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„Snad nejvýznamnější rozdíl mezi IQ a EQ je ten, že EQ je mnohem méně geneticky zatížena, což 
poskytuje rodičům a vychovatelům příležitost navázat tam, kde příroda skončila, a zvětšit šance 
dítěte na úspěch“  
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I. EMOCE – EMOČNÍ INTELIGENCE – MANAGEMNT EMOCÍ. 

Emoce jsou relativně krátké epizody  vzájemně souvisejících koordinovaných změn v několika 

komponentách, jako odpovědi na (převážně) vnější události, které mají pro jedince  význam. 

Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k 

hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci.  

Vlastnosti emocí 
- subjektivita - (hněv/strach), předmětnost – reakce na konkrétní podnět, 

- aktuálnost – emoce se odbývá bezprostředně, okamžitě, 

- polarita – libost /nelibost, příjemný, strach, lítost apod., 

- vliv na paměť – spojení s určitou emocí (pozitivní/negativní) – snadné zapamatování.                                           

                                                    sangvinik 

          emočně stabilní 

                                                    flegmatik 

Emoce a temperament                                                 introverti                        extroverti 

                                                           melancholik 

                                                                                            emočně labilní       

                                                           cholerik    

TEST 0. – TEMPERAMENT 
Emoční inteligence   
Soubor schopností, díky kterým je jedinec schopen monitorovat a zvládat vlastní i cizí emoce a 
využívat emoce jako řídící nástroj jak myšlenkové činnosti, tak i jednání. 
- intrapersonální schopnosti – znalost a ovládání vlastních emocí, schopnost sebemotivace, 

- interpersonální schopnosti (sociální inteligence) - empatie, interpersonální vztahy, sociální  

  odpovědnost, 

- schopnost adaptace – řešení problémů, testování reality, flexibilita, 

- zvládání stresu a nálad – stresová tolerance, kontrola impulsů, štěstí, optimismus. 

nebo jednoduše: sebeuvědomění, sebeovládání, motivaci, společenskou obratnost, empatie   

Cílem EQ je zdravá transformace emocí 

TEST 1. - EQ + EMPATIE 
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Management emocí 
• Faktor ovlivňující schopnosti jedince být mobilní a flexibilní v rámci sociální struktury.  

• Jednat tak, že mu ostatní budou prokazovat úctu. 

• Čím lépe je zvládnutá schopnost managementu vlastních emocí, tím více rostou jeho šance 
na větší úctu a nepřímo i lepší postaveni v rámci sociální společenské hierarchie či v rámci 
konkrétní organizace. 

 

Management 
Vychází z anglického „to manage“ neboli „řídit“, předpovídat a plánovat, organizovat,  nařizovat, 
koordinovat a kontrolovat. Je procesem koordinace za účelem dosažení vytyčeného cíle.  
 

Rysy manažera: 
Psychické rysy 

– schopnosti, dovednosti a znalosti 

– vlastnosti 

– potřeby, motivy, postoje, hodnoty 
 

Pro poznání osobnosti druhých lidí 

– předvídat jejich chování 

– hledat způsoby motivace 

– odhadovat jejich možnosti 
 

Manažerské kompetence 

– pracovní a osobní kompetence 

– sociální kompetence 

– pozitivní uvažování a proaktivní jednání  

– ochota pracovat a výkonová motivace 

– vyšší hladina aspirací a volního úsilí 

– schopnosti sebekontroly 

– rozvinuté etické a estetické cítění 

– tvořivost 

– pochopení a tolerance 

– smysl pro humor 

– ochota pracovat na sobě 
 

Základní koncept řízení a organizování vlastní práce manažera  
 
 

 

TEST 2. - STYL CHOVÁNÍ A TYP OSOBNOSTI 
TEST 3. - VŮDČÍ ROLE 

 
3 



II. SEBEPOZNÁNÍ, POTŘEBY, PŘEDCHÁZENÍ EMOČNÍ DEPRIVACI 
Emoční neboli citová deprivace vzniká, jakmile jsou neuspokojovány lidské potřeby.  
 

