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Pojem stres

1.

Pojem stres

Stres znamená zátěž, pojem se užívá v mnoha vědních oborech. V psychologii se pojem stres
vztahuje jak k situaci, v níž ke stresu (zátěži) dochází, tak i k reakcím, které jsou stresující
situací vyvolány. Říkáme-li například "jsem ve stresu", tak tím zpravidla míníme jak vnější
stresující situaci, tak i náš psychický a tělesný stav, ve kterém se při stresu nacházíme.
Pojem stres v sobě zahrnuje některé další hojně užívané pojmy – frustrace, konflikt,
adaptace. Pojmy frustrace a konflikt jsou podmnožinou pojmu stres. Při stresu vždy dochází
k frustraci (neuspokojení) některé tělesné nebo psychické potřeby (častěji více potřeb
najednou). Při stresu také téměř vždy dochází ke konfliktu, minimálně k intrapsychickému
konfliktu (motivačnímu, kognitivnímu, emočnímu). Ve stresu také vždy dochází ke zvýšeným
požadavkům na adaptaci změněným životním podmínkám.
Ve stresu dochází k takové zátěži, které se člověk nedokáže na tělesné nebo psychické úrovni
přizpůsobit. Nároky stresující situace přesahují jeho adaptační možnosti. Na stresovou situaci
člověk reaguje stresovou reakcí (viz dále). Okolnosti, které stresovou reakci spouštějí, se
nazývají stresory.
Stresovou reakci mohou vyvolávat nejen reálně existující stresory, ale i stresory, které jsou
produktem lidského vnímání, představivosti, hodnocení a předvídání událostí. Stresovou
reakci tak mohou spustit i objektivně neutrální situace, které jsou však určitými lidmi
vyhodnoceny jako ohrožující (ohrožující na tělesné, existenční, psychické nebo
společenské úrovni). Proto také lidé na jednotlivé stresory reagují různě. To, co u jednoho
člověka vyvolá bouřlivou stresovou reakci, může jiného člověka ponechat v klidu.
Stres je významnou okolností, která se podílí na vzniku téměř všech tělesných a psychických
poruch, neboť snižuje jak tělesnou, tak i psychickou odolnost. U nejzávažnějších tělesných
nemocí a psychických poruch často bývá tím posledním spouštěčem. Problematice stresu,
jeho důsledkům i jeho předcházení se dnes na odborné úrovni i v běžném životě věnuje
mnohem větší pozornost, než tomu bylo v minulosti.
Stres je dnes bohužel ve větší nebo menší míře součástí života téměř každého člověka. Tuto
skutečnost bohužel již začínáme brát jako běžný jev. Stres se nám z našich životů
pravděpodobně nikdy nepodaří odstranit, přesto bychom se měli snažit alespoň o jeho
minimalizaci.

4

Stresory

2.

Stresory

Stresory jsou okolnosti, které spouštějí stresovou reakci. Mohou to být dílčí podněty (např.
nadměrný hluk, nepříjemné blikající světlo, špatný vzduch, průvan, nedostatek světla,
jednostranná fyzická zátěž aj.), ale častěji mají podobu komplexnějších situací. Některé
stresory mohou existovat jen v samotném jedinci (představách, myšlenkách), kdy určitou
vnější situaci (již existující nebo očekávanou) vyhodnotil jako ohrožující. Proto se stresory
dělí na vnější (existující mimo daného jedince) a vnitřní (hodnocení existující jen
v samotném jedinci).
Pokud jsou stresory vyhodnoceny mozkem jako ohrožující, dochází ke spuštění stresové
reakce. Automaticky dochází k celé řadě biochemických změn, které narušují naší obvyklou
tělesnou a psychickou rovnováhu, uvádějí nás do stavu tělesné a psychické nepohody, mění
naše tělesné a psychické procesy.
Existuje velké množství rozmanitých stresových událostí. Některé trvají krátce, jiné jsou
dlouhodobé nebo dokonce trvalé. Různá může být i jejich intenzita. Za silně stresující bývají
považovány situace, které se vyznačují některými z níže uvedených rysů (Nolen-Hoeksema,
2012):


Události, které jsou nebezpečné, v běžném životě se vyskytují výjimečně,
jsou silně traumatizující

Výjimečné, nebezpečné situace bývají také označovány jako katastrofický stres. Jde hlavně
o nejrůznější přírodní katastrofy (povodně, vichřice, zemětřesení aj.), ale i situace způsobené
lidskou činností (války, průmyslové havárie, letecká neštěstí, autonehody aj.). Spadají sem
i situace způsobené lidskou nebo zvířecí agresivitou (fyzické napadení, tělesné a psychické
týrání aj.). Při katastrofických událostech bývají lidé většinou nejprve šokováni a ochromeni,
jakoby nevěřili tomu, co se stalo. Pak následuje fáze, v níž jsou lidé extrémně pasivní a jsou
neschopni samostatného rozhodování, ovšem ochotně poslouchají příkazy. V třetí fázi po
katastrofické události lidé většinou pociťují neklid, úzkost, nemohou se na nic soustředit, mají
tendenci opakovaně vyprávět podrobnosti katastrofy. Psychické problémy mohou přejít do
posttraumatické stresové poruchy trvalejšího rázu.


Události přinášející zásadní změnu do života daného jedince

Některé stresující události jsou stresující hlavně proto, že přinášejí do života daného jedince
nějakou zásadní změnu, vyžadují změnu životního stylu a dosavadních zvyklostí. Jakákoliv
změna v životě vyžaduje přizpůsobení, a může být proto stresující. Stresovat mohou
i události, které jsou změnou k lepšímu (např. sňatek, změna zaměstnání, přestěhování,
zahájení studia na nové škole aj.). Více stresující jsou samozřejmě události, které v životě
daného jedince znamenají změnu k horšímu, se kterou se člověk hůře vyrovnává a nechce se
s ní smířit. V reakci lidí na životní změny jsou velké individuální rozdíly. Záleží na
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osobnostních charakteristikách, na tom, jak jedinec danou situaci vnímá a hodnotí, co očekává
od života v budoucnu.


Události, jejichž průběh je daným jedincem vnímán jako neovlivnitelný

Ovlivnitelností (event. neovlivnitelností) události se míní míra, v níž může daný jedinec
stresovou situaci zastavit. Pokud je stresová situace vnímána jako neovlivnitelná, bývá pro
daného jedince také více stresující. Jako neovlivnitelné bývají vnímány takové situace jako
např. smrt blízkého člověka, vážná nemoc, ztráta zaměstnání, opuštění životním partnerem aj.
V hodnocení míry ovlivnitelnosti jsou mezi lidmi opět velké individuální rozdíly. Záleží na
subjektivním vyhodnocení dané situace. Někteří lidé (hlavně lidé s naučenou bezmocností,
s negativním myšlením) snáze přijmou roli oběti a pasivně se oddávají průběhu stresující
události. Jiní se naopak neustále pokoušejí zvrátit běh nepříznivých situací. Dopad stresu
zmírňuje již pouhé vědomí, že je možné situaci ovlivnit (Nolen-Hoeksema, 2012).


Události, které jsou nepředvídatelné

Intenzitu stresové reakce na nepříznivé události významně snižuje skutečnost, zda je
předvídatelná, tj. jedinec ví předem, že stresová situace nastane, i když ji nemůže ovlivnit.
Lidé méně podléhají panice a negativním emocím, pokud předem vědí, že např. nastanou
povodně, přijde vichřice, budou cítit bolest při lékařském zákroku, blíží se konec života
milované osoby, budou vystaveni verbálním útokům partnera nebo šéfa apod. Upozorňování
dětí na blížící se neovlivnitelné stresové situace a poskytnutí návodu, jak se mají v dané
situaci zachovat, významně přispívá k jejich dovednosti zvládat zátěžové situace.


