin a noradrenalin), které uvedou tělo do 
poplachové pohotovosti. Co konkrétně při poplachové reakci pociťujeme, co se s námi děje aniž bychom to mohli 
vědomě ovlivnit? Reflex obrany a úniku v čase popisuje David Lewis v knize „Tajná řeč těla“ (str. XX) následovně:

12 milisekund … Čelistní svaly ztuhnou.
16 milisekund   …  Zorničky se zúží.
20 milisekund   …  Ramenní a šíjové svaly tuhnou, tím se zdvihnou ramena a hlava se nakloní dopředu
50 milisekund   …  Ruce se ohnou v loktech a začínají se obracet dlaněmi dolů.
60 milisekund   …  Břišní svaly ztuhnou. Hrudní koš se stahuje a zastavuje dýchání. 
70 milisekund   …  Nohy se ohýbají v kolenou, kolena se stáčejí dovnitř, nohy se v kotnících stáčejí dovnitř.  
80 milisekund   …  Svaly v rozkroku tuhnou. Prsty u nohou se zvedají nahoru.
90 milisekund   …  Tep se zrychluje.

100 milisekund   …  Ústa vysychají, zažívání se zpomaluje.
150 milisekund   …  Dech se stává nepravidelným. Přecházíme na hrudní dýchání.
200 milisekund   …  Dlaně se začínají potit.
250  milisekund   …  Obličej bledne.

Organismus je aktivován – všechny části těla používané při zápase nebo útěku, zvláště kosterní svalstvo, je 
silněji zásobováno krví. Svalový tonus kosterního svalstva se zvýší (člověk má svalové partie v těle napnuty). 
U hladkého svalstva žaludku a střevních stěn naopak dochází ke ztrátě tonusu – trávení je nyní nepodstatné, 
a mnozí si můžeme doslova strachy „nadělat do kalhot“.

Během necelé vteřiny je tělo převedeno ze stavu uvolnění do stavu vysoké aktivace. Je to náš prapůvodní 
strážce, jehož heslo zní: „Nejdříve bojuj nebo uteč a přemýšlej o tom až později“. Druhým důležitým úkolem, 
který plní stresové hormony, je „hlásit nahoru“, že „rozkaz k mobilizaci“ je splněn. Jakoby oznamovaly 
hypotalamu: „Stresová reakce, kterou jsi přikázal, je v plném proudu. Už nedávej žádné další impulsy!“, a tím 
přispívají k odeznění stresové reakce. Je tedy evidentní, že stresová reakce organismu je užitečná, pomáhala 
přežít. V nebezpečné situaci pracoval organismus na plné fyzické obrátky. Přitom bylo spalováno jakési 
„superpalivo“ vytvořené ze stresových hormonů, kyslíku a zvýšeného množství cukru v krvi. Naši předkové se po 
vysoké svalové námaze regenerovali ve spánku a příštího dne vstávali zase zdraví a čilí. Ano, pokud následný 
tělesný pohyb při zápasu či útěku přirozeně odboural svalové napětí a spálil zmiňované „superpalivo“, stačil by 
k úplné regeneraci kvalitní spánek. ALE. Současný člověk si tento přirozený mechanismus, používaný pro 
fyzické ohrožení, přenáší i do oblasti společenské. Tento přenos je usnadněn tím, že v obou případech je 
nejčastější příčinou poplachové reakce silná, většinou negativní emoce – strach, úlek, zloba. Opakovaně se 
tedy v každodenním životě připravujeme na boj nebo útěk, na značné svalové vypětí, ale ono nepřichází. 
Nemůžeme se pustit do rvačky s prodavačem, který nám prodal nekvalitní zboží, ani napadnout fyzicky jiného 
řidiče jenom proto, že nás omezil nebo ohrozil svou jízdou. Ať chceme nebo nechceme dochází tedy 
bezprostředně při stresu k aktivaci především sympatické složky vegetativní (vůlí neovlivnitelné) nervové 
soustavy a k vyloučení adrenalinu z dřeně nadledvin, tedy k 1. fázi stresové reakce – poplachové reakci. Při 
dlouhodobějším nebo opakovaném působení stresu nastává 2. fáze – rezistence (odolávání), která představuje 
maximální adaptaci na stres. Organismus v této fázi mobilizuje své rezervy. Zvyšuje se vysoce aktivita druhé 
složky nadledvin – kůry. Nadměrná intenzita a trvání stresu může vést až ke stavu úplné fyzické a psychické 

Poplachová stresová reakce
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vyčerpanosti organismu – 3. fáze – vyčerpání. A tak opakované duševní stresy, které jsou typické pro 
současného člověka poškozují organismus opakovanou zbytečnou fyzickou „mobilizací“ a podílí se tak 
na vzniku většiny tzv. civilizačních nemocí.  