Maslowova pyramida lidských potřeb: 
V roce 1950 napsal Abraham Maslow o tom, že si lidé mohou zlepšit svou emoční, tělesnou, duševní 
a mentální sílu. Jeho práce nazvaná „Human potencial“.  
 

 
Lidské potřeby identifikované Maslowem: 

 

• 1. úroveň hierarchie: Základní potřeby nebo fyziologické potřeby člověka: jídlo, voda, 

spánek, sex, homeostáza a vylučování. 

• 2. úroveň: Bezpečnostní potřeby: Zabezpečení, pořádek a stabilita.  Důležité pro fyzické 

přežití člověka. Jakmile mají jednotlivci základní výživu, přístřeší a bezpečnost, snaží se 

dosáhnout více. 

• 3. úroveň: Láska a sounáležitost, což jsou psychologické potřeby. 

• 4. úroveň: Být kompetentní a uznávaný, např. prostřednictvím stavu a úrovně úspěchu. 

• 5. úroveň: Potřeba seberealizace, když jednotlivci dosáhnou stavu harmonie a porozumění, 

protože se podílejí na dosažení svého plného potenciálu. 

 

 

TEST 4. - POTŘEBA VÝKONU, PŘÁTELSTVÍ A MOCI 
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III. ŘÍZENÍ EMOCÍ 
 

SEBEUVĚDOMĚNÍ. 

– Je schopnost si uvědomit sebe sama, a to v každém okamžiku.  
 

– Schopnost uvědomovat si své pocity a rozumět jim. 
 

– Uvědomovat si, že nejsem po vlivem svých pocitů a emocí. 
 

– Čím více si člověk uvědomuje, kdo je a čím je a že city a pocity jsou něco, co sice používá, 
ale nejsou jeho součástí, tím je úspěšnější ve vztazích k sobě i společnosti.  

 

SEBEOVLÁDÁNÍ. 

– Je schopnost se umět ovládat v každé situaci. 
 

– Schopnost umět ovládat sebe, tedy své emoce. 
 

– Jde o skutečné ovládání, a nikoliv potlačení emocí – potlačená emoce zůstává ve své energii 
uložena v těle a působí zhoubně, nemluvě o tom, že potlačená emoce se nedá využít.  

 

– Být „nad problémem“ znamená, že emoce nejenom "neukládáme", ale v dalším průběhu s 
nimi velmi intenzivně pracujeme a jsou nám k prospěchu i k užitku.  

 

EMPATIE. 

– Je schopnost vcítit se do situace toho druhého a nejenom do ní.  
 

– Je to schopnost vnímat mimo smyslově stav událostí. 
 

– Schopnost proniknout svým vědomím myšlenkové stavy, pochody a dopady těchto stavů a 
učinit z toho patřičné závěry. 

 

– Na základě takového vcítění jsme schopni porozumět plně tomu druhému a na základě 
analýzy pak s ním bez problémů spolupracovat. 

 

– Schopnost poznat jeho obavy i jeho přednosti a "dovednosti" a to vše z pouhého vcítění se.  
 

MOTIVACE. 

– Motivace je založena na schopnosti pracovat s myšlenkovým potenciálem.  
 

– Schopnost tento potenciál ukotvit v oblasti myšlenkových struktur a z něj zpětně čerpat 
(nejde o předsevzetí!). 

 

– U schopnosti motivace jde o vytvoření systému informací, které zpětně působí jako systém, 
který je schopen věci ovlivnit. 

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI. 

– Schopnost se chovat tak, že se člověk s IE bude okolí jevit jako velmi úspěšný jedinec, ve 
všech sférách mezilidských vztahů. 

 

– Jde zejména o schopnost komunikace, vedení kolektivu, řešení složitých situací a nacházení 
východisek z problémů, kde ostatní selhávají. 
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IV. SEBEOVLÁDÁNÍ A EMOCE  

Cílem managementu emocí je: ZDRAVÉ OVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ 

Emoce = energie 

Energii emoce lze:  

  1. kumulovat   =   tlak              úzkost, stres, deprese / nebo             přetlak, výbuch  

  2. transformovat  =  přeměna                rovnováha               zdraví, sebeúcta     

       

TIPY A POSTUPY PRO ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ 

Nejčastější emoce při konfliktu – zlost 
 

➢ Tipy pro zmírnění zlosti u sebe: 
– snížit hlas, mluvit pomaleji, 

– používat spíše jemných než úsečných gest, 

– zhluboka dýchat, uvolnit svaly ve tváři, 

– rozmyslet si, než něco odpovíte. 
 

