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Typ aktivity – Správně nebo nesprávně

1.Znalost dovednostní ke zvládání stresu může zlepšit sebedůvěru jedince a jeho produktivitu v práci.

a.Správně

b.Nesprávně

Odpověď: správně 

2. Pokud se budete vyhýbat lidem, kteří vyvolávají stres, nebude to mít pro vaši práci žádné přínosy.

a.Správně

b.Nesprávně

Odpověď: nesprávně 

3. Pochopení stresových situací v práci mi nepomůže vyřešit problémy.

a.Správně

b.Nesprávně 

Odpověď: nesprávně 

Úvodní aktivita
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UZNÁNÍ POTŘEBY KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU K ZAMEZENÍ NEBO ŘEŠENÍ STRESU 

OBRÁZEK Z PIXABAY.COM



Úvod a cíle kurzu                                                      obrázek z pixsaby.com

„Stres má negativní dopad na spokojenost i celkovou výkonnost lidí. Je možné pracovat na 
zvládání stresu a mělo by se to dělat v zájmu efektivní ochrany a zlepšování duševního zdraví. 
Cílem tohoto modulu je poskytnout jeho posluchačům informace k posouzení, kdy a jak se 
stres stává nebezpečím nebo příležitostí? Umět poznat, že je zapotřebí komplexní přístup k 
předcházení a řešení problémů způsobených stresem a naučit se, jak zmírnit škody ze 
stresových situací v práci podporou dovedností týkajících se přijetí pozitivních vzorců chování 
a řešením negativních dopadů stresu.

Předtím, než se pustíte do obsahu modulu, stiskněte tlačítko Cíle kurzu, kde se dozvíte další 
informace

CÍLE KURZU 



Přehled lekce

Tato lekce se věnuje informacím, dovednostem a postojům týkajících se stresu a jeho dopadu na jedince. Událost se

považuje za spouštěč stresu, pokud v jejím rámci již došlo ke škodě nebo ztrátě, pokud hrozí nebezpečí do budoucna

nebo pokud představuje výzvu, které je nutné se postavit. V tomto modulu se vyjadřuje vztah mezi pozitivním

stresem a konstruktivním jednáním a negativním stresem a rekonstruktivním jednáním. Dále se modul zabývá

rozdílem mezi optimistickým a pesimistickým pohledem a rozdílným chováním způsobeným osobnostními

vlastnostmi, pracovním prostředím, psychosociálními hledisky, předchozími zkušenostmi atd. Účastníci se budou

učit rozlišovat, zda stres způsobuje příležitost, nebo riziko. Naučí se, jak zvládat stresové situace pomocí rozřazení

stresorů do kategorií, dozví se více o cyklu stresových podnětů (stresorů). Dále budou mít účastníci příležitost

vyzkoušet si stresové situace v praxi a na případových studiích a dozvědí se odpovědi na otázky, díky nimž lépe

pochopí souvislosti. Závěrečné hodnotící otázky jim pomohou pochopit znalosti, které účastníci v tomto modulu

získali.



Stres je fyzická, duševní a chemická reakce našeho těla na okolnosti, které jsou pro vás děsivé, 
náročné, matoucí, ohrožující či které vás rozčilují.

Téma 1

Co to je stres?



Třífázový postup (http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html )   obrázek z 

pixsabay.com

Fáze 
vyčerpání

Vyrovnávací 
fáze

Poplachová 
reakce

http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html


Osobnostní faktory- pesimistický vs. optimistický pohled  „Jak se díváte na sklenici s 
vodou?“ Je poloplná, nebo poloprázdná? 
( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency, Am. Psychol., 37, 122, 1982. Scheier, M. F. a Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and 

physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Res., 16, 201, 1992., Seligman, M. E. P., Helplessness: On Depression Development and Death, 
Freeman, San Francisco, CA, 1975) obrázky z pixsa.com

Lidské vlastnosti

Zvládání stresu jedince

Zamyslete se…Rozdíl 
mezi pesimistou a 

optimistou

Pocit 
bezradnosti

Naučený optimismus



Zkuste se zamyslet, jakých 6 nejvíce stresujících událostí jste zažili 
(Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of Stress management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New 
York, 1983)

