
MANAGEMENT	 SOFT-SKILLS
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JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SOFT-SKILLS X HARD SKILLS? 

DEFINICE MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ
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§ Měkké dovednosti (anglicky soft skills) jsou kompetence v oblasti 
chování. Neomezují se na určitou profesi, ale zasahují do všech 
aspektů života

§ mají vztah k sociální/emoční inteligenci (EQ). Pro svůj charakter jsou 
velmi obtížně změřitelné – proto se většina z nás domnívá, že je 
skvěle ovládá. 

§ „techniky duševní práce“.

§ osobní efektivita, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, 
strategické neboli koncepční myšlení, podnikatelské myšlení, 
rozhodování v podmínkách nejistoty, budování týmu, schopnost 
přijímat kritiku, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, 
otevřenost, flexibilita…

DEFINICE MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ
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§ Emoce ovlivňují mnohem více rozum, než rozum 
emoce ? 

§ Je rozum rychlejší, než emoce? 

§ Je větší emocionální část mozku, nebo racionální ? 

§ Emoce ústí v akci, rozum v logické závěry.

Vztah emocí a rozumu
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§ Nejsilnějšími emocemi jsou: 
Vztek, Strach, Radost, Láska, Překvapení, Odpor, 
Smutek. 

§ První emoční centra se začala vyvíjet z čichového laloku

§ Amygdala – centrum limbického systému, zde vznikají 
emoce. Amygdala neustále sleduje veškeré signály ze 
smyslových orgánů a hledá „krizové situace“. Pokud 
nějakou situaci vyhodnotí jako krizovou, bleskově reaguje. 

§ Funkce amygdaly způsobí, že při krizové situaci je“vypnut
mozek“, umožňuje to přežití. 

Emoce – patří do řízení firmy? 
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§ IQ – schopnost zapamatovat si a reprodukovat data

§ Interpersonální inteligence – schopnost porozumět 
druhým lidem

§ Intrapersonální inteligence – schopnost porozumět sobě 
a dle toho jednat ve vnějším světě. 

§ Lidé s IQ 160 často pracují pro lidí s IQ 100, ale mnohem 
vyšším EQ (Gardner).

§ Emoční inteligence (základ pro zvládnutí soft skills) je pro 
úspěch v manažerské praxi mnohem důležitější, než IQ)

Inteligence



Poměr osobnosti a schopností při zvládání manažerské 
role
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§ Dovednosti a znalosti – 20%
§ Osobnost (myšlenky, pocity, životní hodnoty, cíle, sebeobraz…) – 80%



OSOBNÍ ZMĚNA VS. OVLIVNĚNÍ OSTATNÍCH
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§ NEJSNÁZE LZE MĚNIT ŘEČ ČLOVĚKA

§ TĚŽŠÍ JE ZMĚNA CHOVÁNÍ

§ JEŠTĚ TĚŽŠÍ JE ZMĚNA SMÝŠLENÍ

§ VŮBEC NEJTĚŽŠÍ JE ZMĚNA SRDCE



TAJEMSTVÍ	KOMUNIKACE

Mgr. Pavel Kotek, MBA



Manažerská Komunikace
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§ …vyvěrá	vždy	z	toho,	jak	vnímáme	svou	vlastní	osobu	na	základě	životní	zkušenosti	a	
chápání	okolního	světa.	Pro	manažery	je	nezbytné	chápat	základní	psychologické	
aspekty,	aby	byli	schopni	efektivně	komunikovat	a	řídit	podřízené.	

§ Je	nezbytné	zaujímat	pozitivní	postoj	vůči	sobě	samému,	jedině	tak	jsme	schopni	
komunikovat	sebevědomě,	jedině	tak	jsem	schopni	navazovat	vztahy,	jedině	tak	jsem	
schopni	porozumět	sobě	i	jiným	lidem.

§ Je	nezbytné	ovládat	jazyk,	mít	dostatečnou	slovní	zásobu.



Pohled na sebe sama výrazně ovlivňuje náš 
komunikační styl
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§JAKÁ	JE	VAŠE	
HODNOTA	PRO	
OSTATNÍ?	