➢ Tipy pro zmírnění zlosti u druhého: 
– udělejte si přestávku – ukončete rozhovor v klidu, bez křiku a výčitek, 

– omluvte se: „Vidím, že jste nyní příliš rozčilen, a myslím, že by bylo lépe, kdybychom si o 
tom znovu promluvili, až si to všechno ještě jednou důkladně promyslíme“, 

– nesnažte se druhé straně udílet rady – slova jako „uklidněte se“, nemusíte se přece 
zlobit“ nebo „nekřičte na mě“ – byť dobře míněná – pravděpodobně vyvolají zlost a averzi 
druhého jen zesílí, 

– uznejte hodnoty – „Vidím, že jsi o tom pevně přesvědčen.“, Vy tedy máte pocit, že…“, 

– položte otázku – „Co tedy požadujete?“, Jak by se tedy podle Vás mělo postupovat?“  

– snažte se pochopit druhou stranu - „pokud Vám správně rozumím...“ 

 

Další metody zvládání hněvu a zlosti 
• Přijímací a závazková terapie (ACT) – naučit se přijmout rozzlobené pocity a stále mluvit a 

chovat se konstruktivně bez ohledu na to, jaké pocity jsou přítomny.  

• Kognitivní metoda (terapie) – roli zde hraje poznání či uvědomění při vyvolávání nebo 
ovlivňování emocí. Pomáhá člověku identifikovat, jak si danou situaci, která je rozzlobila 

vysvětlují a kde u nich dochází k domněnkám a zkreslení.  
• Racionální terapie emotivním chováním (REBT) - pracuje s technikami chování typu: 

- příliš vysoké nároky na lidi  
- nepřijímání chování druhých lidí  
- zveličování 
- „globální“ hodnocení 
Roli zde hraje omezování obecné kritiky, posuzování, odsuzování, domýšlení. 

• Metoda sebereflexe – tato metoda pracuje s otázkami. 
- Jak se teď cítím? Co se stalo, že se takto cítím? 
- Má situace jiné vysvětlení, které by mohlo dávat smysl? Co chci dělat s těmito pocity? 

- Existuje lepší způsob, jak se s těmito pocity vyrovnat? 
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Emoce v konfliktu / asertivita 
Sebeovládání využíváním 4 druhů asertivity 

Pro různé situace např. pedagog / žák, pedagog / rodič, pedagog / pedagog, je dobré využívat 
stupňované druhy asertivního jednání. Každý způsob se zaměřuje výhradně na řešení situace 
(věcnost) nikoliv na hodnocení osoby (osobnosti)!!  
- základní asertivita 
- empatická asertivita 
- konfrontační asertivita 
- eskalující asertivita 

Není tedy důvod „tlačit“ na emoce!! 
 

➢ Základní asertivita – Jednoduché vyjadřování názorů, myšlenek, pocitů. Tón hlasu je 
vstřícný, přátelský. Využití např při běžném způsobu komunikace např. mezi kolegy nebo pro 
tzv. „odolávání“ 

City: „Mám o tebe starost.“....“Nemám z toho dobrý pocit.“ 

Odmítnutí: „Rád ti pomohu zítra. Dnes mám už dohodnutý jiný program.“  

Odolávání: „Nezlob se, ale nechci pokračovat v tomto rozhovoru.“ 
 

➢ Empatická asertivita - Obsahuje vnímavost a citlivost k jiným lidem. Při této asertivitě 
respektujeme názor jiných, avšak ponecháváme si právo rozhodnout o jejich akceptaci.  

Tón hlasu vstřícný, ale přidáme na důraznosti. 
Využití při rozhovorech s rodiči nebo v citlivých situacích např s žáky nebo kolegy. 
 