Události, které
(rozhodováním)

jsou

spojeny

s

vnitřním

motivačním

konfliktem

Silně stresující jsou také situace, v nichž nevíme, jak se máme zachovat, kdy se musíme
rozhodnout mezi pro nás atraktivními, ale vzájemně se vylučujícími cíli nebo postupy (např.
konflikt mezi rodičovskými a pracovními povinnostmi, konflikt mezi studiem a využitím
atraktivní pracovní příležitosti, konflikt mezi touhou po sblížení se s konkrétním člověkem
a strachem z odmítnutí aj.).

2.1

Druhy stresorů

V konkrétní, reálné životní situaci zpravidla působí více druhů stresorů najednou. Stresující
situace bývají komplexní. Konkrétních stresorů může být mnoho, za určitých okolností se
téměř vše může stát stresorem. Pro snazší identifikaci stresorů je vhodné jednotlivé stresory
seskupovat do určitých kategorií.
Pro jejich třídění mohou být zvolena různá kritéria. Podle toho, co je dominujícím stresorem,
se někdy hovoří o časovém stresu, sociálním stresu apod. Pro identifikaci stresorů na
pracovišti je vhodné níže uvedené třídění stresorů.
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Stresory

Vnější

Materiální

Organizační

Fyzikální

Biologické

Chemické

Vnitřní

Interpersonální

Myšlenky

Představy

Obr. 1. Třídění stresorů.

2.1.1 Vnější stresory
Vnějšími stresory se míní okolnosti, které se nacházejí mimo daného jedince. Vnější stresory
mohou být různé intenzity, mohou být ovlivnitelné i neovlivnitelné, předvídatelné
i nepředvídatelné. Každý člověk je dnes vystaven celé řadě vnějších stresorů. Vzhledem
k negativním důsledkům stresu je žádoucí, abychom průběžně vnější stresory identifikovali
a snažili se je odstraňovat ze svého života nebo se jim alespoň co nejvíce vyhýbali.
Problémem většiny lidí je, že stresory mírné intenzity ponechávají bez povšimnutí. Žijí tak
v chronickém stresu, aniž by si to plně uvědomovali.
Vnější stresory je možné dále třídit na materiální, organizační a interpersonální.


Materiální stresory

Materiálními stresory se míní nepříznivé vlivy z vnějšího prostředí, které uvádějí do stresu
primárně naše tělo, na psychické úrovni si jejich vliv nemusíme ani uvědomovat. Materiální
stresory působí na většinu lidí přibližně stejně, i když i v této oblasti jsou mezi lidmi určité
rozdíly v závislosti na jejich tělesné konstituci. Materiální stresory je možné dále třídit na
chemické, fyzikální a biologické:
Chemické stresory
Chemickými stresory jsou například nadměrný pobyt ve znečištěném životním prostředí,
špatný vzduch, špatná výživa (nedostatek potravin, nedostatek tekutin, nevhodné složení
potravy, cizorodé látky v potravinách), užívání léků s nežádoucími vedlejšími účinky, drogy
různého druhu aj.
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Fyzikální
Fyzikálními stresory jsou např. nadměrný hluk nebo naopak nedostatečná sluchová stimulace,
vystavení různým druhům záření, nedostatek prostoru, fyzicky namáhavá práce, práce
vykonávaná v nepřirozených polohách, v podzemí, ve výškách aj.
Biologické
Do kategorie biologických stresorů spadá práce, která je vykonávaná v rozporu s přirozenými
biorytmy (např. práce vykonávaná v noci, brzo ráno) nebo je vykonávána v nepřirozeném
rytmu bez možnosti dělání přestávek podle individuálních potřeb. Dále práce, při níž je člověk
často vystaven virům, bakteriím, parazitům, plísním aj. Biologickým stresorům jsou hojně
vystaveni i pedagogičtí pracovníci.


Organizační stresory

Organizační stresory představují vše, co souvisí s organizací práce na pracovišti, ale
i organizací soukromého života. Organizačními stresory na pracovišti bývají nejčastěji různé
prostoje (tj. nedostatek práce) nebo naopak příliš mnoho termínované práce s vysokou
zodpovědností (přepracování), nutnost vykonávat více pracovních úkolů najednou, nemožnost
řádného dokončování jednotlivých úkolů, nutnost vykonávat z časových důvodů pracovní
úkoly povrchně aj. Organizační stresory na pracovišti bývají způsobeny nejčastěji špatným
řízením. Někdy jsou způsobeny i proměnlivostí poptávky, proměnlivostí počtem klientů aj.
Obdobným způsobem se někteří lidé stresují i ve svém soukromém životě. Hlavním důvodem
bývá přílišná živelnost, nedostatek plánování a nedostatek organizačních schopností.
Interpersonální
Interpersonální stresory představují druzí lidé, kteří nás záměrně i nezáměrně stresují. Jde
o různé relativně běžné neshody, názorové střety, hádky, konflikty, ale i o závažnější
záležitosti (záměrné ponižování, psychické týrání, dlouhodobé soužití s problémovou
osobností aj). Do této kategorie stresorů patří i výkonové situace, v nichž je ohrožena naše
prestiž a ideální sebepojetí.
Na pracovišti je výskyt interpersonálních stresorů vyšší tam, kde vládne soutěživá atmosféra,
závist, žárlivost a nenávist, problematická komunikace, kde úspěch jednoho pracovníka je
neúspěchem druhého, kde je kladen velký důraz na kariérní postup na vyšší pracovní pozice,
kde dochází k postupnému snižování počtu pracovníků aj.
Výskyt interpersonálních stresorů na pracovišti vždy ovlivňují řídící kompetence vedoucího
pracoviště. Je bohužel běžnou skutečností, že vedoucí pracovníci interpersonálním stresorům
nevěnují náležitou pozornost.
Specifickým interpersonálním stresorem na pracovišti je mobbing (záměrný psychický teror),
jehož cílem bývá nejčastěji donutit daného jedince k odchodu z pracoviště nebo alespoň
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oslabit jeho konkurenční potenciál. Mobbing na pracovišti zpravidla nebývá zaměřen na
skutečně problémové jedince, neboť ti, mohou být odstraněni legálními, právními prostředky.
Objektem mobbingu častěji bývají ti jedinci, kteří jsou pracovití, výkonní, vstřícní, ale méně
schopní jedinci se jimi cítí být pracovně ohroženi. Motivy mobbingu mohou samozřejmě být
i jiné.
Zkušenosti ukazují, že postupy mužů a žen se při mobbingu poněkud liší. Ženy při mobbování
volí „jemnější“, ale zákeřnější metody. Muži jsou v projevování svých nesympatií většinou
otevřenější. Rozdíly v mobbingu mužů a žen jsou v přehledu uvedeny níže.
Tabulka 1: Rozdíly v metodách mužů a žen při mobbingu

Metody žen

Metody mužů


Ignorování



Pomlouvání

–





Vysmívání, ironizování
Nekonkrétní narážky
Kritika všeho, nesouhlas
každou cenu

–
–


za



–






Zatajování informací
–
–

Neustálé upozorňování na chyby
a špatný výkon
Neposkytování zpětné vazby,
navozování stavu nejistoty
Zatajování informací
Vyhrožování
Fyzický útok