§JAK	SE	V	TUTO	
CHVÍLI	CÍTÍTE?	

§MÁTE	SE	RÁDI?	



6 CHARAKTERISTIK DOBRÉHO KAMARÁDA
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a. Úcta k partnerovi
b. Opravdovost (autenticita)
c. Soucítění (empatie)
d. Konkrétnost
e. Vyrovnanost s vlastními problémy
f. Zralost osobnosti

Co očekávají Vaši kolegové, podřízení zákazníci? 



Komunikace – CO BYSTE MĚLI MÍT POD 
KONTROLOU
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§ První	Dojem	(jak	dlouho,	čeho	si	všímáte)
§ Základní	druhy	komunikace:	
§ Verbální	x	neverbální	(co	je	důležitější?	),	Říkáme	to,	co	chceme?	Jaký	

používáme	jazykový	kód?	
§ Manipulace	– viz.	symbolika
§ EFEKTIVNÍ	NASLOUCHÁNÍ	
§ Temperamenty	
§ Chyby	v	komunikaci
§ Argumentace	pomocí	otázek	a	budování	důvěry…
§ Multikulturní	vzorce	komunikace



TAJNÝ TIP PRO KOMUNIKACI



NEUROTICKÁ SMYČKA
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Přání-emoce

Rozum-normy Chování – viditelný 
projev
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ČIŠTĚNÍ ZÁKULISÍ – nezbytné pro efektivní 
manažerskou komunikaci



KOMUNIKAČNÍ MODEL PCA v MANAGEMENTU
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AKCEPTACE EMPATIE

KONGRUENCE

Pokud tento 
komunikační 
model selhává, 
dostáváme se 
do tzv. 
neurotické 
smyčky



Souvislost klimatu a vztahu osobnosti
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Žije – li člověk v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat druhé.
Žije – li v prostředí nevraživost , učí se nenávidět.
Žije – li v prostředí výsměchu, žije v nejistotě, má pocit viny.

Žije – li v prostředí snášenlivosti, učí se být trpělivý, 
povzbuzující, kladně hodnotí druhé.

Žije – li v láskyplném a laskavém prostředí, vnáší lásku do 
všech vztahů

3 hodnoty: hodnota výkonu, hodnota prožitku a hodnota 
postoje. 



VYJEDNÁVÁNÍ



Vyjednávání – PŘÍPRAVA
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§ Cíle A HRANICE (dolní a horní)
§BATNA
§Styly	(tržiště,	jednání,	vyjednávání)
§Struktura
§Předpokládané	námitky	a	strategie	+	řešení
§Časová	dotace



Vyjednávání – Co potřebuji
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§ Znát	a	rozvíjet	sebedůvěru	a	schopnosti

§Správně	identifikovat	partnera	a	zvolit	vhodnou	strategii

§Nezapomenout	na	jednotlivé	fáze	vyjednávání

§STANOVIT	SI	SPODNÍ	A	HORNÍ	HRANICI

§Psychická	příprava	na	vyjednávání

§Dobře	se	připravit,	jsem	profesionál



Vyjednávání – CÍLE A HRANICE
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§ Co	je	cíl	a	co	je	hranice?	
§K	čemu	je	dobré	mít	horní	hranici?	
§K	čemu	je	dobré	mít	spodní	hranici?	



Vyjednávání – BATNA
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Best	Alternative to	NegotiatedAgreement

§Hranice,	za	kterou	nemohu	jít.	
§Smíření	a	příprava	na	nejhorší	výsledek	jednání	– co	se				
stane,	pokud	se	nedohodneme?	

§Profesionální	vyjednavači	se	vždy	snaží	zjistit,	jaká	je	
„BATNA“	protistrany.	



Vyjednávání – STYL
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§ Tržiště
– nejsem připraven, dohadujeme se beze smyslu. 

Obvyklým cílem je cena či množství. Jde mi jen o mé 
vlastní zájmy. 