„Rozumím, chcete mu pomoci. Nyní ale bude důležité, aby se soustředil na.......“  
„Chápu Vás, nicméně touto cestou to bohužel nelze řešit.“ 
„Já tomu rozumím, chtěl si mu pomoci, ale opravdu bude nejlepší, když to necháš na něm.“  
 

➢ Konfrontační asertivita -– neútočte, žádejte doplňující informace. Tón hlasu je jasný, přímý, 
důsledný, otevřený! 

 

„Jasně jsme se dohodli, že tu práci odevzdáš nejpozději dnes. Můžeš mi vysvětlit, proč jsi 
neodevzdal?“ 

„Jasně jsem se domluvili, ale ty jsi to celé, bez mého vědomí, změnil. Můžeš mi vysvětlit, jaký si k 
tomu měl důvod?“ 

„Stále mezi spolužáky vykládáš nepravdy (výmysly). Můžeš mi říct jaký k tomu máš důvod?“ 

➢ Eskalující (zvyšující) asertivita – zpočátku se projevujeme velmi mírně. Je-li naše stanovisko 
ignorováno, zesílíme (eskalujeme) naši asertivitu bez sklouznutí do agrese. Tón hlasu je jasný, 
přímý, důsledný, otevřený! 

„Několikrát jsem tě na to upozorňoval, několikrát žádal opravu. Nic se, bohužel nezměnilo. Jsem 
nucen jednat ……..“ 
„Vy víte, že jsme o tom jednali již třikrát. Znovu již o tom jednat nechci a nyní Vám jasně popíšu, 
jaké kroky budu následně volit“. 
 

Pokud budeme volit pří využívání výše uvedených způsobů asertivní komunikace ty správné 
parametry, časem docílíme vnitřně vyrovnanou emoční hladinu a vysokou SEBEDŮVĚRU (stav mysli 
nebo pocit, který se vyznačuje nepřítomností nejistoty, ostychu nebo rozpaků a je provázený 
klidnou vírou v sebe a své schopnosti, beze stop podceňování nebo „nadutosti“. Definuje, jaký 
postoj má člověk k sobě samému, co prožívá, co cítí a jaké má potřeby). 
(školení on-line: Asertivita v životě pedagoga) 

TEST 5. - SEBEDŮVĚRA 
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V. EMPATIE A EMOČNÍ KVALITY OSOBNOSTI PEDAGOGA 

 

– Znalost a schopnost ovládat své emoce je důležitá pro osoby, které se účastní jakýmkoliv 

způsobem na výchově dětí! 

 

– Učitel by si měl vyjasnit, co se mu líbí a co nikoliv a co konkrétně ve vztahu učitel – žák 

vyvolá v učiteli pocit libosti a nelibosti. (Metoda sebereflexe)   

 

– Ať už konkrétní žák vyvolá v učiteli pocit libosti nebo nelibosti, neměl by to nikdy dát učitel 

svému žákovi najevo, pokud k tomu nemá výchovný nebo jiný vážný důvod. (Přijímací a 

závazková terapie (ACT)) 

 

– Učitel by nikdy neměl pocity nelibosti vyjadřovat. (Přijímací a závazková terapie (ACT), 

Racionální terapie emotivním chováním (REBT) 

 

– Typickým projevem učitelovy nelibosti vůči žákovi je podrážděné jednání. (Přijímací a 

závazková terapie (ACT)) 

 

– Učitel by si měl tyto pocity uvědomovat a zamýšlet se nad nimi i nad svým chováním a najít 

řešení vzájemného vztahu.  ……………………………………………………………  

 

– Jestliže si učitel tuto dovednost neosvojil a není schopen rozeznat vlastní předpojatost, 

dochází k efektu, který se nazývá sebenaplňující předpověď. …………………………………………..  

 

– Předpojatost učitele pak působí na to, jaký studijní výkon učitel od žáka očekával. 

 

– Očekávání učitele ovlivňuje výkon žáka ve směru pedagogova očekávání. Tento jev se v 

negativním slova smyslu nazývá Golem efekt a v pozitivním slova smyslu Pygmalion efekt.  