Stresové 
situace

Plat

Šéf

Přátelé 

Rodina  

Termíny

Chování 



Emoční jednání a zvládání stresu                               obrázek z pixsaby.com

1. Rozhodněte se, že budete mít hezký život

2. Poznejte své emoční chování

3. Pracujte na rozvoji fyzické kondice

4. Nebuďte dlouho frustrovaní

5. Mějte ambiciózní cíle

6. Každý den trochu zvyšujte své standardy

7. Pracujte na svém zlepšování

8. Podpořte své myšlení

(Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991,  Lazarus, R. S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, 
New York, 1966).



Negativní vs. Pozitivní stresory                 obrázek zpixsaby.com

Kruh 
stresoru

Nízký potenciál

Vyšší potenciál

Drobná 
opatření

Velké 
kroky

Nepatrné výsledky

Skvělé výsledky

Negativní 
smýšlení

Nebo 
pozitivní 
smýšlení



Příklad                                                                obrázek z pixabay.com

„Co udělám, když se cítím „PARALYZOVÁN?: znehybním a většinou se mi v hlavě 
promítnou různé situace. Mysl se nezastaví a rozběhne se nekontrolovaně …… v duchu mi běží 
nespočet myšlenek, vypadá to jako kaskáda ponurých pocitů a mám pocit, že je nemohu ovládat. 
…….Vypadá to, že nemohu nic udělat…. Mám obavy…. Jen obavy, nic jiného…“



Naučit se být optimistou                                                                            

• Věnujte se činnostem, které vás povzbudí a dodají sílu učinit 
změnu a změnit vnímání svého života. Zamyslete se, jak 
můžete uspět.

• Lidé, kteří věří, že jim jejich úsilí pomůže zvládnout stres, se 
naučí bojovat s beznadějí. Můžeme to označit jako „naučený 
optimismus“.

Jak můžeme pomoci lidem, kteří cítí beznaděj?

• Najděte sílu a získejte kontrolu nad tím, co se děje ve 
vašem životě, naučte se zvládat stres svým jednáním. 
Podpoříte tím naučený optimismus a pocit, že máte vše pod 
kontrolou. 

• Optimisté nejen že vidí, že je sklenice poloplná, ale navíc 
hledají způsoby, jak ji doplnit až po okraj. 

Jak můžeme zvládnout proaktivní proces 
zamezit stresu a pozitivně řídit stres ?



Reakce jedince na stres                                       obrázek z pixsaby.com

Většina událostí v našem okolí je vnímána a vyhodnocena jako spouštěč stresu, který může 
vzbudit obavy, nebo jako neškodný či nepodstatný stimul, což je první fáze postupu týkající se 
prvotního zhodnocení. Lazarus uvádí, že se událost většinou vnímá jako spouštěč stresu, pokud 
v jejím rámci již došlo ke škodě nebo ztrátě, pokud hrozí nebezpečí do budoucna (nebezpečí, 
které teprve nastane) nebo pokud představuje výzvu, které je nutné se postavit. Tím se ukazuje, 
jak usilujete o bezpečný postup, a díky tomu můžete získávat různé pohledy na věc (Lazarus 
1966, 1991)

„I když jste na správné cestě, může vás něco přejet, pokud tam zůstanete sedět.“—Will 
Rogers

Lazarus, R. S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, New York, 1966.

Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991



Jak se daná událost vnímá jako spouštěč stresu
obrázek zpixsaby.com

Lazarus, R. S. a Folk 
man, N., Stress 
Appraisal and 

Coping, Springer, 
New York, 1984.

VýzvaHrozbaŠkoda

Téma 1



Jak se daná událost vnímá jako spouštěč stresu
obrázek z pixsabay.com

Pozitivní stres a 
konstruktivní 
chování
Lazarus, R. S. a Folkman, N., Stress Appraisal 
and Coping, Springer, New York, 1984.