§ Jednání
– na	rozdíl	od	tržiště	se	objevuje	zájem	o	protistranu,	

snaha	dohodnout	se	na	oboustranně	přijatelném	řešení.	

§ Vyjednávání
-jsem	připraven,	jednání	má	strukturu,	je	řízeno	s	ohledem	

na	obě	strany,	mám	stanoveny	hranice	a	cíl.	



NEZAPOMEŇTE
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§ Specifický rozpor vyjednavače: 
Obdržet zisk a zachovat vztah

§ Způsob, jakým se každý bude snažit překonat tento 
psychologický konflikt, typický pro situaci vyjednávání, 
bude charakteristický pro zvolený přístup vyjednávání 
a osobní styl.

§ Typologie vyjednávacích přístupů ukazuje, jakým 
způsobem vyjednavač zvládá tuto kontradikci ve 
vztahu k situacím, partnerům ve vyjednávání a 
okamžikům vyjednávání.



MĚKKÝ VYJEDNÁVACÍ STYL



POZIČNÍ VYJEDNÁVACÍ STYL



PRINCIPIÁLNÍ (PARTICIPATIVNÍ) VYJEDNÁVACÍ STYL



PŘEKONÁVÁNÍ NÁMITEK



DRUHY NÁMITEK
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§ Záludné – nemají racionální základ, jde pouze o útok
§ Předsudky a mýty – iracionální podklad
§ Záměrně negativní a zlehčující- mohou mít i racionální 

základ
§ Prestižní – z pocitu vlastní důležitosti

§ Subjektivní – vycházejí z pocitů
§ Objektivní – základ v oprávněných připomínkách



JAK PŘEKONÁVAT NÁMITKY
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Technika CLAP:

a. Vysvětlit (Clarify) – myslím, že vím, nebo opravdu vím? 
b. Prohlásit za oprávněné (Legitimize) – je OK, že hovoříte o svých obavách
c. Uznat (Acknowledge) – uznávám vaší obavu jako oprávněnou
d. Ověřit (Probe)  - zhodnotil jsem celou situaci správně? 

Nejsnadnější cestou metody CLAP je parafrázování. 
Pokud zákazník vysloví obavy, parafrázujte tyto obavy vlastními slovy a ověřte 
si, že se nemýlíte.Současně tím objasňujete povahu zákazníkových obav, 
prohlašujete je za oprávněné a prokazujete, že je chápete-nebo se jim alespoň 
snažíte porozumět – čímž si ověřujete správnost svého hodnocení.  

Případně „souboj autorit“  - odpověď protiotázkou nebo protinámitkou



JAK PŘEKONÁVAT NÁMITKY
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a. Soustřeďte se pouze na jednu věc
b. Po vyřešení všech námitek dále nediskutujte, pouze shrňte fakta 
c. Argumentujte pomocí otázek      



ANATOMIE KONFLIKTU



Anatomie konfliktu

Co je to konflikt?

MÝTY O KONFLIKTU - jedním z problémů zvládání interpersonálního 
konfliktu je skutečnost, že pracujeme s falešnými domněnkami o tom, 
co je konflikt a co znamená.

Myslíte, že následující tvrzení jsou pravdivá nebo nesprávná?
• Jestliže dva lidé, kteří k sobě mají nějaký vztah, prožívají konflikt, 

znamená to, že jejich vztah se dostal do problémů.
• Konflikt ubližuje interpersonálnímu vztahu.
• Konflikt je špatná věc, protože odhaluje naše negativní já, například 

naši malichernost, naši potřebu řídit druhé, naše nesmyslné naděje.

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010



Řešení konfliktních situací

Nejlepší je konfliktu předejít. Dobrým nástrojem je zpětná vazba s využitím 
PCA komunikačního modelu.  

Zpětná vazba (ZV) je informace pro druhou osobu o tom:

• jak ji vidím já (mé myšlenky, názory, postřehy)

• jak prožívám kontakt s ní

• jaké pocity ve mně vyvolává její chování

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010



Řešení konfliktních situací

JAK MŮŽEME PŘISPĚT K UTVÁŘENÍ DOBRÝCH VZTAHŮ ?