 

– U pedagoga se předpokládá, že má rozvinutou emoční inteligenci a umí regulovat své 

emoce a umí je vnímat a používat je jako podporu při myšlení a rozhodování. 

 

…………………………………………………………………………….. 
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 VI. EMPATICKÁ KOMUNIKACE 
Cílem empatické komunikace je vytvořit a udržet vztahy, ve kterých je nám spolu dobře. 
K empatické komunikaci je třeba: 
Empatie k sobě  
Všímáme si, co právě teď prožíváme a co bychom potřebovali, aby náš život byl bohatší a spokojenější. 
Upřímně a konkrétně sdělujeme, co je pro nás důležité, a jak toho dosáhnout.  
Empatie k druhému  
Nasloucháme a empaticky odhadujeme, co je důležité pro druhého. Nehodnotíme druhého jako 
dobrou/špatnou osobu a zároveň s jeho názory nemusíme souhlasit. 
 

Čtyři kroky, jak porozumíme složité situaci v komunikaci s druhými: 
1) Pozorování – je objektivní, jen co vidím a slyším, jako by situaci nahrála kamera. 
 

2) Pocity (Emoce) - Pocity nejsou myšlenky, posuzování, či názory na situaci (např. cítím, že by to 

  dělat neměl). Pocity mohu vnímat v Pocity jsou přirozené signály, že mi něco chybí nebo na opak 
  něco dostávám. Nemusíme za ně obviňovat ani druhé ani sebe. 
 

3)Potřeby (Hodnoty, kvality, touhy) - Potřeby jsou zdrojem pocitů. Rozlišujeme mezi potřebami  
   a strategiemi, které vedou k uspokojení potřeb. 
 

4) Prosba (Návrh, akce) - Prosba by neměla znít jako příkaz. Měla by dávat možnost odmítnou.  
   Neměla by motivovat strachem ani snahou získat odměnu. Měla by nabízet jasný a konkrétní  
   návrh strategie, která nám společně pomůže naplnit naše potřeby. 
 

Klíčové je stále udržovat záměr naplnit potřeby mé i druhého. Pokud dáme druhému najevo, že nás 
opravdu zajímá jeho stanovisko a chceme mu porozumět (přičemž s ním nemusíme souhlasit), 
zvýšíme tím šanci, že druhý bude ochoten nás vyslechnout a vyjít nám vstříc. 
 

Srozumitelné návrhy či prosby v empatické komunikaci 
Jak dávat srozumitelné návrhy či prosby? Dáváme druhému svobodu: „Mohl bys … ?“ „Byla bys 
ochotná…?“, „Je pro Tebe OK, aby … ?“, „Chtěl bys …?“  
 

Pozor na příkaz, donucování nebo manipulace: „Už to nikdy nedělej …!“, „ Byl bys tak laskav a 
příště … !„ , „Slib mi že, … !„  
 

Návrhy jsou jasné a ihned proveditelné. Navrhují konkrétní řešení, jak v daný okamžik uspokojit 
potřeby.  
 

Proveditelné: „Chtěl bys mi říci, jestli chceš chodit na sraz se mnou včas?“  
Neproveditelné: „Slib mi, že už nikdy nepřijdeš na sraz pozdě!“  
 
Jasné: „Mohli bychom se potkat zítra ve 3:30 a probrat to u kávy?  
Nejasné: „Mohli bychom si někdy promluvit?“  
 

Návrhy odkazují na potřeby: „Potřeboval bych se ujistit, že si rozumíme. Mohl bys mi prosím říci, jak 
jsi porozuměl tomu, co říkám?“  
Pozor, bez odkazu na moji potřebu (porozumění) zní tento návrh jako testování nebo komandování:  
„Tak a teď si ověřím, jestli jsi mne dobře poslouchal. Zopakuj mi, co jsem Ti teď řekl!“ 
 

Umění empatické komunikace je v pochopení druhého formou pokládání správných otázek, které 
odhalují to, co je pro druhého důležité a zároveň naplňuji také naši potřebu. Empatická 
komunikace nám umožňuje vyjadřovat upřímná, jasná a splnitelná přání,  

9 



VII. MOTIVACE A EMOCE 
Poznejme sebe i druhé a naučme se je motivovat 
Motivační typy   

Objevitelé – dynamika se zaměřením na užitečnost 

Usměrňovatelé – dynamika se zaměřením na efektivnost 

Slaďovatelé – zaměření na stabilitu a efektivitu 

Zpřeňovatelé – zaměření na užitečnost a stabilitu 
 

TEST 6. - POZNÁVÁNÍ MOTIVAČNÍCH TYPŮ. Pokuste se najít „svůj“ motivační typ. 