Neuvolňované napětí má tendenci se v organismu „ukládat“ a projevovat se ve třech reaktivních 
oblastech formou tzv. stresových symptomů (příznaků): 

 – stres se projevuje na naši opěrné a pohybové soustavě (svalech, kloubech).

Pociťujeme (příznaky): fyzickou bolest v zátylku a ramenou, bolesti v bedrech (kříži), bolesti v zádech (hrudní 
oblast), rychlé tělesné vyčerpání, cukání očních víček, třes po celém těle, pocit tahu či bolesti v hrudi,  bolesti 
hlavy, bolesti kloubů, celkové svalové napětí, bolesti při pohybu.

 – stres se projevuje v oblasti vegetativní – v poruchách a nemocech orgánů 
tělesných systémů, které neovlivňujeme vlastní vůlí. V oblasti soustavy oběhové, dýchací, trávicí, vylučovací, 
nervové a soustavy žláz s vnitřní sekrecí.

Pociťujeme (příznaky): sucho v ústech, dýchavičnost, poruchy trávení (např. nadýmání), žaludeční potíže, 
pocení (porucha prokrvení), mrazení (porucha prokrvení), vysoký krevní tlak (zjištěný lékařem), pocit 
přejedení, nechutenství, bušení srdce, bolesti u srdce, závratě.

 – stres se projevuje takříkajíc „v hlavě“. Ovlivňuje naše myšlení, prožívání 
a nálady. Člověku se nedaří vypnout, cítí se přepracován, dělá si starosti, neraduje se.

Pociťujeme (příznaky): noční nespavost a přemýšlení (myšlenkový kolotoč), cítíme se nemocní a staří, 
vyhýbavé tendence (nejraději bych se „ulil“), pocity přetížení, nechuť k sexu (u mužů také mimořádná 
sexuální apetence), neschopnost odreagování, poruchy soustředění (zapomínání, ztrácení věcí, přeslechy), 
pocit deprimovanosti (něco podstatného mi je delší dobu odpíráno), podrážděnost (nejraději bych do něčeho 
praštil), agresivita, přecitlivělost a urážení či pláč, únikové tendence (nejraději bych utekl).

Pokud se člověka týká více než pět uvedených příznaků, pravděpodobně trpí distresem. Co pomáhá při 
snižování míry stresu? Tak jak jsme výše popsali reaktivní oblasti našeho organismu, tak se nyní zaměříme 
na prevenci a vyrovnávání nadměrné zátěže v jednotlivých oblastech.

  je dobře vyrovnatelný do oblasti eustresu (tedy do zdravé míry stresové reaktivity) 
sportovními aktivitami, které nahrazují potřebu fyzické aktivity pro kterou je organismus při stresové reaktivitě 
chystán – nezapomínejme na potřebné uvolnění svalů (přípravu před sportovním výkonem a po něm). Tím 
nejpřirozenějším pohybem je chůze. Slouží jako každodenní „pojistka“ potřebného pohybu a měli bychom si ji 
dopřávat alespoň hodinu denně. Chvála tanci, plavání, běhu na lyžích, józe, chůzi s hůlkami, a každému pohybu, 
který děláme s radostí, s potěšením a ne proto, že musím (pozor na stres z donucení k pohybu, který vás netěší). 
Doslova každému, i tomu, kdo nemůže sportovat, je dostupné progresivní svalové uvolňování dle 
Jacobsena – postup viz. příloha skript. Jedná se o systematické vědomé střídání napínání a uvolňování 
jednotlivých svalů těla. Cvičení můžeme provádět v leže i v sedě. Napínání svalů spaluje adrenalin, soustředění, 
které postup vyžaduje nás osvobozuje od myšlenkového kolotoče, celkově nás zklidňuje a pomáhá s usínáním. 
Dalším relaxačním cvičením vedoucím k uvolnění celého těla je např. tzv. „22. bodová relaxace“, která 
systematicky  zklidňuje dýchání a poté uvolňuje celé tělo opakovanými sugescemi pocitů tíhy a tepla (případně 
formulí „uvolnění“). Je cílená nejen k uvolnění svalů, ale také vnitřních orgánů a následně zklidňuje i naší mysl – 
doslova obslouží celé tělo a je tedy prospěšná pro všechny tři reaktivní oblasti!!! Dobrou zprávou je fakt, že naše 
tělo samo spontánně relaxuje, umí tuto dovednost, protože každá předspánková fáze našeho odpočinku je 
přirozenou relaxací. A tak je vědomý nácvik relaxace zvládnutelný všem – postup viz. příloha skript.  