1.Respektujte individualitu osobnosti partnera
2.Motivuj partnera
3.Nesnižuj důstojnost partnera
4.Komunikuj na úrovni
5. Vyzařuj pozitivními projevy

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010



Řešení konfliktních situací

OPTIMÁLNÍ  ŘEŠENÍ KONFLIKTU JE, KDYŽ :

• přináší zisky všem účastníkům konfliktu 
• je realistické, uskutečnitelné
• je přijatelné pro obě strany (nemusí být ideální)
• předchází opakovanému objevení se konfliktu – je konkrétní, říká co, 

kdo, kdy, jak 
• má připravené „opravné“ postupy 
• pracuje se zachováním rovnováhy (zúčastněné strany konfliktu se 

podílejí na jeho zvládání)

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010



STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

38

KONFRONTACE- agresivní a nekooperativní, sledování jenom 
vlastních zájmů a nerespektování zájmů druhé strany
KOOPERACE- asertivní snaha prosadit se a současně 

kooperativní, respektující zájmy protistrany
VYHÝBÁNÍ- neasertivní, podceňující vlastní zájem stejně jako 

zájem druhého, a tudíž nekooperativní
ÚSTUP- neasertivní, neberoucí ohled na vlastní zájem, ale 

kooperativní, vstřícný k druhému
KOMPROMIS-mírně asertivní i kooperativní



POZITIVNÍ ASPEKTY KONFLIKTU
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uvolňují napětí

jsou zdrojem změn

zabraňují stagnaci

stimulují nezájem

podněcují k vyřešení problémů

ověřují a zhodnocují vztahy
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Podle psychologů organizací (Katze, Kahn) jsou
osoby, skupiny …v konfliktu tehdy, pokud se 
nacházejí v takové interakci (ve vzájemném 

působení na sebe), v níž akce jedné mají tendenci 
bránit nebo vynucovat určitý výsledek proti 

odporu druhého.
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je přirozenou a nevyhnutelnou složkou 
všech společenských vztahů. Vyskytuje 
se na všech úrovních společnosti a to:

intrapsychické ( naše vnitřní konflikty)
mezilidské

meziskupinové
vnitrostátní i mezinárodní



Asertivní x Agresivní jednání

Co to znamená? 

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010



VZTAHY



S KÝM VSTUPUJEME DO VZTAHU

44

§ Diktátor – tvrdě prosazuje své zájmy a názory, využívá vhodně vybrané citace. 
§ Chudáček- zdůrazňuje své nedostatky, svou neschopnost a závislost na Vás, 

naznačuje, že pokud mu nepomůžete, jste odpovědný za jeho konec. 
§ Počtář-rád by něčeho dosáhl, ale vždy je nějaká překážka, která brání v tom, aby toho 

dosáhl
§ Břečťan- předstírá naprostou závislost na Vás, bez Vás by ničeho nedosáhl, vše chce 

dělat s Vámi (míní tím, že vše budete dělat za něj)
§ Drsňák- má tendenci všechny ukřičet, převálcovat
§ Obětavec-je nejhodnější, nejlaskavější, vše dělá pro jiné, pro jejich dobro, nic pro 

sebe, tak má právo určitých výsad (tak, že byste mi to nějak vrátili). I nezákonné věci 
dělá pro dobro společnosti či skupiny. 

§ Poslední spravedlivý-vyvolává pocity viny u ostatních, on je tím nejpovolanějším 
soudit, kritizovat, kontrolovat. 

§ Paternalista-sám ví, co je nejlepší, a tak to udělá. Ty, které si vyvolil, chrání před všemi 
vlivy, které by mohly změnit jeho záměry. 

§ Mafián-tváří se jako ochránce, něco za něco. 

Do všech vztahů vždy vstupuje moc a vliv. 
Ti, kteří využívají více moci se často dlouhodobě dočkají poklesu svého vlivu. 
Ti, kteří posilují svůj vliv, se často dočkají vzrůstající moci. 