Reakce na pochvalu 

Objevitelé 

Stručná akceptace - „Já vím“... „Povedlo se...“... „Bylo to celkem dobrý“... „Jasně“... 
„Zázrak na počkání...“... „Vypadalo to těžší než bylo“. 
Někdy až netrpělivost - „No jo, no“... „To už je minulost“... „Dělám teď na něčem jiném“. 
 

Usměrňovatelé 

Nafukování - „Vůbec to nebylo lehké“... „Měl jsem na to jen dva dny“... Ty podklady nestály za nic“ 

Zjišťování důsledku - „Jsem zvědavý, co za to bude“.... „Třeba to poznám na odměnách“ 

Uplatňování vlivu - „Ukážu ti, jak jsem to udělal“... Mám na to fintu, to musíte vidět“... Ať se do  

toho příště Honza nemontuje“. 
 

Slaďovatelé 

Odvedení jinam - „Pochval taky ostatní“... „ Řekni to taky kolegyním, byly tu do noci“... „Hned to 

řeknu ostatním“. 
Vrácení zpět - „Jó, jó, myslím, že jsi to dobře zadal“... Bez vašich instrukcí by to bylo těžké“...  
„Mimochodem ta porada se ti včera povedla“. 
 

Zpřesňovatelé 

Potěšení a stručnost - „Děkuji řediteli“.. „Výborně“.. To jsem ráda“... „Máme postup pro příště“. 
Někdy rozpaky - „Příště přidám tabulku“... Mohl bych ještě...“.. Máme to za sebou“. 
 

Reakce na kritiku 
 

Objevitelé 
Stručná akceptace - „Já vím“... „To se opravdu nepovedlo...“... „Nebylo to dobrý“... „Máme o 

zkušenost víc“.... „Vypadalo to lehčí, než bylo“. 
Někdy až netrpělivost - „No jasně, no“... „Stalo se“... „Hledám jiné řešení“. 
 

Usměrňovatelé 

Odpor často útočný - „Takhle otázka vůbec nestojí“... „To je zcela falešné obvinění“... „Kdo jste, že 

mi tu vyčítáte“. 
Bagatelizace věci nebo osoby - „Je to jen nafouknutá bublina“.... „To opravdu přeháníte“ 

Odvedení jinam - „S těmi podklady to lépe nešlo“... „Kdyby druzí lépe pracovali“. 
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Slaďovatelé 

Uklidňování - „Něco s tím uděláme“ 

„Vůbec jsem netušil, že je to tak důležité“... „Pustím se do 

toho“... „Mrzí mne, že jsem vám přidělal starost navíc“. 
 

Zpřesňovatelé 

Při akceptaci stručnost - „Moc mě to mrzí“.. „Promiňte, napravím to“. 
Při odmítnutí skrytý odpor - „Když myslíte šéfe“... „Asi máte pravdu.“.. „Vy jste tu vedoucí“. 
 

Motivace jednotlivých typů při přidělování práce 

Objevitelé – dynamika se zaměřením na užitečnost 

– „Je to mimořádně obtížný úkol.“ 

– „Ještě nikdo to nedokázal.“ 

– „Když to nezvládneš ty, tak už nikdo.“ 

– „Je na tobě, jak to uděláš.“ 

– „Je to pro lidi do nepohody.“ 

 
Usměrňovatelé – dynamika se zaměřením na efektivnost 

– „Je to mimořádně důležité,“ 

– “ Závisí to teď jenom na tobě.“ 

– „Vezměte si na to pár lidí.“ 

– “Půjde to rovnou k řediteli.“ 

– „Budeš pod tím podepsán.“ 

 