2.1.2 Vnitřní stresory
Vnitřní stresory jsou myšlenky a představy, jimiž člověk sám sebe stresuje, a to v situaci, kdy
objektivně není ničím ohrožen a nenachází se v žádné stresové situaci. Náš mozek a naše tělo
reaguje stresovou reakcí nejen na reálné, ohrožující stresory, ale i na stresující myšlenky
a představy. Někteří lidé se tak neustále uvádějí do stresové situace tím, že v tzv. pracovní
paměti opakovaně aktualizují vzpomínky na prožité stresující události, event. si představují
různé stresující události, které mohou nastat v budoucnosti, i když nastat nemusí. Předem vidí
různé očekávané životní situace jako ohrožující, neovlivnitelné a předem se jich bojí, i když
k tomu není žádný objektivní důvod.
V tomto směru jsou mezi lidmi opět velké individuální rozdíly. Někteří lidé se příliš stylizují
do role oběti, jsou příliš ustrašení, mají přehnané obavy, negativní myšlení atd., zatímco jiní
lidé jsou naopak až příliš bezstarostní, nepředvídaví, neopatrní atd.
Vnitřní stresory jsou ze všech kategorií stresorů nejzávažnější, neboť před nimi nelze utéci.
Člověk si je ve své hlavě nosí neustále s sebou. Intrapsychické stresory lze však odstranit
některou z antistresových metod a osvojením si nových mentálních návyků.
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Cvičení: Dotazník zjišťující výskyt mobbingu na pracovišti.

19.

Někomu z kolegů jsou občas zatajovány důležité informace.
Na pracovišti je kolega, kterému je zadáváno málo práce (event. práce pod jeho
úroveň).
Vztahy na pracovišti jsou čistě formální. Kolegové si na pracovišti nepomáhají, často
je slyšet větu „to je jeho práce“.
Na pracovišti někteří zaměstnanci číhají na chybu a špatný výkon jiného kolegy.
Na pracovišti je kolega, který se neúčastní vzdělávacích a jiných akcí, i když by sám
chtěl.
Některý z pracovníků „krade“ svým kolegům tvůrčí nápady a názory na řešení
problémů.
Na pracovišti je někdo, u koho jsou neustále zpochybňovány jeho odborné a lidské
kompetence.
Někteří kolegové jsou ostatními pracovníky pomlouváni více, než je únosné.
Na pracovišti je někdo, komu se nedostává dostatečného uznání ze strany nadřízených
a kolegů.
Na pracovišti je někdo, kdo bývá vystaven destruktivní, ironické kritice, která je navíc
pronášena v přítomnosti jiných lidí.
Zaměstnanci se bojí zastat svého kolegy, aby se sami nedostali do problémů.
Velmi často se na pracovišti vyskytuje nějaký konflikt.
Na pracovišti je někdo, komu je vyhrožováno ztrátou pracovního místa.
Které z níže uvedených možností se vztahují i na vaše pracoviště: donášení
nadřízenému – závist a žárlivost mezi kolegy – intriky, pomlouvání – přehnaná
soutěživost
Na pracovišti je kolega, kterému je zadáváno přehnané množství práce.
Někdo z kolegů je cíleně izolován od ostatních.
Spolupracovníkům je zakazováno komunikovat s některým z kolegů.
Některý z kolegů je lstivě vtahován do komplikovaných situací (léček), aby měl
nepříjemnosti.
Na pracovišti je kolega, kterému je anonymně vyhrožováno (telefonicky, písemně).

2.2

Stresová reakce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

V případě, že je mozkem určitá situace vyhodnocena jako ohrožující, dochází na fyziologické
úrovni automaticky ke spuštění složitého řetězce reakcí tak, aby člověk byl schopen
ohrožující situaci zvládnout. Pokud je vnímané ohrožení rychle vyřešeno, již nastartované
reakce se zastaví. Ovšem jestliže stresová situace trvá déle, organismus se pokouší nově
vzniklé situaci přizpůsobit, jsou na fyziologické úrovni spouštěny další a další vnitřní reakce.
Stresová reakce organismu je v hlavních rysech podobná ve všech stresových situacích, bez
ohledu na druh stresorů – spouštěčů. Složitým řetězcem chemických reakcí se tělo připravuje
na zvládnutí a přežití stresové situace.
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Bezprostředně při setkání se stresovou situací existují tři základní reakce, od nichž jsou
všechny ostatní reakce odvozeny:


útěk před stresory, únik ze stresové situace



útok na stresory, pokus o odstranění a ovládnutí stresorů



ustrnutí, ochromení, důsledek šoku a extrémního strachu.

Která z výše uvedených reakcí bude spuštěna, závisí na druhu stresorů, okolnostech konkrétní
stresové situace, na psychickém vyhodnocení situace a individuálních charakteristikách
daného jedince (na pohotovosti k určité reaktivitě).
Každá z výše uvedených reakcí je doprovázena jinými emocemi, které se však mohou
prolínat. Nejčastější emocí v průběhu stresové reakce je strach a úzkost. Při extrémně
intenzivním strachu může dojít k ochromení, kdy člověk není schopen jakékoliv reakce, která
by vedla k úniku ze stresové situace nebo k pokusu o její zvládnutí. Další častou emocí
v průběhu stresové reakce je vztek, který může vyústit do agrese (verbální i neverbální).
Vztek a agrese jako reakce na frustraci a ohrožení je relativně častější u malých dětí a u mužů.
Méně častou reakcí na stresory je apatie a deprese, které se dostavují spíše po opakovaných,
neovlivnitelných, nezvládnutých stresových situacích. V důsledku zkušeností s opakovanými
a neovlivnitelnými stresovými situacemi může u člověka vzniknout tzv. „naučená
bezmocnost“, kdy daný jedinec dospěje k závěru, že nic nemůže ovlivnit. Toto přesvědčení
se pak přenáší i do jiných, běžných životních situací, kdy se člověk předem vzdává, o nic
neusiluje, je extrémně pasivní.
Při reakcích „útěk“ a „útok“ je třeba okamžitá energie, proto při stresové reakci játra začínají
uvolňovat zásobu cukru (glukózy) potřebného pro činnost svalů. Do krve se vyplavují
hormony, které podporují přeměnu tuků a bílkovin v cukry. Vylučují se také přirozené tělesné
opiáty (endorfiny) a zužují se povrchové cévy, aby v případě zranění nedošlo k rozsáhlému
krvácení. Slezina vylučuje více červených krvinek, které přenášejí kyslík. Kostní dřeň
produkuje více bílých krvinek, které pomáhají tělu bojovat s infekcí (Hoeksema, S. N., 2012).
Většina těchto fyziologických změn je výsledkem aktivace dvou neuroendokrinních soustav
řízených hypotalamem: sympatické nervové soustavy a adrenokortikální soustavy.
Hypotalamus je označován za mozkové centrum stresu, protože v naléhavých situacích
zastává dvojí funkci (Hoeksema, S. N., 2012).
První funkcí hypotalamu je aktivace sympatického oddílu autonomní nervové soustavy.
Hypotalamus přenáší nervové vzruchy do jader mozkového kmene, který řídí činnost
autonomní nervové soustavy. Sympatický oddíl autonomní nervové soustavy působí přímo na
svaly a orgány, které vyvolávají zrychlení srdečního tepu, zvýšení krevního tlaku a rozšíření
zornic. Sympatická soustava také stimuluje dřeň nadledvinek, která do krevního oběhu
vylučuje hormony adrenalin a noradrenalin. Adrenalin má na svaly a orgány stejný účinek
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jako sympatická nervová soustava a díky tomu pomáhá udržet stav aktivace. Noradrenalin
působí na hypofýzu a je tak nepřímo odpovědný za uvolnění zásobního cukru z jater
(Hoeksema, S. N., 2012).
Druhou funkcí hypotalamu je aktivace adrenokortikální soustavy. Pro dosažení tohoto účinku
předává hypotalamus pokyn hypofýze, aby uvolnila adrenokortikotropní hormon (ACTH),
který působí jako „hlavní stresový hormon“. ACTH stimuluje kůru nadledvinek, což vede
k uvolnění skupiny hormonů (nejdůležitějším z nich je kortizon), které regulují hladinu
glukózy a některých minerálů v krvi. Množství kortizonu v krvi nebo moči se často používá
pro posouzení míry stresu. ACTH také signalizuje jiným endokrinním žlázám, aby uvolnily
asi 30 hormonů, které hrají určitou roli v přizpůsobení organismu naléhavým situacím
(Hoeksema S. N., 2012).
Stresor