Jak budovat dlouhodobé a silné vztahy
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§ Uvědomte	si,	že	nikdo	nejedná	v	různých	situacích	 stejně.	
Diktátor	v	kanceláři	 je	často	velmi	sociabilní	 otec	či	manžel.	

§ V	každém	z	nás	se	skrývá	několik	„osobnostních	 typů“	a	jednotlivé	z	nich	jsou	dominantní
v	závislosti	na	kontextu	(situaci)

§ Klíčem	k	budování	vztahů	s	ostatními	 je	hledání	toho	osobnostního	typu,	který	je	pro			
našeho	partnera	nejpřirozenější	– pokud	ho	najdeme,	můžeme	se	s	tímto	„stylem	
chování“		sladit	 a	zvolit	vhodný	způsob	komunikace.	

§ Klíčem	je	tedy	opravdový	zájem o	druhé	a	přizpůsobivost.

§ Pozor	na	rozdíl	mezi	přizpůsobením	a	přetvářkou	(osobní	integrita,	důvěryhodnost).

§ Pokud	jednáme	se	všemi	stejně,	dostáváme	se	do	strnulého	systému,	stáváme	se	
nezajímaví	a	nudní.	Někdy	můžeme	zákazníky	či	kolegy		našim	jednáním	i	rozčilovat.	
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KOMPLEMENTÁRNÍ

§ Vztah protikladů
§ Dominance x submisivita
§ Jedna osoba je vždy ve 

vedoucím postavení, druhá nikdy
§ Rizika?

ZÁKLADNÍ VZTAHOVÉ STYLY
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SYMETRICKÝ

§ Stejná reakce obou stran 
(dominantní nebo submisivní)

§ Boj o moc nebo strach
§ Rizika
§ Jak v tomto případě jednat? 

ZÁKLADNÍ VZTAHOVÉ STYLY
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PARALELNÍ

§ Svobodné vyjadřování názorů
§ Společné hledání řešení
§ Založen na čestnosti, 

otevřenosti, důvěře a spolupráci

ZÁKLADNÍ VZTAHOVÉ STYLY



JAK POSILOVAT VZTAH? 
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§ VZTAH JAKO SYSTÉM, KTERÝ POTŘEBUJE PALIVO

§ PALIVO: OPRAVDOVÝ ZÁJEM, POCTIVÉ NASLOUCHÁNÍ, ZÁSADY 
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S VYUŽITÍM PCA MODELU), OCHOTA POMOCI, 
SPOLEČNÝ ZÁJEM…



ZÁKLADY MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE



ZÁKLADY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
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§ Co je osobnost
§ Rysy osobnosti (osobnostní vlastnosti)

Jsou to základní stavební kameny každé bytosti.
-osobnostní schopnosti (výkonové vlastnosti) - co je člověk schopen, co umí
-vlastnosti temperamentové (dynamika osobnosti) - jak se člověk projevuje
-vlastnosti charakterové - co člověk uznává, jaké má názory, postoje
-motivační struktura (osobnostní motivy) - znázorňuje to, po čem touží a kam 
člověk směřuje



ZÁKLADY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
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§ SIGMUND FREUD (ID, EGO, SUPEREGO)
orální stadium - slast v sání, polykání; zuby - centrum slasti se mění na zdroj 
bolest; odstavení - konec orální slasti
anální stadium - slast z uvolnění napětí v konečníku prostř. vyprazdňování střev; 
tento zdroj slasti odstraněn v průběhu nácviku k čistotnosti
falické stadium - zkoumá sex. orgány, má sex. fantazie; masturbace; Oidipův a 
Elektřin komplex - miluje rodiče opačného pohlaví a nenávidí druhého; chlapec 
má strach z vykastrování otcem - kastrační úzkost; dívka je frustrována, že 
postrádá část otcovy anatomie - závidění penisu; řešení v identifikaci s rodičem 
stejného pohl.; ovšem Elektřin komplex není podle SF nikdy zcela vyřešen
fáze latence - libido je odvedeno do školní práce a zájmů; dřívější impulzy a 
zážitky jsou zapomínány a právě tyto zapomenuté obsahy chce PA léčba dostat 
zpět do vědomí
genitální stadium - puberta; autoerotické vzorce jsou pryč a jedinec je zaměřen 
heterosexuálně