Slaďovatelé – zaměření na stabilitu a efektivitu 

– „Bude to práce v týmu.“ 

– “Potřeboval bych, abys tam dohlédl na třídu, a hlavně na Láďu.“ 

– „Očekávám, pane kolego, že budete tlumit hádky a napětí.“  

– „Pomůžeš aspoň těm slabším.“ 

 
Zpřesňovatelé – zaměření na užitečnost a stabilitu 

– „Napsal jsem ti postup.“ 

– “Mé dveře jsou ti (vám) vždy otevřené.“ 

– „Postup je ti jasný, data jsou v tomto souboru.“ 

– „Půjde o přesnost a koncentraci.“ 
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VIII. JAK NA VYPJATÉ EMOCE aneb nemusíme mít vše pod 
kontrolou 

„Co nemohu změnit, to je dobré akceptovat...jinak život ve stresu.“ 

 
 

1. Existují věci, které se snažíme ovlivnit, přestože se vymykají naší kontrole – počasí, 
manipulace s kolegy, partnery, nadřízenými. 

Řešení: 
Přestaňme tyto myšlenky podporovat. Jinak nás čeká stále emoční rozladění a stres. 
 
 

2. Naopak existují situace, které můžeme kontrolovat (ovlivňovat), ale domníváme se, že to 
není možné – jsou to všechna „pouta“, která jsme na sebe vzali osobně – závislost na 
chování druhých, podléhání přání ostatních, které často bereme jako svoji povinnost, 
manipulační (obecné) pověry a předsudky. 

Řešení: 
Udělejme si seznam těchto „pout“ a postupně se z nich osvoboďme.  
 
 

3. Některé situace se naší kontrole skutečně vymykají, my si však z nějakého důvodu 
myslíme, že je kontrolovat můžeme – Chování jiných lidí můžeme svých chováním a 
jednáním ovlivnit, ale kontrolovat ho nemůžeme. 

Řešení: 
Omezme svoji kontrolu nad myšlením, chováním a jednáním druhých (mají na to právo). Získáme 
svobodu myšlení a mnoho času pro sebe. 
 
 

4. Naopak existuji situace, které kontrolovat můžeme, přestože nás to pod vlivem výchova a 
prostředí ani nenapadne – pokud něco skutečně potřebujeme, dokážeme kontrolovat 
spoustu věcí. Problém je v potřebě zvládnout situaci. 

Řešení: 
Plánovat;   odvahu;  rozvinout kreativitu;  vím co chci a jednám. 
(školení on-line: Rozvoj kreativity pedagoga;  Plánování a organizace práce pedagoga)  
 

 

TEST 7. - POTŘEBUJETE MÍT VŠECHNO POD KONTROLOU? 

IX. EMOCE A STRACH – STRES 

Jednou z nejsilnějších emocí je strach. Bývá základem častých stresů. Proti strachům je třeba 
postupovat racionálně. 
 

Pokud má strach „abstraktní“ podobu, vychází pravděpodobně z nejistoty, jak dopadne 
budoucnost. Náš strach většinou neobstojí před pečlivou analýzou situace. 
 

Položte si otázky: 
·   „Když mám strach, bojím se (čeho)....................................?“ 

·   „Co se může stát v nejhorším a v nejlepším případě?“ 

·   „Co se stane nejpravděpodobněji?“ 
 

Myslete pozitivně – vždy to dobře dopadne. 
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Pokud má emoce strachu konkrétní podobu a vyvolává v nás stresové stavy, vycházející většinou z 
nezkušenosti, jak danou situaci řešit, je dobré postupovat osvědčenými způsoby Eustresu. 
 
 

                                Cesta k emočnímu neklidu                                      Cesta k emočnímu zdraví                                               

Riziko distresu 

Dlouhodobě neřešený distres vyvolává zhoršující se psychosomatické problémy, které postupně 
zasáhnou celé tělo (psyché – duše, soma – tělo). 
POZOR. Až 80 % našich zdravotních problémů má psychosomatický základ. A ten je v negativních 
emocích, hlavně v dlouhodobé frustraci, strachu a stresu. 
 