Negativní stres a 
destruktivní 
chování
Lazarus, R. S. a Folkman, N., Stress Appraisal 
and Coping, Springer, New York, 1984.



Je stres nebezpečí, nebo příležitost?
Obrázek z pixsabay.com

Stres může způsobit nebezpečí, ale může být i PŘÍLEŽITOSTÍ,
výsledky závisí na ZVLÁDÁNÍ STRESU

Nebezpečí Příležitost



Diagnóza diskomfortu

obrázek z pixsabay.com

• Stres se většinou projevuje jednou z těchto reakcí:

BOJÚTĚK



Postup zpracování stresu                                                                       obrázek zpixsaby.com

Postup zpracování stresu je přechodem mezi jedincem a okolím. Podle Lazarusova (1984) 
transakčního modelu stresu zahrnuje zpracování stresu čtyři hlavní složky։

1. Prvotní zhodnocení (posoudit riziko vaší dobré životní pohody)

2. Druhotné zhodnocení (zjisit možné strategie zvládnutí situace)

3. Provedení reakce týkající se zpracování situace

4. Zhodnocení, zda reakce umožnila jedinci vyřešit danou stresovou situaci

Lazarus, R. S. a Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 1984.

Téma 3



Postup zpracování stresu – Prvotní a druhotné zhodnocení
(Lazarus R., Folkman.,S(1984) Stress appraisal and Coping  New York Springer Publications, Perewee  & Zellars (1999) Use of Both Qualitative and Quantitative Approaches to 

Study Job Stress in Different Gender and Occupational Groups, Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the Context of Stress and Coping. Review of General Psychology,

Folkman, S. (1984). Personal control and stress and Coping Processes: a theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 839-852.)

• Přímé kroky na odstranění stresoru nebo 
omezení jeho vlivu

Strategie 
zaměřené na 

problém 

• Omezení emočních vlivů stresoru
• Zmírnění významu události (kognitivní 

restrukturalizace)

Strategie 
zaměřené na 

emoce



Postup zpracování stresu                                                                                    
obázek zpixsaby.com

Možný dotazník ke zpracování stresu, který rozděluje jednotlivá jednání ke 
zpracování stresu, například։

Plánování a řešení problému, útěk / vyhnutí se

Distancování se od zdrojů stresu

Změna emoční reakce na stresové situace

Konflikt způsobený nadměrnou zátěží při řazení priorit a kognitivní přehodnocení 
situace

Zpracování zaměřené na emoce – změna osobního vyhodnocení stresorů

Dewe.P., Cox. T. a Ferguson, E(1993). Individual strategies for coping with stress at work: A rewiew Work and stress



Otázky                                                                    obrázek zpixsaby.com

1) Lidé, kteří věří, že mají kontrolu nad svým životem a očekávají od života to nejlepší, většinou lépe pracují se stresory a zažívají pozitivní stres. 

a)Správně nebo  b) Nesprávně

Odpověď: Správně 

2) Na základě předchozích chyb se lidé cítili více bezmocní. Jaké hlavní rysy obvykle nacházíme u bezmocných lidí? 

Odpověď:
Řídí se postupy pro snížení stresu, ale stejně nevidí další možnosti, jak zvládnout stres. Myslí si, že vše není možné mít pod kontrolou a že nelze udělat téměř nic k tomu, aby 

pracovali na zlepšení nebo změně ve svém životě. Říkají často: „Není moc možné omezit stres, je celkem jedno, co dělám, neovl ivním to, co se stane.” 

3) Když se jich zeptáte, co dělají, aby zvládli stres a zlepšili svůj život, většinou odpoví: 

A) Nic

B) Všechno Odpověď 

C) Moc toho není 

4) Reakce boje nebo útěku vede ke krizi, nebo k příležitosti udělat změnu?

A) K příležitosti udělat změnu, nebo ke krizové situaci, vždy to závisí na tom, jak jednají (správně)

B) K příležitosti udělat změnu 

C) Ke krizi

D) Nic z výše uvedeného



Otázky

5) Jak lidé jednají, pokud danou událost vnímají jako pozitivní stresor?