ZÁKLADY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
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§ A. Adler - individuální životní styl
utvářen veškerým chováním, kterým čl. překonává pocit méněcennosti

důl. rodinné prostředí - formuje živ. styl

§ fiktivní finalismus - mnohé cíle jsou fikcí, ale poskytují jednotný vzorec 
usilování a ačkoli nepřinesou očekávaný výsledek, mohou pomoci projít 
dospíváním a v dospělosti dosáhnout uspokojivého živ. stylu (např. poctivostí 
dosáhnu bohatství; budu-li hodný na lidi, bude mě mít každý rád) 

§ univerzální motivační tendence; odráží důraz na teleologické pojetí -
každý čl. má před sebou tři nevyhnutelné úkoly - práce, přátelství a láska -
jsou ve vzájemném vztahu

§ živ. styl je pojem idiografický, pro každou osobu unikátní
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§ E. Fromm – společenský kontext, neustálý boj s pocity osamocení a 
bezmoci

Bojovat s pocity osamocení a bezmoci lze:

§ aktivní činností, spontánní aktivitou - únik před těmito pomoci pomocí 
prožitků a pozitivní svobody (být sám sebou a neztratit přitom ze zřetele soc. 
realitu); práce, láska

§ vytvoření neproduktivního svazku se světem: autoritarismus - spojit své 
já s něčím mimo sebe; masochistická forma - submisivita, závislost, sebe-
ponižování; sadistická forma - využívat, ovládat; destruktivismus – ničení

§ konformita automatu - konvence, konformita, podřizování se požadavkům a 
normám; být takový, jako jsou všichni ostatní
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§ F. Skinner – behaviorismus

Člověk přichází na svět jako „black box“ 

§ Veškeré lidské chování je určováno chováním v interakci s okolím

§ Pozitivní a negativní upevňování

§ Zcela odmítá vrozené vlastnosti, pudy apod. 



ZÁKLADY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
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§ C. Rogers – sebeaktualizační tendence
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§ Zákon efektu: 
Činnosti, které jsou pozitivně odměněny, bývají 
opakovány, na rozdíl od těch, za které následuje trest.

§ Procedurální paměť: 
Naučené zvyky a dovednosti uložené v dlouhodobé 
paměti (know-how)

§ Deklarativní paměť: 
Vědomosti o světě i o nás samotných, uložené v 
dlouhodobé paměti. 

Jak byste výše uvedené mohli využít při řízení? 

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE
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§ Heuristika: 
Praktické zkušenosti, na jejichž základě jedinec vyvozuje rychlé, 
často mylné, závěry 

§ Gender role: 
Chování typické pro určité pohlaví, podporované sociálním učením.
(Jak je to s vyhraněním gender rolí dnes? ) 

§ Gender schéma:
Soubor názorů a představ o ženách a mužích, který ovlivňuje 
způsob, kterým vnímáme sebe i druhé  a také dle toho 
komunikujeme.

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE
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§ Osobnost typu A: 
Netrpělivost, výkonová orientace, hostilní chování

§ Osobnost typu B: 
Klid, vyrovnanost, žádný spěch

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE



MANAGEMENT	 SOFT-SKILLS	 II.
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§ Prokrastinace je tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch
nepříjemných) na pozdější dobu.

Důvody odkládání:

§ strach z vlastního selhání či neúspěchu (kdo nic nedělá, nic nepokazí);
nedostatek motivace a sebedůvěry;
§ předchozí neúspěchy;
§ špatně definované cíle;
§ pocit přetíženosti;
§ chybný odhad času, který povinnost zabere;
§ pocit manipulace od toho, kdo vás povinností pověřil;
§ preference práce v časovém presu.