 je možno vyrovnávat do zdravé normy především zodpovědným přístupem k základním 
lidským potřebám. Nebudeme-li tělu dopřávat kvalitní spánek potřebné délky (minimálně 6 hod. denně), ve 
kterém se regeneruje celý vegetativní systém našeho těla, nebude-li naše tělo mít dostatek vody (lidské tělo je 
tvořeno ze 70% vodou) a nebude-li zásobováno dostatečným množstvím kvalitních živin, pak po něm 
nemůžeme požadovat ani fyzickou výkonnost, ani kvalitní fungování vnitřních orgánů, natož ještě radost 
a spontánní výkonnost v životě! Zkusme spát osm hodin denně po dobu půl roku a … stane se zázrak. Spánek je 
základní předpoklad vaší rovnováhy. Jak již bylo zmíněno, vegetativní reaktivita je také dobře ovlivnitelná 
relaxací – uvolnění svalů zvětšuje prostor pro vnitřní orgány a umožňuje tak jejich kvalitnější prokrvení 
a regeneraci. Pocit tíhy a tepla je spojen automaticky s uvolněním celého těla i mysli.

je možné vyrovnávat za předpokladu, že si uvědomíme mechanismus jejich vzniku. 
Pokud v našem vnímání skutečnosti převažuje negativismus, úzkostlivost, obavy a strachy, které automaticky 
spouštějí stresovou reakci těla, pak žijeme ve svém „světě méněcennosti a bezmoci“. Změnit to můžeme pouze 
a jen my sami vědomým přehodnocením (změnou) svých postojů k sobě a svému okolí. Mysl zklidní upřímné 
zamyšlení se nad tím co opravdu chci, jaké jsou moje potřeby, a co z nebezpečí, která vnímám, je opravdové 
a co je pouze škodlivé předvídání katastrof. Myšlenkové „stop“ pomáhá při poruchách soustředění 
a katastrofických myšlenkách. Dobrým pomocníkem je  kontakt s lidmi, které mám rád, práce, která člověka 
uspokojuje, aktivní záliba, smysl pro humor a dopřávání si dostatečného času pro odpočinek  a záliby.

1. Motorická reaktivní oblast

2. Vegetativní reaktivní oblast

3. Kognitivní reaktivní oblast

Motorický typ reakcí

Vegetativní typ reakcí

Kognitivní typ reakcí 
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Rychlou první pomocí v jakékoliv stresové situaci je vědomá kontrola dechu směřující k hlubokému dýchání 
(břišní dech), napočítání si v duchu do deseti (zklidnění mysli), chůze (kontrolovaný uvolňující pohyb), pomalé 
vědomé pití vody (zklidnění mysli), dostatek kyslíku (pomáhá posílit myšlení).

Otázky k zamyšlení:

1. Proč potřebujeme zátěž v životě?

2. Proč je tatáž situace pro různé lidi rozdílně stresující?

3. V poslední době vzrůstá zájem o tzv. adrenalinové sporty. Zkuste tuto skutečnost vysvětlit z hlediska teorie 
stresu. 

4. Je pravdivé tvrzení, že ideální obnovou sil je hluboký, dostatečně dlouhý spánek a že jej nelze ničím 
nahradit?

5. Situace: liška se dobývá do zaječího doupěte. Když nebezpečí pomine, zajíc vyleze z doupěte 
a zasprintuje si pár koleček v bezpečné vzdálenosti od doupěte. Proč?

Pamatujme: ve stresu máme právo se zlobit, 
ale zároveň povinnost neubližovat při tom ani sobě, ani druhým, ani okolí.