A) Nijak

B) Jednají pozitivně správně

C) Jednají negativně

6) V čem spočívá rozdíl mezi strategiemi zaměřenými na problém a strategiemi zaměřenými na emoce?

A) Strategie zaměřené na problém vychází z přímých kroků k odstranění stresoru nebo omezení jeho dopadu, naproti tomu strateg ie 
zaměřené na emoce omezují emoční dopady stresoru prostřednictvím kognitivní restrukturalizace. (správná odpověď)

B) Strategie zaměřené na problém vychází z fyzického jednání a strategie zaměřené na emoce vychází z emočního jednání

C) Strategie zaměřené na problém omezují negativní dopady stresu a strategie zaměřené na emoce se věnují pozitivním dopadům 
stresu.

D) Žádná z uvedených možností 

E) Všechny uvedené možnosti 



Otázky 
obrázek zpixsaby.com

7) a) Měli byste se podpořit a dodat si moc, abyste dosáhli změny a vnímali sami sebe jako úspěšné. 

b) Pokud na základě vlastních zkušeností věříte, že můžete dosáhnout změny ve zvládání stresu, vytvoříte si opak naučené bezmoci. Tomu se říká 
„naučený optimismus“.

c) Zaměstnanci, kteří se naučili vidět sklenici poloplnou a chtějí být optimističtější, by se měli ve stresové situaci nau čit, jak lze sklenici doplnit až po 
okraj. 

Výše uvedené výroky ukazují, jak aktivně pracovat na zamezení stresu a pozitivním zvládání stresu.  

a) Správně nebo b) Nesprávně 

Odpověď: Správně 

8) Strategie zpracování stresu zaměřené na emoce – změna hodnocení stresorů. Jak k tomu dochází?
A) Omezením emočních vlivů stresoru a snížení významu dané události správná odpověď 
B) Zaměření na odstranění stresové události
C) Snaha naučit jedince myslet pozitivně
D) Všechny uvedené možnosti  

9) Pokud vložíte jen trochu potenciálu, získáte …….jednání …….. výsledky a……...chování

a) Málo jednání 

b) Málo výsledků 

c) Negativní chování



Zvládání stresu
Lekce 1 Reakce na zvládání 

stresu na základě 
potřeb daného jedince

Téma 1 Vliv stresu – Osobní vztahy

Téma 2 Psychologický rozměr

Téma 3 Zvládání stresu

Hodnocení



Reakce na zvládání stresu na základě potřeb daného 
jedince

TÉMA 2



Úvod a cíle kurzu 

Tato část se zabývá tím, jak lidé zpracovávají stres a jak jsou tyto snahy spojené s 
psychologickou a společenskou adaptací a se zdravím. Vychází se přitom z technik zpracování 
stresu a sebeovládání. Zpracování stresu zahrnuje činnosti, kterými lze zvládnout, snížit nebo 
přijmout požadavky okolí či sama sebe, které jsou vnímané jako potenciální riziko, aktuální 
škoda nebo ztráta (Lazarus & Folkman, 1984). Sebeovládání se definuje jako postup, jehož 
prostřednictvím si lidé uvědomují své jednání, mění vnímání svého jednání a snaží se ovládat, 
řídit a nasměrovat své jednání na cestě za svými cíli (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998). 
Tato část má za cíl zprostředkovat posluchačům znalosti k pochopení jejich úlohy při zvládání 
stresu, poznání významu komunikačních dovedností, dovednosti řešení konfliktu a i znalosti o 
stresu a vlivu jejich jednání na jeho zvládání. Dále budu mít posluchači možnost zjistit, jaký vliv 
mají jejich emoce, myšlenky a chování na jejich jednání. 
Předtím, než se pustíte do obsahu modulu, stiskněte tlačítko Cíle kurzu, kde se dozvíte další 
informace

CÍLE KURZU 



Přehled lekce

Tato část se věnuje měření a zvládání stresu. Víme, že každý zvládá stres jinak a s jinými výsledky a že existuje velké

množství adaptačních postupů a výstupů podle konkrétních potřeb. Jsou vyjádřeny sociální postupy, jako je sociální

srovnávání a podpora mezi osobami a podpora emocí jedince. Cílem této části je dále naučit posluchače technikám

sebeovládání, které lze využít k naučení se stresu a jeho zvládání. Posluchači budou mít možnost podívat se na běžné

problémy týkající se měření stresu, jeho zvládání a jeho výstupů, pochopí, co to jsou stresory, co dělat k jejich

zvládnutí a jak konkrétní způsoby zvládání stresu souvisí s psychosociálními a zdravotními hledisky v průběhu času.