Nejlepší je uvědomit si, kde je „zakopaný pes.“ Jakmile pochopíte, proč se vám
do nějakého úkolu nechce, a pojmenujete si to, můžete se tomu postavit.
Zkuste si naplánovat práci na nepříjemném úkolu na pouhých pět minut. Tím
lze ošálit vlastní vůli v tom základním – začít. Je pravděpodobné, že po pěti
minutách se do práce zaberete natolik, že jí věnujete více času.

PROKRASTINACE
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BUDOUCNOST JAKO PROSTOR PRO MOŽNOSTI JE 
PROSTOREM PRO NAŠI SVOBODU. 

K. JASPERS



CO JE STRES
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§ Stres je stav živého organismu, který je vystaven 
nepříznivým životním podmínkám, a jeho následné 
obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a 
zabránit poškození nebo smrti organismu. 

§ Stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž.

§ U zvířat se objevuje zejména v situacích , kdy jim jde o 
holý život.
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§ Intuitivní signály, kterými se řídíme při rozhodování

§ Jinak řečeno somatické markery přiřadí každé alternativě 
v rozhodování nějaký emocionální prožitek (například  
související s odměnou nebo trestem), a tak přispějí k 
rychlé eliminaci nepříznivých alternativ s negativním 
somatickým markerem.

§ Nepříjemné pocity v žaludku, malátnost, horko, bušení 
srdce, sucho v ústech, slabost v kolenou, červené fleky 
na tváři…

Somatické markery



ZÁKLADNÍ DRUHY SUBJEKTIVNĚ PROŽÍVANÉ ZÁTĚŽE
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běžná zátěž:  život v obvyklých,osvojených kontextech života
optimální zátěž: stimuluje a podmiňuje psychický rozvoj 
osobnosti

hraniční zátěž:  nároky s nimiž se vyrovnáváme s 
mimořádným vypětím psychických sil, člověk je schopen na 
subjektivně přijatelné úrovni integrovanosti zátěžovou situaci 
řešit 

extrémní psychická zátěž: jedinec není s to rozvinout 
integrovanou interakci s prostředím, prosazují se rozmanité 
struktury a obsahy dezintegrace, maladaptivních projevů a 
psychického selhání      



ZÁKLADNÍ REAKCE NA NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
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Odvozené od agrese: 

§ egocentrismus a upoutávání pozornosti - člověk prožije pocit 
neúspěšnosti -> snaží se upoutat pozornost, aby se cítil 
důležitější. 

§ racionalizace - existuje adaptivní forma - na každé situaci se 
snažím nalézt něco pozitivního (zlehčit situaci - vždyť se nestalo 
nic tak hrozného, všechno zlé je pro něco dobré, buď jde o život 
nebo o nic). Je však i forma maladaptivní - člověk si 
racionalizuje situace, které může sám vyřešit (např. student 
neudělá zkoušku, řekne si, že na to nemá, jde pryč a už se 
neučí). 

§ kompenzace - člověk má neúspěch v jedné situaci, snaží se 
vynahradit si to v druhé. Např. děti si neúspěch ve škole 
kompenzují ve sportu. 
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§ sublimace - nahrazování chování společensky nežádoucího 
formou chování společensky přijímaného, prospěšného. 

§ projekce - spočívá v tom, že při nějakém neúspěchu, si svůj 
vlastní komplex přenáším do druhých lidí. Rozlišujeme 
adaptivní formu - všichni lidé jsou stejní jako já, nikdo by se 
nechoval jinak a maladaptivní formu - projekce do druhých -
> všichni jsou skvělí, jenom já ne.
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§ únik do fantazie a snění - člověk se ve svých představách 
vyrovnává s neúspěchem v realitě. Adaptivní je tato forma 
pouze pro introverty. Pro extraverta je tato technika 
neúčinná. Důležitý je také faktor doby - pro nikoho není 
únosné dlouho žít ve světě svých představ.