Hypotalamus

Sympatická nervová
soustava

Dřeň
nadledvinek

Kůra
nadledvinek

Hypofýza

Stresové hormony jsou krví
přenášeny do důležitých
orgánů a svalů

Nervové vzruchy
aktivují různé žlázy
a hladké svalstvo

REAKCE → ÚTOK,
ÚTĚK, USTRNUTÍ
Obr. 2. Stresová reakce.

Výše popsané fyziologické změny jsou součástí obecného adaptačního syndromu,
tj. souboru reakcí, jimiž každý organismus reaguje na stres. Již objevitel základní stresové
reakce Hans Selye popsal v polovině 20. století tři fáze obecného adaptačního syndromu
(obr. 3).


1. fáze – šok, poplach

V první fázi dochází ke konfrontaci se stresovou situací, kdy u daného jedince dochází k šoku
a nastartování poplachové reakce, dochází k aktivaci činnosti sympatické nervové soustavy.
Proto tato fáze bývá označována jako fáze šoku nebo poplachová fáze. Po vyhodnocení
situace nastává útěk, útok nebo ustrnutí.
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2. fáze – rezistence

Pokud není možný únik ze stresové situace a ukončit ji, v druhé fázi se organismus pokouší
novou situaci překonat, event. se jí přizpůsobit. Ve fázi rezistence se však vyčerpávají
rezervy. Tento stav nemůže trvat věčně. Po určité době přechází fáze rezistence do poslední
fáze – vyčerpání. V některých případech se však jedinci podaří se přizpůsobit, nastolit novou
biochemickou rovnováhu, zvyknout si na nové podmínky tak, že situace, která byla pro něho
původně silně stresující, již stresující není. Ze stresující situace může dokonce vyjít silnější,
zkušenější, mohl se naučit mnoha novým dovednostem. Např. téměř každý pedagog má
zkušenost s tím, jak u něho postupně mizela tréma a strach z veřejného vystupování, i když
samotná stresující událost se nezměnila.


3. fáze – vyčerpání, smrt nebo přizpůsobení

V případě, že se jedinci nepodaří stresovou situaci vyřešit nebo se jí přizpůsobit, přechází po
určité době fáze rezistence do fáze vyčerpání, které v krajních případech může skončit i smrtí.

reakce

fáze šoku

fáze rezistence

fáze vyčerpání

stresor

čas

Obr. 3. Fáze obecného adaptačního syndromu (stresové reakce).

2.3

Stres a výkonnost

V běžné komunikaci jsou pojmy stres a stresory někdy redukovány pouze na pracovní
přetížení nebo časovou tíseň. Jde však o příliš velké zúžení obsahu uvedených pojmů.
Takovéto zúžené pojetí by pak nedovolovalo zahrnout pod pojem stres řadu závažných
stresorů (např. stresory pramenící z problematické komunikace a interpersonálních vztahů,
traumatické zážitky, nudu, nedostatek vhodných podnětů aj.). Stresory mohou mít nejrůznější
podobu.
Vzhledem k tomu, že základní psychickou potřebou člověka je optimální podnětová
(kognitivní) stimulace a přiměřená aktivita, stresující mohou být i situace, kdy člověk nemá
co dělat, nebo prožívá nudu. Proto i prostředí, kde se na první pohled zdánlivě nevyskytují
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žádné stresory, může být stresující právě tím, že je tam nuda, extrémní stabilita, klid,
nedostatek nových podnětů.
Absence jakýchkoliv stresorů (extrémní klid) může také vést ke ztrátě motivace a snížení
výkonnosti. Úplné odstranění lehce stresujících podnětů z pracovního prostředí není proto
žádoucí.
Mírně stresující pracovní prostředí spíše přispívá ke zvýšení pracovní výkonnosti. Jen
málokdo je na takové seberegulační úrovni, aby dokázal sám sebe podněcovat k nejvyšším
výkonům. Naprostá většina lidí potřebuje k optimální výkonnosti alespoň mírný tlak
z interpersonálního prostředí (včetně tlaku termínu pro dokončení pracovních úkolů). Každý
student zná z vlastní zkušenosti rozdíly ve své výkonnosti, má-li dva měsíce před zkouškou
nebo týden před zkouškou.
Mírný stres (zejména mírný tlak interpersonálního prostředí, zvýšená hladina kognitivních
podnětů) může mít i příznivé důsledky. Problémem však je stanovení té příznivé, mírné
hladiny stresu, neboť v tomto směru jsou mezi lidmi velké individuální rozdíly. Jsou i jedinci,
kteří optimální pracovní výkon podávají jedině pod tlakem stresorů. U většiny lidí platí dále
schematicky zobrazená souvislost mezi intenzitou stresu a úrovní pracovního výkonu.
Ve zkouškové situaci nám mírný stres pomůže vybavit si řadu informací, neboť z hlediska
našich vnitřních kritérií jde o situaci ohrožení a o „přežití“. Ovšem stres při přípravě na
zkoušku proces učení zhoršuje, zejména ukládání informací do dlouhodobé paměti
a pochopení souvislostí.
Stres také komplikuje jakoukoliv tvůrčí činnost, včetně tvůrčího psaní. Inspirace a tvůrčí
nápady přicházejí zpravidla jen ve stavu uvolněného soustředění, které se vylučuje
s psychickým stavem, v němž jsme při stresové reakci.
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Intenzita stresorů
Vysoká

Střední

Vysoká

Střední

Nízká

Pracovní výkonnost

Nízká

Obr. 4. Souvislost mezi intenzitou stresorů a pracovní výkonností.

2.4

Individuální rozdíly v reakcích na stresory

Mezi lidmi jsou v reakcích na jednotlivé stresory a v psychické odolnosti velké individuální
rozdíly. To, co je pro jednoho člověka silným stresorem, pro někoho jiného stresorem být
nemusí. Největší rozdíly mezi lidmi jsou v reakcích na psychické a interpersonální stresory,
relativně menší rozdíly jsou v reakcích na stresory materiální povahy.
Velké rozdíly v reakci na jednotlivé stresory mohou být i u jednoho člověka. Vůči některým
stresorům může mít vysokou odolnost, vůči jiné skupině stresorů může být naopak zvýšené
citlivý. Například někdo může mít vysokou odolnost vůči tělesné zátěži, ale může mít velmi
nízkou odolnost vůči zátěži pramenící z problematických interpersonálních vztahů apod.
Některé stresory může člověk snášet relativně dobře, ale jiné mu mohou silně vadit.
V souvislosti s odolností ke stresu by se proto mělo vždy hovořit o odolnosti vůči konkrétním
stresorům. Obecná "odolnost ke stresu" e spíše fikcí.
Pokud člověk je již ve stresu, jeho odolnost vůči dalším stresorům se snižuje. Poslední
kapkou, která ho „srazí na kolena“, může tak být i zcela banální záležitost.
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3.