Posluchači se dále dozví o významu technik zvládání stresu „Ovládání čeho?“ a „Ovládání pomocí čeho?“. Hodnotící

otázky na závěr vám pomohou zjistit, co jste se v kurzu dozvěděli.



Reakce na stres podle potřeb jedince 
(Coyne, J. C. a Downey, G., Social factors and psychopathology: stress, social support, and Stress Management, Ann. Rev. Psychol., 42, 401, 1991,pixsabay.com)

Somatický 
rozměr

Psychologický 
rozměr

Společenský 
rozměr

Intelektuál
ní rozměr

Mentální 
rozměr



Vztah mezi stresem a výsledky

Převrácená U teorie, která znamená, že jedinec dosáhne optimálních výsledků pod optimální 
úrovní nabuzení. Tato úroveň má dopad na zhoršování, čím je nabuzení větší, tím se výkon víc 
zhoršuje. Příklad z každodenního života: sport, zkoušky, závody, projev před publikem.

http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Vlivy stresu – Osobní vztahy - Somatický rozměr 
Pokud náš mozek vyhodnotí danou situaci jako hrozbu, vyšle signál endokrinnímu systému, který tělo připraví na 
reakci formou boje nebo útěku. Pokud mozek vyhodnotí situaci jako bezpečnou, nevysílá endokrinnímu systému 
žádný signál. Genetika a přechozí zkušenosti mají vliv na to, jak bude mozek reagovat na jednotlivé podněty, co je 
pro jednoho hrozba, pro jiného může být vnímáno jako zcela bezpečné.

Vliv stresu na biologické změny

Zvýšená sekrece autonomní nervové soustavy a kůry nadledvinek

Vyšší puls a tepová frekvence – roztažení zornic – svalové napětí

Rychlejší dech

Zrychlení dechu a metabolismu

Zvýšení hladiny glukózy

Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 1992

Pixsabay.com

Téma 1



Vlivy stresu – Osobní vztahy 
(Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992 American Cancer Society, Cancer Facts and Figures—1989, 

Atlanta, GA, 1989., )

BIOLOGICKÉ faktory (biologický model)

Dobrá fyzická kondice

Syndrom boje nebo útěku

• Omezte kouření nebo přestaňte kouřit

• Jezte vyváženě a omezte nezdravé tuky, sůl a cukr, 
nevynechávejte snídaně

• Omezte alkohol nebo ho vůbec nepijte
• Věnujte třikrát týdně 30 min fyzické aktivitě

• Dostatečně spěte ( 7 - 8 hodin denně)

• Se změnou pohledu získáváme lepší osobní 
kontrolu and naší prací a máme tendenci se 
vzniklými problémy bojovat

• Pokud se problému vyhneme (utečeme před ním), 
problém zůstává a objeví se před námi znovu



Vlivy stresu – Osobní vztahy – Řízení svého života 
(Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992,
pixsabay.com)

(Spiritualita – Klid –
Spokojenost v životě)

Rovnováha v životě

(čas bez práce - spánek)

Zvýšená každodenní 
fyzická aktivita

Vezměte si do ruky 
štětec a namalujte si 
život, jaký si PŘEJETE



Vlivy stresu – Osobní vztahy – Umění se prosadit

Umění se prosadit

Schopnost vyjádřit se je nejdůležitější komunikační 
schopností, která nám pomáhá komunikovat s jinými lidmi, 
přijímat či odmítat názory, rozhodnutí a výroky a dává nám 
odvahu říci „Ne“, pokud je to potřeba, a říci „Ano“, když 
chceme. Díky této komunikační dovednosti můžeme 
diskutovat s jinými lidmi o základních lidských právech a o 
běžně přijímaných nesprávných předsudcích.