Řešení: 
Při stresových situacích hledejme řešení a snažme se stres, krizi, co nejrychleji řešit metodou 
eustresu. I za cenu některých ztrát. VYPLATÍ SE TO.  
 
Velmi často je třeba provést SEBEZMĚNU. 
 
Práce na změnách, v našem případě na řízení a upevňování návyků v oblastí emocí, má své jasné 
postupy, které vychází ze schopnosti našeho organismu postupně budovat návyky se všemi 
„bezpečnostními“ prvky, které náš organismus má. 
Je třeba mít motivaci, kterou pozorností udržujeme a potom změna/upevnění nového návyku trvá 
zhruba 21 – 30dní!! 

– Je třeba udržovat denní rituály zaměřené na podporu upevňování nových návyků. 

– Používejte pozitivní věty, vytvářejte příjemné představy, přepracujte negativní emoce a 
představy do nových, pozitivních forem, které se stanou motivem a motorem.  

– Budujte automatický proces pozornosti každodenním „zaostřováním“ na nový cíl (výsledek). 
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X. NĚKOLIK TIPŮ NA ZAVĚR 
 

Práce s emocemi: 

– uvědomit si své přiměřené a nepřiměřené pocity, 

– své emoce řídíte sami, 

– tyranský postoj ,,měl bych“, 

– zapomeňte na svou minulost, 

– aktivně zpracujte své iracionální postoje, 

– přestat se rozčilovat nad tím, že se rozčilujete, 

– změňte své myšlení, pozitivní přerámování, 

– vydržte návrat svých starých postojů a pocitů, 

– chraňte se před škodlivými vlivy, braňte se hluboké úzkosti a stísněnosti, pramenící  

z čehokoliv. 

Vztahová inteligence 

– nenechte se odradit, 

– věnujte pozornost dobrým partnerům, 

– respektovat individuality, 

– projevit zájem, projevit sympatie, projevit úctu, že si lidí vážíme,  

– vyvarovat se zlehčujících poznámek, 

– chvalte, motivujte, 

– buďte důslední a rozhodní, 

– oceňujte mimořádné výkony a nepodléhejte všednosti, 

– buďte věrohodní, předávejte pozitivní informace, 

– respektujte důstojnost partnerů, vyvarujte se nadřazenosti, 

– nedělejte z lidí hlupáky, 

– nesnažte se prosadit za každou cenu, 

– nevyčítejte a nevyvolávejte špatné svědomí, netvařte se nabubřele, 

– zachovejte si úroveň a styl, 

– nejprve analyzujte sami sebe, 

– usmívejte se, buďte zdvořilí, 

– pozor na netaktnost, 

– zachovejte si chladnou hlavu, 

– jednejte velkoryse. 

TEST 8. – MÁTE SPRÁVNÝ POSTOJ? 
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Prevence stresu: 
– rozpoznání, 

– pojmenování problému a situace, musíte vědět, co vás trápí, 

– nebojujte s větrnými mlýny, 

–  řešte jen to, co můžete ovlivnit, změňte svůj postoj, 

– řiďte vědomě své myšlenky, 

– buďte pánem svého času a života, 

– mějte svůj vlastní názor a postoj, 

– mějte dostatek odpočinku, přátel a zájmů, 

– vzdělávejte se, 

– stanovte si cíl a jděte za ním, 

– pracujte se na svém růstu, a na své sebehodnotě, 

– stanovte si priority a čemu věříte, 

– žijte zdravě, šťastně a morálně. 
 

Pozitivní myšlení 
 
Čtyři dohody: 

– važte svá slova uváženě, 

– neberte si nic osobně, 

– nevytvářejte si žádné domněnky, 

– dělejte v daný okamžik vše, jak nejlépe dovedete. 
 
Sebekoučink: 

– sebeovládání, sebevedení, sebeřízení a posilování vůle,  

– zaměřte se na to, co se vám povedlo, v čem je vaše silná stránka,  

– pozitivní přerámování, vše zlé, je k něčemu dobré – odstupem času, 

– stvrzení dobrého – to je ale krásný den, 

– stanovení si svého osobního cíle, krátkodobého a dlouhodobého,  

– pochválit se, odměnit se, udělat si radost. 
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