§ patofílie - únik do nemoci - člověk při každé zátěžové 
situaci onemocní. Tito lidé bývají považováni za simulanty 
(simulace = vědomé předstírání chorobných příznaků). 
Patofílie není simulace, ale ze simulace se může 
vypěstovat patofílie.

Odvozené od útěku:
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§ negativismus - člověk neudělá to, co od něj okolí očekává, 
nebo udělá pravý opak. Fyziologicky se negativismus 
projevuje mezi druhým a třetím rokem a v období 
dospívání. S tímto počítáme, je přirozený. Ale nepřirozený 
negativismus se vypěstuje vlivem špatné výchovy v těchto 
obdobích, nebo při situaci, kterou nemůžeme zvládnout.

§ regrese - návrat k vývojově nižším formám uspokojování 
potřeb, k vývojově nižší formě chování. Návrat k 
překonaným zlozvykům (člověk se začne chovat jako 
mladší, jako malé dítě). Přejídání, kouření, zvýšená 
sexualita…

Odvozené od útěku:



Stres a životní událost

• ŽU je cokoli, co se člověku stane a co jej 
přinutí změnit rutinní způsob života

• ŽU ovlivňují dlouhodobou kvalitu života (živ. 
cíle, potřeby rozvoje a růstu, uskutečňování 
vnitřních možností, hledání nového smyslu 
života)

• Zvýšené riziko je spojeno zejména s událostmi, které přicházejí nečekaně, jsou 

nežádoucí, neovlivnitelné a jsou subjektivně negativně prožívány)



Smysl života

• Viktor Emanuel Frankl



Škála hodnocení životních situací
(škála sociální readjustace –obtížnosti znovu se adaptovat na běžné podmínky)

Pořadí Životní událost H.S.
1 Smrt partnera 100
2 Rozvod 73
3 Rozvrat manželství 65
4 Výkon trestu 63
5 Úmrtní blízkého člena rodiny 63
7 Sňatek 53
15 Změna zaměstnání 39
20 Půjčka vyšší než průměrný roční plat 31
39, 40 Dovolená, Vánoce 13, 12



SOCIÁLNÍ OPORA
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§ existence nebo dostupnost, blízkost osob, které k nám mají 
vztah, které mají o nás starost, cení si nás a mají nás rády

§ pozitivní sociální vazby ulehčují přežití, adaptaci na 
nepříznivé prostředí a mají vliv na udržení celkového zdraví 



STRES A ROZHODOVÁNÍ
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Stres ovlivňuje naši rozhodovací aktivitu
Plánovat, organizovat

Volit optimální formu komunikace
Identifikovat a navrhovat vhodná řešení na základě 

kritického a tvořivého myšlení.

Nevýhodné rozhodování je ve vztahu k nedostatkům v 
emoční inteligenci

Rozhodování: 1. racionální 2. výhodné (manažeři –
dlouhodobé efekty)
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STRESS PROFILE



Syndrom vyhoření

• Podstatnou složkou je kontakt s lidmi a 
závislost na jejich hodnocení

• Psychický stav charakterizovaný emočním 
vyčerpáním, kognitivním opotřebením a 
celkovou únavou



Burnout syndrom

• Vyhoření je stav vyplenění energetických 
zdrojů původně velmi intenzivně pracujícího 
člověka. Dochází k němu v důsledku 
nerovnováhy mezi emoční investicí 
pracovníka a „zisky“, které se mu navracejí v 
podobě ocenění, uznání a pocitu úspěšnosti.



Syndrom vyhoření – procesuální charakter

• Počáteční nadprůměrné pracovní nasazení
• Nadšení, ideály, neadekvátní nároky na sebe 

i okolí, přeceňování vlastních sil
• Přílišná identifikace s prací a klienty
• Prožívaná smysluplnost života



B – O syndrom, obranná reakce

• Redukování pracovních povinností na 
minimum, vyhýbání se svízelným klientům 
(depersonalizace)

• Projevy rezignace a zoufalství
• Problémem je ekonomická závislost na 

profesi a nutnost v ní i nadále setrvat, člověk 
dělá pouze to, co musí a co má v popisu 
práce.
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