„Pochopte svou úlohu v organizaci a zaměřte se na 
projekty související s cíli.“

http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Vlivy stresu – Osobní vztahy

Řešení konfliktů

Aktivní naslouchání jiným lidem je zásadní pro zvládání 
řešení konfliktů. Prvním krokem je snaha porozumět 
osobě, s níž jste v rozporu, pokusit se nalézt alternativní 
řešení a pracovat s nimi.

http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Vlivy stresu – Osobní vztahy

Komunikace

Vztahy jsou pro komunikační schopnosti základem. Díky komunikačním 
schopnostem můžeme lépe vycházet se spolupracovníky, se členy rodiny i s přáteli, 
dodávají nám sebedůvěru a snižují pocity napětí. Pro pochopení i zlepšení 
komunikace s jinými lidmi musíme věnovat pozornost neverbální i verbální 
komunikaci. 

http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Vlivy stresu – Osobní vztahy

Společenská podpora

Každý z nás spotřebuje podporu okolí, je to potřeba 
sounáležitosti, potřeba být přijímán, milován a být 
zapotřebí. Společenskou podporu nám zajistí rodina, 
kamarádi, životní partneři, každý však může poskytnout 
podporu a pomáhat  chránit jiné osoby před negativními 
důsledky stresu.

( Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of 
Stress Management, Goldberg, G. a Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New York, 1983)

Pixsabay.com



Vlivy stresu – Osobní vztahy

Vnímání vlivů:

Změna je postup, který bude úspěšnější, pokud budeme 
pozitivní a změníme negativní rozmlouvání sám k sobě na 
pozitivní. Pokud máte negativní myšlenky, zastavte je a změňte 
svůj způsob přemýšlení.

„Dívejte se na věci z jiného úhlu pohledu, pozitivně.“

„Objektivním pohledem k nalezení řešení.“

„(6) může být i (9), podle toho, z jaké strany se díváte.“

Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 
1991.

Lazarus, R. S. a Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 
1984

Pixsabay.com



Psychologický rozměr – Základní atribuční chyba 
(Ross, L., The intuitive psychologist and his  shortcomings: distortions in the attribution process, 
in Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, Berkowitz, L., Ed., Academic Press, New York, 1977, 
Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes, 
J. Personal. Soc. Psychol., 35, 485, 1977)

Snaha vysvětlit 
jednání 

ostatních

• Proč mi to řekla? 
• Proč nechal Joe na svém pracovišti takový nepořádek? 
• Proč mi sekretářka položila telefon?

Zaměření na 
externí faktory 

prostředí

• Proč si Gayle vzal den volna? 
• Proč uchazečka neodpověděla na tuto otázku?
• Proč motorista vytáhl pistoli z přihrádky auta a střílel na někoho v autě vedle? 

Interní osobní 
faktory

• Proč byli Nicole Brown-Simpson a Ronald Goldman brutálně zavražděni?
• Proč dovoluje svým dětem jezdit na korbě jejich pick-upu?
• Osobnost –inteligence – postoj nebo frustrace

Téma 2



Dotazník týkající se stresu

Tento dotazník slouží pouze jako základní informace o vás.

http://isma.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/Stress-
Questionnaire.pdf



Zvládání stresu

STRES JE OKOLNOST,

ALE 

pixsabay.com  VY

JSTE 

SÍLA 

Téma 3



Způsoby jednání

Odstranění situace

Reakce na situaci

Přijetí situace



Napište situaci

ODSTRANIT ZMĚNIT PŘIJMOUT



Program v naučení dovednosti

Výcvik dovedností postupného řešení problému od Wasika (1984) :