Důsledky stresu

Negativní důsledky stresu zpravidla nepřicházejí hned (s výjimkou, mimořádných, silně
traumatizujících událostí). V běžném životě se člověk zpočátku snaží se stresory vyrovnat,
přizpůsobit se jim. Zmobilizuje své síly a po určitou dobu se mu to může i dařit. Po fázi
zdánlivého zvládnutí stresu pak však většinou přichází fáze vyčerpání.
Obecně platí zákonitost, že k opětnému nastolení rovnováhy po stresu je v průměru třeba
přibližně dvojnásobné množství času, než je doba, po kterou trvalo působení stresorů.
Například je-li člověk vystaven jeden den intenzivnímu stresu, pak na úplné zregenerování na
tělesné a psychické úrovni potřebuje dva dny bez stresu. Trvá-li stresová situace rok, pak trvá
přibližně až dva roky, než se člověk úplně zbaví všech negativních důsledků stresu. Některé
silně traumatizující stresové události mohou samozřejmě na člověku zanechat stopy po celý
zbytek života, mohou se u něho objevit poststresové psychické poruchy a nejrůznější tělesné
nemoci.
Jak se konkrétní stresová situace promítne do reakcí daného člověka, záleží na povaze
a intenzitě stresorů, na individuálních zvláštnostech daného člověka. Reakce na stresory jsou
komplexní povahy. Nikdy nejde jen o jednu dílčí reakci, ale o celý soubor reakcí – tělesných
i psychických. Při stresu je vždy narušena obvyklá rovnováha psychických a tělesných
procesů.
Psychika a tělo tvoří jeden systém. Psychika ovlivňuje biochemické procesy v organismu
a tělesné změny ovlivňují průběh psychických procesů. Jakákoliv změna na tělesné úrovni se
dříve či později promítá do psychiky (nejprve do emočního prožívání, později do dalších
psychických procesů – vnímání, soustředění pozornosti, myšlení, představivosti, tvořivosti,
paměti). Obdobně jakákoliv změna na psychické úrovni se promítá do fungování organismu
(změna v obsahu myšlenek ovlivňuje emoční prožívání, které bezprostředně mění průběh
tělesných procesů). Vzhledem funkční propojenosti tělesných a psychických procesů jsou
reakce na různé druhy stresorů ve svých závěrečných fázích velice podobné (např. po
interpersonálním konfliktu může být člověk stejně vyčerpaný jako po namáhavé tělesné
práci).
V důsledku déletrvajícího stresu (nebo krátkodobého, ale intenzivního) se u daného jedince
objevují níže uvedené hlavní změny. Mohou se objevovat postupně a v různém pořadí, podle
toho, o jaké konkrétní stresory se jedná.


Tělesné změny

Při stresu se přímo nebo nepřímo mění všechny tělesné procesy, mění se biochemie těla.
Proto také stres může být jednou z příčin (někdy pouze jedinou příčinou) mnoha tělesných
nemocí, může výrazně zhoršovat všechny již existující zdravotní problémy. U malých dětí
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může stres dokonce poškodit některé části mozku, event. může být hlavní příčinou
nevytvoření některých mozkových struktur. Při stresu také dochází k oslabení imunitního
systému. Proto lidé, kteří jsou dlouhodoběji vystaveni stresu, jsou více náchylní nejrůznějším
infekčním nemocem. Vyčerpání spojené se stresem často bývá spouštěčem tělesné nemoci.
Při stresu dochází například ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, ztíženému dýchání,
svalovému napětí, žaludečním a střevním poruchám, k bolestem hlavy, bolestem v zádech aj.
V důsledku stresu se člověk cítí extrémně unaven až vyčerpán. U řady lidí také dochází při
déletrvajícím stresu ke změně tělesné hmotnosti (k hubnutí nebo naopak k tloustnutí).


Psychické změny

Negativních důsledků stresu na psychické úrovni je více, týkají se všech psychických procesů
a tím i chování, které je příslušnými psychickými procesy podmíněno. K psychickým
změnám dochází již od prvního okamžiku působení stresoru, kdy je vzniklá stresová situace
vyhodnocována na psychické úrovni. Změny v psychice proto zpravidla předcházejí změnám
na tělesné úrovni.


Změny v emočním prožívání

V důsledku stresu je člověk dlouhodobě negativně emočně vyladěn, spíše výjimečně prožívá
radost a spokojenost. Emoční nepohoda může mít u konkrétních lidí různou podobu, podle
jejich základního osobnostního vybavení. Někdo na stres reaguje zvýšenou podrážděností,
hněvem, vztekem, jiní lidé zas reagují strachem, úzkostí, depresí. V obou případech však
negativní emoce nepříznivě ovlivňují průběh dalších psychických procesů (myšlení,
soustředění na práci, paměť, nápaditost) a biochemických tělesných procesů.
Změny v kognitivních procesech
Stres také navozuje řadu změn v kognitivních procesech. Nejdříve se projevuje ve změněné
schopnosti soustředění. Člověk dělá více chyb, které dříve nedělal, nedokáže tak soustředěně
a dlouhodobě pracovat jako dříve. Později se dostavují další kvalitativní změny kognitivních
procesů. Jedinec ztrácí svoji dřívější kognitivní kapacitu a rychlost, mívá potíže s pamětí,
obtížněji vstřebává nové informace, jeví se jako méně inteligentní, ztrácí schopnost plnit
složitější úkoly aj.
Zhoršení kognitivních funkcí je podmíněno biochemickými změnami v průběhu stresové
reakce, dále intenzivním emočním prožíváním, které narušuje zpracování informací
a soustředění. Mysl jedince je také zahlcena myšlenkami na danou stresovou situaci.
Změny v motivaci
Vzhledem k tomu, že do motivace se promítá celkový funkční stav (tělesný i psychický)
daného jedince, dochází v důsledku stresu i k výrazným změnám v motivaci k učení, práci,
zájmovým činnostem aj. Jedinec ztrácí chuť k mnoha činnostem, a to i k činnostem, které ho
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za jiných okolností baví a zajímají. V důsledku stresu je tak unaven a vyčerpán, že zpravidla
nemá ani silu realizovat své zájmy a oblíbené činnosti. V některých případech může
dlouhodobý intenzivní stres vyústit až v syndrom vyhoření, tj. úplnou ztrátu motivace (viz
dále).
Změny v chování
Nejvýraznější změnou v chování jedince, který je ve stresu, je snížení celkové výkonnosti
a vyhýbání se novým životním a pracovním úkolům. Ve stresu má člověk tendenci lpět na
naučených vzorcích chování. Přirozenou reakcí člověka ve stresu je snaha uniknout ze
stresujícího prostředí, alespoň ve formě krátkodobých absencí, pozdních příchodů, pracovní
neschopnosti apod.
Stresovaní lidé mívají také problémy ve vztazích k druhým lidem, stávají se méně tolerantní
a trpěliví. Stresující pracovní prostředí se proto vyznačuje i četnějšími interpersonálními
konflikty.
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4.