10
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2. Kapitola – Komunikace, zpětná vazba

Slovo  pochází z latiny a znamená: „spolupodílet se s někým na něčem“. V širších souvislostech 
tím míníme každou interakci, výměnu informací, kontakt mezi lidmi, zvířaty, ale i neživými systémy. Předpoklady 
ke komunikaci máme vrozené a na tomto vrozeném základě se komunikaci postupně ve styku s okolím učíme. 
Člověk se utváří a žije ve vzájemné souvislosti se světem, zvláště s lidmi. Sebevědomí, nálada, pocity a chování 
to vše je ovlivňováno komunikací s druhými. Obtíže v komunikaci bývají spjaty s poruchou sebehodnocení 
a hodnocení druhých. V obtížné situaci, v souladu se stresovou reaktivitou, často reagujeme emočně přehnaně 
nebo emoce potlačíme. Extrémní řešení nepomáhá ani nám, ani druhým. Potřebujeme se naučit přiměřeně 
situaci vyjádřit své potřeby a pocity a umět dobře reagovat na druhé lidi či prostředí. Pokud to neumíme, 
prožíváme to nepříjemně a to jednak psychicky prožitkem strachu, úzkosti, zloby, bezmoci, jednak tělesně řadou 
fyzických příznaků – svalová ztuhlost, bolesti žaludku, bolesti hlavy, bušení srdce, nadměrné pocení, apod. Ano, 
můžeme se situacím, které vnímáme jako nepříjemné vyhýbat – to nás ovšem časem může odsunout do samoty.

Prvky komunikace

Komunikátor (odesílatel) je osoba, která je nositelem myšlenky – obsahu sdělení (komuniké) tuto myšlenku 
kóduje a komunikačním kanálem (způsob přenášení informace) vysílá komunikantovi (příjemci, posluchači). 
Příjemce zprávu přijímá, dekóduje a chápe ve významu, který jí přikládá. Reakce komunikanta na komunikátora 
poté je zpětnou vazbou.

Druhy a formy komunikace

V každé komunikaci lze vysledovat jak, co, čím a v kolika procentech sdělujeme. Pro sdělení, které je emočně 
ovlivněno (většina mezilidských kontaktů) platí:

Konkrétní významy řeči těla: viz příloha „Řeč těla“.

komunikace

JAK (druhy komunikace) CO ČÍM (formy komunikace) %

Verbálně
(verbum=slovo)

informaci slovy 7

Vokálně
(vokál=zvuk)

jak se cítíme (emoce)

co si přejeme

jak chápat co říkáme (postoje)

paralingvistikou

(písemně nezaznamenatelné 
charakteristiky řeči):
intonaci hlasu
plynulost řeči
zabarvení hlasu
rychlost řeči
síla hlasu
srozumitelnost

23

Neverbálně
(mimoslovně)
(řeč těla)

jak chápat co říkáme (postoje)

sebepojetí

postoj k posluchači

tělem:
mimika – výraz tváře
pohledy očí – řeč očí
gestika – pohyb části těla
kinetika – pohyb těla
haptika – sdělení dotekem
proxemika – vzdálenost těl
posturologie – držení těla a 
polohové konfigurace
úprava zevnějšku – image

70

11



Zpětná vazba

Zpětná vazba je informace, kterou při vzájemné komunikaci dávám druhým nebo ji dostávám od druhých. Je 
nezbytným předpokladem kvalitní komunikace, která vede k plnohodnotnému pochopení sdělení a efektivní 
vzájemné spolupráci.

Při poskytování zpětné vazby pamatujme: „Zpětná vazba má být nápomocná, ne ohrožující“, a proto:

! Musí být přijatelná pro příjemce.

! Soustřeďme se na chování ne na osobu.

! Měla by obsahovat pozorování, nikoliv domněnky.

! Soustřeďme se na změnu ne na soudy.

! Soustřeďme se na specifické ne obecné projevy chování.

! Zaměřme zpětnou vazbu na hodnoty, které bude mít pro příjemce.

! Limitujme informace na množství, které může příjemce zvládnout.

! Zkontrolujme přesnost zpětné vazby. 

Při přijímání poskytování zpětné vazby – pamatujte: „Zpětná vazba je dárek a za dárek se sluší poděkovat“, 
a proto:

! Buďme pozitivní vůči těm, kteří poskytují informace.