1. Identifikujte problém (O jaký problém se jedná?)

2. Zvolte cíle (Čeho chci vyřešením problému dosáhnout?)

3. Vymyslete jiné možnosti (Co jiného můžu udělat?)

4. Zamyslete se nad následky (Co by se mohlo stát?) 

5. Učiňte rozhodnutí (Jak jsem se rozhodl(a)?) 

6. Realizujte rozhodnutí (Udělal(a) jsem to, co jsem si vybral(a)?)

7. Zhodnoťte rozhodnutí (Funguje to?) 

Warr P. (2002): Psychology at Work fifth edition

Můj život je plný stresu, co mám dělat? 
Postupujte podle uvedených kroků 



Kognitivně behaviorální terapie
(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavioral Therapy Skills and Applications, 2017; obrázek z pixsabay.com)

Něco se 
stalo

Situace

Jak situaci 
vykládáme

Myšlenky

Emoce i 
chování

Reakce



Iracionální domněnky  
(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavioral Therapy Skills and Applications, 2017 Obrázek z pixsabay.com)

Situace (kamarádka 

mi nezvedá telefon)

Domněnky Emoce Chování

Telefon zvedne a já 

jsem spokojená

Měla jsem říct něco 

jiného.

Myslí si, že jsem 

hloupá.

Asi má 
moc práce

Asi mě 
nemá ráda



Role chování (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavioral Therapy Skills and Applications, 2017)

Postupně 
budete mít 

kvůli 
odmítání 

méně přátel

Negativní iracionální 
domněnka

„Asi jsem divný(á), a 
proto nemám kamarády.“

Při dalších 
společenských 

kontaktech 
pociťujete stres a 

úzkost

Terapeut vám 
pomůže tím, 

že se pokusíte 
tyto negativní 

myšlenky 
změnit

Dostanete 
pozvání od 
kamaráda a 
odmítnete



Hodnocení a opětovné hodnocení stresu

(Michinsky P.M (1987): Psychology applied to Work an introduction to Industrial Organizational Psychology) Obrázek z pixsabay.com

Na koho se to 
vztahuje?

Jak je to 
vážné?

Co je potřeba 
udělat?

Fungují 
kontrolní 

mechanismy?



Strategie řešení problému

Zpracování stresu lze také považovat za strategii řešení problému 
(Cox, 1987; Fisher, 1986; Dewe, 1993; Aspinwall & Taylor, 1997). Obrázek z pixsabay.com

Rozpoznání Jednání Hodnocení



Otázky pro samostudium (otázky za domácí úkol, lze je použít 
k hodnocení vlastní reakce ve stresových situacích)

1) Zamyslete se and tím, co vás na konkrétní události nebo situaci nejvíce 
stresuje (např. nástup na vysokou školu, onkologická operace, stěhování, 
rozvod, změna práce) v uvedeném časovém období (např. poslední tři měsíce) a 
zkuste vymyslet různé strategie zpracování stresu, které použijete („vypracovat 
si plán a dodržovat ho“, „zkusit na vše zapomenout“, „pokusit se své pocity 
nějak ventilovat“) 

2) Seřaďte své životní potřeby podle důležitosti

3) Co si myslíte o prostředí, v němž se nacházíte, jak ovlivňuje vaše každodenní 
činnosti a co děláte k jejich zvládnutí

4) Situace (stresující událost) _ Myšlenky_ Emoce_ Chování. Použijte tento 
postup a výsledky si zapište

5) Způsob odstranění a změny vám ve stresových situacích může pomoci. 
Zkuste jej použít a zapisujte si každodenní výsledky, kterých dosahujete



Otázky

6) Jaký správně seřadit činnosti podle důležitosti:

A – baví mě a je potřeba udělat

B – musím udělat

C – baví mě, pokud mám hotové činnosti A a B

a) Správně  správně  nebo b) Nesprávně

7) Přijetí neznamená nečinnost a odevzdané přijetí situace, ale uvědomění si a pochopení, co je potřeba 
udělat.

a) Správně správně nebo b) Nesprávně

8) Změna je postup, který bude úspěšnější, pokud budete pozitivní a změníte negativní způsob uvažování 
na pozitivní. 

A) Správně správně  nebo B) Nesprávně 
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