Syndrom vyhoření

Specifickým negativním důsledkem stresu je tzv. syndrom vyhoření (burn-out efekt), který se
projevuje hlavně ztrátou motivace a pracovního nadšení, ztrátou ideálů, ztrátou energie,
chronickou únavou, nechutí pokračovat v dané činností. Často vyústí až v rozvázání
pracovního poměru. Syndrom vyhoření sám o sobě nepatří k psychickým poruchám, vytváří
však terén, na němž se nějaká psychická porucha snáze objeví.
Syndrom vyhoření není totéž co tělesné či duševní vyčerpání, které nastává po déletrvajícím
stresu, i když i při syndromu vyhoření se člověk cítí celkově vyčerpaný. Ačkoliv jsou si
symptomy syndromu vyhoření a pouhého vyčerpání velice podobné, jejich příčiny se liší.
Příčinou běžného vyčerpání může být jakákoliv chronická zátěž (stres), ať už psychická nebo
tělesná. Zpravidla nastává v důsledku vleklých problémů v zaměstnání či v soukromém
životě, kde negativní aspekty převažují nad pozitivními.
Syndrom vyhoření se objevuje především jako důsledek chronické emoční zátěže, která je
spojena s dlouhodobým pracovním nasazením ve prospěch druhých lidí. Proto také častější
výskyt syndromu vyhoření je u lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je jednání a komunikace
s jinými lidmi. Častěji se vyskytuje u lidí, kteří vykonávají tzv. pomáhající profese. Druhou
nejčastější příčinou syndromu vyhoření je nedostatek pozitivní zpětné vazby týkající se
významu vykonané práce a ztráta smysluplnosti pracovních činností.
Emoční zátěž z kontaktu s lidmi a zklamání z dosahovaných pracovních výsledků po určité
době u daného člověka vyústí ve ztrátu pracovního nadšení a pracovní motivace, člověk
motivačně „vyhoří“. V náchylnosti k výskytu syndromu vyhoření jsou však mezi jednotlivci
velké individuální rozdíly. Syndrom vyhoření nepostihuje lidi, kteří k pracovním úkolům
přistupují lhostejně, nezaujatě, kteří od samého počátku mají nízkou pracovní motivaci. Kde
není nadšení a vysoká motivace, nemůže nic „vyhořet“.
Syndrom vyhoření se vyskytuje především u lidí, kteří se od počátku velice angažují, pracují
s velkým nasazením, k pracovním úkolům přistupují zodpovědně, svědomitě, snaží se lidem
vyhovět, pracovní záležitosti intenzivněji emočně prožívají., nedokáží ve své psychice oddělit
pracovní záležitosti od soukromého života. Zvýšeně ohroženi výskytem syndromu vyhoření
jsou také lidé, kteří do svého zaměstnání vstupují s velkými ideály, nerealistickým
očekáváním a po určité době jsou však zklamáni.

4.1

Okolnosti přispívající ke vzniku syndromu vyhoření

Obecně je syndrom vyhoření důsledkem déletrvajícího působení hlavně interpersonálních
stresorů a dlouhodobého vysokého pracovního nasazení, které nevede k uspokojivým
pracovním výsledkům. Některé specifické okolnosti však k jeho vzniku přispívají více než
jiné stresory.

19

Syndrom vyhoření

Jsou to především tyto charakteristiky pracovního prostředí:


nutnost častého jednání s lidmi, kteří jsou na jiné kognitivní úrovni a vyznačují se
jinými osobnostními charakteristikami než daný jedinec;



nutnost stálého opakování týchž vět, slov, úkonů;



výsledky práce nejsou vidět;



pracovníkovi se nedostává verbálního uznání a pochopení;



nutnost stálého ovládání emocí a přirozených reakcí;



nutnost stylizace do profesionální role (nutnost vystupovat předepsaným způsobem,
nutnost přizpůsobovat se druhým lidem);



nutnost neustálého vyhodnocování chování, reakcí druhých lidí a nutnost
přizpůsobovat se jim;



nutnost přemýšlet na několika úrovních současně, nutnost filtrovat své myšlenky
a verbální sdělení, nelze otevřeně komunikovat;



nemožnost přizpůsobit tempo a styl práce svému individuálnímu biologickému rytmu



nedostatek času, nutnost vykonávat práci pod neustálým časovým tlakem aj.

Z uvedeného stručného přehledu hlavních okolností, které přispívají ke vzniku syndromu
vyhoření, vyplývá, že vhodným vedením a přístupem vedoucího pracoviště, vhodným
sestavením pracovní náplně, vhodnou organizací práce, relaxačními aktivitami
v mimopracovní době aj. lze v řadě případů syndromu vyhoření předcházet.

4.2

Projevy syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření se projevuje jak na tělesné, tak i na psychické úrovni (kognitivní, emoční).
Všechny projevy jsou vzájemně spojeny, jeden zpravidla podmiňuje výskyt dalších, neboť
organismus a psychika tvoří jeden systém.
Tělesné symptomy


tělesné vyčerpání (nedostatek energie, slabost, napětí ve svalech, bolesti v různých
částech těla;



chronická únava, která nemizí ani po dostatečném spánku a odpočinku;



poruchy spánku;



častější infekční nemoci, náchylnost k úrazům aj.
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Psychická únava


psychické vyčerpání (člověk se cítí "vysátý", "ubitý", nemá sílu zvládat ani rutinní
pracovní úkoly, na jejich vykonání se musí maximálně soustřeďovat);

Kognitivní symptomy


zpomalení kognitivních procesů (vnímání, myšlení);



ztráta tvořivosti, nápaditosti;



obtíže se soustředěním pozornosti;



vyhýbání se hovorům o pracovních tématech a problémech aj.

Emoční symptomy


emoční apatie (jedince nechávají lhostejného jak příznivé tak i nepříznivé události)



popudlivost, předrážděnost (emočně nepřiměřeně reaguje i na bezvýznamné podněty,
předrážděnost se může vyskytovat střídavě s emoční apatií)



negativní změna emočních vztahů k lidem (i k blízkým osobám), omezení
interpersonálních kontaktů na pracovišti i v soukromém životě aj.

Motivační symptomy


ztráta pracovního nadšení a pracovní motivace, zklamání, rezignace na další pracovní
snažení, nechuť pokračovat v dané pracovní činnosti i nechuť dále setrvávat v daném
zaměstnání



vyhýbání se pracovním úkolům, absence, pozdní příchody



opovržení vlastní prací, ztráta sebeúcty aj.