! Naslouchejme zpětné vazbě.

! Ujasněme si a ujistěme se, že rozumíte.

! Promluvme si o zpětné vazbě s ostatními.

! Požádejme o detaily, které nebyly uvedeny.

! Rozhodněme se jak použít informace, které jste obdrželi.

! Prozkoumejme různé možnosti změny.

! Poděkujme za poskytnutou zpětnou vazbu.

Asertivita znamená prosazení oprávněných požadavků či odmítnutí nepřijatelných nároků bez újmy na 
důstojnosti a sebeúctě a zároveň bez újmy na důstojnosti lidí kolem mne. 

Asertivní chování je takové, při kterém se jedinec neostýchá projevit své pocity, dát najevo své oprávněné 
požadavky přiměřeným a zdravě sebeprosazujícím způsobem. Tedy způsobem, který není ani agresivní, ani 
pasivní, ani manipulativní.

zisk:  krátkodobá výhra

vnitřní postoj:     „Já mám svoji hodnotu – ty jsi bez ceny“

základní rys: prosazování se na úkor jiných

způsoby: ovlivňování okolí, nátlak, moralizování

důvod:  skrytá potřeba zvýšení sebevědomí

role: „diktátor“, „kontrolor“, „mravokárce“

důsledek: odcizení od druhých, pocity viny z agresivních projevů, nedůvěra a zloba vůči ostatním¨

choroba:             zvyšování krevního tlaku, kardiovaskulární nemoci

co by se měl naučit: naslouchat, kontrolovat své emoce

zisk:  vyhýbání se konfliktům

vnitřní postoj:     „Ty jsi hodnotný člověk, já nestojím za nic“

základní rys: přizpůsobivost požadavkům ostatních

Pravidla správné zpětné vazby

Agresivní chování:

Pasivní chování:

3. Kapitola – Asertivita
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způsoby:     bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům

důvod:         závislost na druhých a jejich hodnocení

role: „chudáčka“, „obětavého dobráka“

důsledek: zneužívání druhými, ztráta sebedůvěry, růst zloby, pocit poníženosti

choroba: deprese

co by se měl naučit: říci ne, uplatnit oprávněný nárok

zisk:  dosahování cíle bez vědomí druhého

vnitřní postoj:     „Mohl bys mít hodnotu, kdybys....“

základní rys: sleduje cíl nepřímo 

způsoby:     vyvolávání pocitů viny, lichocení, apel na morálku

důvod:          sobectví, potřeba zvýšit si sebevědomí, vnitřní prázdnota

role: „oběť“, „světec–světice“

důsledek: neschopnost opravdovosti ve vztazích, hysterie

choroba:             chorobná podezíravost, paranoia

co by se měl naučit: přímo a upřímně vyjadřovat pocity  

zisk:  adekvátní sebeprosazování při respektování druhého

vnitřní postoj:     „Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu“

základní rys: otevřené, sebevědomé, klidné jednání

způsoby:     respektující sebe i druhého, kompromisy

důvod:          úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha

role: „sebe sama“

důsledek: větší sebejistota, větší důvěra v ostatní, pocit lepšího zvládání sebe sama i situací, 
odpovědnost za vlastní emoce a jednání, vnitřní klid, psychické zdraví

K tomu, abychom se chovali asertivně pomáhají asertivní dovednosti a asertivní techniky.    

! vyjadřování svých myšlenek a pocitů přiměřenou formou. Jednou z nejčastějších chyb je, že mnoho 
z nás předpokládá, že by ostatní lidé měli vědět, co si opravdu myslíme, bez toho, aniž bychom jim  to řekli. 
Velmi užitečnou komunikační dovedností je používání tzv. „já – věty“, kdy jednoduše sdělíme co cítíme 
a vysvětlíme proč. 

Vzor pro tvoření „já – věty“:

„Mám pocit (emoce), když (něco děláš), protože (důvod).“

Příklad  sdělení: *  bez „já – věty“: „Proč mluvíš se všemi kromě mě?“

*s „já – větou“: „Je mi líto, když se bavíš s druhými, 

protože si myslím, že o mne nestojíš“

! umění požádat o laskavost. Velmi často si myslíme, že určitá činnost je povinností druhého, kdežto 
druhá strana si myslí, že to záleží na její dobré vůli. A pak místo toho, abychom požádali o laskavost, 
napadneme druhého pro neplnění povinností. Mnohdy stačí požádat pomocí kouzleného slůvka „prosím“, 
či větou „Buď tak hodný, a udělej to pro mne“. K neshodám a problémům často dojde jen proto, že tuto či 
podobnou větu vůbec nevyslovíme.

! umění říci „ne“ a přijmout odmítnutí bez pocitu urážky. Jistěže není příliš příjemné někoho odmítat, ale 
je faktem, že nelze vždy všem vyhovět. Pokud se nenaučíme přiměřeně odmítat může se nám stát, že 
budeme naplno pomáhat žít životy jiným, ale nebudeme mít čas žít život svůj. V situaci, kdy jsme naopak  
my odmítáni, nepropadejme panice, netrapme se, netrestejme se, bolestně a zbytečně situaci 
nerozebírejme a pamatujme, že slovo „ne“ znamená odmítnutí požadovaného, ale ne odmítnutí naší 
osoby! 

! reagování na kritiku. Bylo by dobré se na ty, kteří nás kritizují neoprávněně, dívat jako na jedince, kteří 
v podstatě sami zažívají velkou úzkost, pocit strachu či ohrožení. Oprávněné kritice se ubráníme tím, že si 
svůj vlastní omyl přiznáme a nenecháme se vmanipulovat do slovního protiútoku, ani k nepřiměřenému 
vysvětlování či omlouvání.

Manipulativní chování:

Asertivní chování:

Asertivní dovednosti (základní):

13



05: Zdravý životní styl

! být taktní. Jednoduše řečeno: ̀ Chovej se k ostatním lidem tak, jak si přeješ, aby se i oni chovali v podobné 
situaci k tobě“, a „buď k sobě čestný (upřímný)“.

! umění zastavit se na chvíli, uvolnit se a popřemýšlet. Pokud podle svého vnitřního pocitu cítíme, že 
jsme nešťastni, že nás něco trápí, zastavme se na chvíli, uvolněme se a popovídejme si sami se sebou. 
A pokud bychom něco chtěli změnit ve svém životě a hledáme pomocnou ruku, máme ji na konci svého 
ramene.

 – „pomocné nástroje“, které pomáhají při realizaci asertivních dovedností:

! pokažená gramofonová deska. Chováme se jako poškrábaná gramofonová deska – klidným a vytrvalým 
opakováním toho co chceme – oprávněného požadavku.

! otevřené dveře. Využíváme efektu otevřených dveří. Člověk, který nám něco vytýká nebo nás kritizuje, 
jako by vyrážel dveře, o kterých se domnívá, že jsou uzamčené. S rozběhem se je tedy snaží vyrazit 
(kritizuje). My mu je ovšem otevřeme tím, že klidně přiznáme, že na jeho kritice je něco pravdy, případně, 
že  je pravdivá celá. Toto přiznání nám však neznemožňuje být konečnými soudci toho, co jsme udělali.

! dotazování na negativa. Systematicky se vyptáváme na to, co se druhému na nás nelíbí. Toto vede ke 
konstruktivnějšímu dialogu s cílem získané informace použít – to při oprávněné kritice. Při neoprávněné 
kritice vyptáváním vezmeme kritikovi „vítr z plachet“.

! selektivní ignorování. Na nevhodné poznámky, ironii, osočování či povýšené jednání prostě 
nereagujeme.

! přijatelný kompromis. Nabídnu druhému pro obě strany přijatelné stanovisko, které nebude ohrožovat  
naší sebeúctu.    

 – asertivní práva, která nám pomáhají zabezpečit, aby s námi lidé nemanipulovali:

1. Máte právo sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky odpovědný.

2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování. 

3. Máte právo sám posoudit zda a nakolik jste odpovědný za řešení problémů druhých lidí.

4. Máte právo změnit svůj názor.

5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědný.

6. Máte právo říci „já nevím“.

7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.

8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.

9. Máte právo říci „já ti nerozumím“.

10.Máte právo říct  „je mi to jedno“.

A právo poslední,  jedenácté zní: „Máš  právo se rozhodnout, zda budeš jednat asertivně, nebo ne.“

Asertivní techniky

Asertivní desatero
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