4.3

Fáze syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření nevzniká ze dne na den, ale postupně v delším časovém intervalu.
V objevování se jednotlivých projevů mohou být mezi lidmi velké individuální rozdíly, přesto
pro snazší identifikaci syndromu vyhoření u konkrétních jedinců jsou orientačně rozlišovány
některé fáze. V nástupu a průběhu výskytu syndromu vyhoření bývá rozlišováno pět fází:
1. fáze – nadšení, dobrovolné přepracování
Na počátku je vysoké pracovní nadšení, vysoké očekávání a vysoké pracovní nasazení. Práce
zpočátku danému jedinci přináší velké uspokojení a je nejdůležitější složkou jeho života.
Rizikem již v této úvodní fázi je neefektivní vydávání energie, úplné oddání se práci a osobní
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identifikace s pracovištěm (ev. pracovními problémy). Jedinec se dobrovolně přepracovává,
nedbá na odpočinek a psychickou relaxaci.
2. fáze – stagnace
V druhé fázi nastává stagnace. Počáteční nadšení již není tak intenzivní, práce již není tak
atraktivní. Jedinec si začíná uvědomovat realitu, z některých ideálů a očekávání již slevil.
Přestává se osobně angažovat, více se zaměřuje na rutinní postupy. Začíná si také
uvědomovat, že by se měl věnovat i něčemu jinému, nejenom své práci.
3. fáze – frustrace
Ve třetí fázi vystupuje do popředí uvědomování si své životní frustrace. Jedinec začíná
pochybovat o smyslu toho, co dělá. Nevidí žádné pozitivní pracovní výsledky, klade si
otázky, zda má vůbec smysl pokoušet se překonávat potíže, překážky, pokračovat v dosavadní
pracovní činnosti. Ve třetí fázi se již začínají objevovat některé výše popsané tělesné
i psychické potíže. Daný jedinec začíná mít také problémy v interpersonálních vztazích.
4. fáze – apatie
Čtvrtá fáze se vyznačuje dominující apatií a vyčerpáním. Všechny problémy, které se začaly
projevovat již v předchozí fázi, se dále stupňují. Daný jedinec se již záměrně vyhýbá lidem,
a to i těm, s nimiž je povinen pracovat. Pracovně se daný jedinec zaměřuje jen na to, co musí
nezbytně nutně vykonat. Z jeho pracovního výkonu se vytratila iniciativa, nápaditost a ochota,
vyhýbá se novým pracovním úkolům. Potíže a emoční apatie je větší u těch jedinců, kteří jsou
při výkonu své práce trvale frustrováni a současně nemají kam odejít, jsou na dosavadním
zaměstnání existenčně závislí.
5. fáze – vyčerpání
V závěrečné fázi si většina lidí uvědomuje, že již takto dál nemohou žít a začínají uvažovat
o změně. Změní zaměstnání (třeba i mimo svůj obor), přejdou na jinou práci nebo alespoň
odejdou na delší dovolenou. Celkově přehodnotí svůj vztah k práci i k životu. Více se zaměří
na uspokojivé využívání volného času, naleznou si nové přátele apod. V některých případech
může odpočinek, dočasná změna a závěrečné přehodnocení životních postojů vyústit
v racionální, a tím i efektivnější přístup k práci. Jedinec se může stát relativně lepším
pracovníkem, než byl na počátku před výskytem syndromu vyhoření. Někteří lidé však
prožitý syndrom vyhoření i po letech vnímají jako své osobní selhání a těžko se s ním
vyrovnávají. Po pracovní stránce jím mohou být i trvale poznamenáni. Jsou samozřejmě
i lidé, kteří v závěrečné fázi syndromu nepodniknou nic. Jsou nadále nešťastni a pro
zaměstnavatele jsou nepříjemným břemenem.
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Cvičení: Dotazník zjišťující projevy syndromu vyhoření.
1 = daný projev se u vás nevyskytuje, 3 = daný projev se u vás vyskytuje
občas, 5 = daný projev se u vás vyskytuje skoro pořád

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Po probuzení mě děsí myšlenka, že musím jít opět do práce ................................ 1 2 3 4 5
Připadá mi, že mám méně energie než dříve ........................................................ 1 2 3 4 5
Lidi, s nimiž musím pracovat, stále více nesnáším ............................................... 1 2 3 4 5
Jsem více depresivní a popudlivý/-á, rozčilují mě i maličkosti ............................. 1 2 3 4 5
Zjišťuji, že nevyhledávám společnost jako dříve ................................................... 1 2 3 4 5
Jediné, po čem toužím, je odpočinek někde na samotě ......................................... 1 2 3 4 5
Jsem roztěkanější, hůře se soustředím na práci.................................................... 1 2 3 4 5
Mám dojem, že to, co v zaměstnání dělám, nemá žádný smysl ............................. 1 2 3 4 5
Přestávám věřit svým schopnostem ...................................................................... 1 2 3 4 5
Více se obávám vlastního selhání ......................................................................... 1 2 3 4 5
Někdy mám chuť od všeho utéct............................................................................ 1 2 3 4 5
Práce mě přestává bavit, zdá se mi, že mi nic nepřináší ...................................... 1 2 3 4 5
Musím se nutit i do plnění jednoduchých úkolů .................................................... 1 2 3 4 5
Mám pocit, že práce mi bere více energie, než kolik jí mám ................................ 1 2 3 4 5
Přeji si, aby mě lidé nechali na pokoji .................................................................. 1 2 3 4 5
Nebaví mě se dále odborně vzdělávat ................................................................... 1 2 3 4 5
Zdá se mi, že mám horší pracovní výkonnost ....................................................... 1 2 3 4 5
O své práci již nepřemýšlím, nemám nápady, jsem jako robot............................. 1 2 3 4 5
Nerad se bavím s kolegy o pracovních záležitostech ........................................... 1 2 3 4 5
Když si o víkendu vzpomenu na práci, je mi špatně .............................................. 1 2 3 4 5

Vyhodnocení
0–30 bodů:

Syndrom vyhoření vám nehrozí.

31–45 bodů:

Některé symptomy vyhoření se u vás projevují.

46–60 bodů:

Pravděpodobně se nacházíte v počátečním stádiu syndromu vyhoření.

61–75 bodů:

Pravděpodobně procesem vyhoření procházíte.

76–100 bodů:

Je nejvyšší čas, abyste se sebou něco udělali.
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5.

Psychické poruchy, na jejichž vzniku se významně
podílí stres

Dlouhodobý nebo intenzivní stres u každého člověka navozuje větší či menší změny
v psychice, v tělesných procesech, v celkovém chování. Reakce na jednotlivé stresory
a stresové situace je značně individuální. Někteří lidé jsou více psychicky odolní
a přizpůsobiví, jiní se stresují skoro kvůli každé banalitě. I důsledky stresu jsou značně
individuální.
Již bylo zdůrazněno, že stres se přímo nebo nepřímo podílí na vzniku téměř všech
tělesných nemocí a psychických poruch. Na vzniku psychických poruch se vždy podílí více
faktorů, z nichž velmi významnou okolností je právě stres.
Stres je jednou z příčin především tzv. neurotických poruch (tj. fobické poruchy – sociální
fobie, agorafobie, specifické fobie; úzkostné poruchy – panická úzkostná porucha,
generalizovaná úzkostná porucha; obsedantně kompulzivní poruchy).
Stresem katastrofického rázu mohou být způsobeny tzv. poststresové psychické poruchy. Při
závažném stresu (z hlediska daného jedince) katastrofického rázu může dojít i u zcela
psychicky zdravých a odolných jedinců k dočasným i trvalým psychickým změnám.
Katastrofickou událostí je míněno například: živelná pohroma, požár, automobilová nehoda,
přepadení, znásilnění či sexuální obtěžování, tělesné či psychické týrání, náhlé úmrtí blízké
osoby, ztráta domova a rodinného zázemí, náhlá ztráta sociálního postavení a materiálního
zajištění, ztráta zaměstnání aj.). Pro děti a mladistvé to však mohou být i události, které
dospělí lidé nepovažují za katastrofu (např. rozvod rodičů, neúspěch ve škole vedoucí
k propadnutí nebo vyhození ze školy, hluboké zklamání z chování lidí, na nichž mladistvému
hodně záleželo aj.).
Psychické poruchy, které jsou přímo způsobeny závažným stresem a které se v běžné
populaci vyskytují relativně často, jsou: akutní reakce na katastrofický stres, posttraumatické
stresová porucha, porucha přizpůsobení, somatoformní psychické poruchy, dissociativní
poruchy; u dětí je to hlavně elektivní mutizmus a desinhibovaná příchylnost v dětství.

5.1

Akutní reakce na katastrofický stres

Akutní reakce na stres je přechodná psychická porucha, která je bezprostřední reakcí na stres
závažného, katastrofického rázu. Stresorem (spouštěcím podnětem psychické poruchy) bývá
silný traumatizující zážitek se stresovou událostí.
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Akutní reakce na závažný stres je značně individuální. Záleží na okolnostech a druhu
konkrétní stresové situace, na individuálních zvláštnostech daného jedince aj. U některých lidí
však může dojít k dočasné psychické poruše, která trvá několik hodin až několik dnů.
Bezprostředně po uvědomění si stresující události je jedinec v šoku, dochází u něho k zúžení
vědomí, je strnulý, nereaguje (nebo jen v omezené míře), s okolím nekomunikuje. Je zjevně
šokován tím, co se stalo. Nemůže tomu uvěřit, případně vůbec nechápe, co se vlastně děje.
V další fázi akutní reakce na stres se daný jedinec ještě více izoluje od svého okolí a uzavírá
se sám do sebe. U některých jedinců se však může objevit zmatené chování (neúčelné
pobíhání, vykřikování, panická úzkost, hněv, agrese aj.).

5.2

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha je opožděnou reakcí na katastrofickou stresovou situaci,
která by pravděpodobně téměř u každého člověka způsobila větší či menší emoční rozrušení.
Většina lidí se z katastrofického stresu po určité době vzpamatuje a dál bez problému žije
běžným životem. U disponovaných jedinců však katastrofická událost navodí psychickou
poruchu.
Katastrofickou stresovou událostí se míní např. povodně, požáry, zřícení budov, sesuvy půdy,
přepadení, znásilnění, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby aj. Při posuzování toho, zda
určitá situace je nebo není katastrofického rázu, rozhodují subjektivní kritéria daného jedince.
V případě posttraumatické stresové poruchy se daný jedinec chová bezprostředně po výskytu
silného stresoru účelně a racionálně (např. pomáhat při záchraně jiných osob, účelně
a racionálně zajišťuje svoje vlastní přežití, činí opatření proti dalším škodám na majetku
i životech atd.). V průběhu stresující události nemá čas přemýšlet a proto si ani nepřipouští
traumatizující prožitky. Problémy se však dostaví v době, kdy je zdánlivě již po všem
a člověk je v bezpečí.
Posttraumatická stresová porucha se projevuje opakovaným znovuprožíváním traumatu
v podobě živých vzpomínek na danou událost. Nepříjemné vzpomínky se objevují i ve snech
a tzv. nočních můrách.
Jedinec má snahu vyhýbat se všemu, co by mu stresovou, traumatizující událost připomínalo.
O tom, co se stalo, nechce hovořit. Na některé momenty z průběhu události může mít
i amnézii (ztrátu paměti).
Na běžné, neutrální, neočekávané podněty může reagovat nepřiměřeným leknutím.
U daného jedince dochází k omezení emočních reakcí (emočnímu vyhasnutí). Přestává
komunikovat a stýkat se s jinými lidmi (i s těmi, kteří mu dříve byli emočně blízcí). Na
pokusy navázat s ním kontakt může reagovat nepřiměřenými výbuchy hněvu.
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Ztrácí motivaci a zájem o činnosti, které dříve rád vykonával (v zaměstnání, v rodině, ve
volném čase). Obtížně se soustřeďuje na vykonávání déletrvajících činností.
Výše uvedené projevy se mohou teoreticky objevit kdykoliv po těžké, traumatizující události.
Zpravidla se však objevují po několika týdnech až měsících. Porucha trvá minimálně jeden
měsíc, často mnohem déle, třeba i několik let, někdy po celý zbytek života.
Většina lidí se z traumatizující události psychicky zotaví. Někteří lidé se z prožitého traumatu
sice zcela nevzpamatují, ale naučí se s tíživými vzpomínkami a se změněným pohledem na
svět žít. V některých případech může porucha přetrvávat po celý zbytek života a je
doprovázena změnou celé osobnosti. Někteří lidé se s prožitou katastrofickou událostí nikdy
nevyrovnají, po celý zbytek života u nich přetrvávají psychické a osobnostní změny (ztráta
radosti ze života, trvalý strach či úzkost, omezení pracovních a společenských aktivit, poruchy
spánku aj.).

5.3

Poruchy přizpůsobení

Poruchy přizpůsobení nastávají jako reakce na závažnou stresující životní událost.
Závažnost stresující události není posuzována podle objektivních kritérií, ale podle
subjektivního prožívání daného jedince. Spouštěčem poruch přizpůsobení proto může být
i událost, která z hlediska objektivního pozorovatele je banální záležitostí. Daný jedinec ji
však prožívá jako tragédii. Rozhodující tedy není událost sama o sobě, ale vyhodnocení
události daným jedincem, jeho zranitelnost a individuální zvláštnosti.
Při poruchách přizpůsobení se daný jedinec není schopen vypořádat s proběhlou stresovou
událostí a je ochromen téměř ve všech oblastech života. Má sníženou výkonnost, prožívá
depresi nebo úzkost, není schopen zvládat úkoly a plnit povinnosti téměř ve všech oblastech
životního fungování. U dětí a mladistvých se mohou přidružit poruchy chování. U malých
dětí se mohou objevit regrese tj. chování a reakce, které se běžně vyskytují na nižším
vývojovém stupni a u daného jedince se již nevyskytovaly (např. pomočování, dumlání palce,
regrese ve vývoji řeči aj.).
Poruchy se zpravidla objevují do jednoho měsíce po výskytu traumatizující stresující události
a trvají maximálně půl roku. Někdy však mohou trvat až dva roky.

5.4

Somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy se projevují u lidí, kteří jsou dlouhodobě ve stresu, mají nejrůznější
starosti, trápení apod. Déletrvající psychický stres se po určité době začne projevovat
nejrůznějšími subjektivními tělesnými potížemi, přitom lékařským vyšetřením není
zpočátku zjištěn žádný nález. Z hlediska lékaře je daný člověk tělesné zdravý. Tělesné potíže,
na které si daný jedinec stěžuje, mohou být velice pestré (bolesti svalů, bolesti končetin
a kloubů, bolesti v zádech, bolesti hlavy, bolesti břicha, bolesti žaludku, zvracení, problémy
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s trávením, únava, píchání v různých částech těla, svědění kůže, obtíže s dechem, bolesti na
hrudníku, svírání u srdce aj.). Nepříjemné pocity se mohou týkat kteréhokoli tělesného orgánu
či systému.
Subjektivní tělesné potíže bývají doprovázeny depresivní náladou nebo déletrvající lehčí
úzkostí nebo podrážděnosti. Výskyt somatoformní poruchy má dalekosáhlé důsledky pro
studijní i pracovní výkonnost, kvalitu interpersonálních vztahů, životní spokojenost aj.
Lidé trpící somatoformní psychickou poruchou se zpravidla obávají, že trpí vážnou tělesnou
nemocí, proto vyhledávají lékaře, který však pro jejich problémy neshledává žádný somatický
podklad. Většinou odmítají tvrzení, že jejich potíže mají původ v psychice a odmítají také
navštívit psychiatra.
V osobní a rodinné anamnéze jedinců, kteří trpí somatoformními poruchami, bývá nalezen
dlouhotrvající stres (interpersonální, rodinný nebo pracovní problém apod.). Somatoformní
poruchy se však vyskytují i u lidí, kteří se z objektivního hlediska nepotýkají se zjevným
stresem, ale podvědomě si přejí být nemocní. Tělesné nemoci jsou pro ně "únikem do
nemoci" před nepříjemnými úkoly a situacemi, neboť vůči nemocným lidem bývají ostatní
lidé tolerantnější, ohleduplnější, mívají na ně nižší nároky, méně je kritizují za špatné výkony
aj. Tělesná nemoc může některým lidem přinášet určité výhody.
Do skupiny somatoformních poruch patří i hypochondrická porucha, tj. trvalá, přehnaná
starost o své zdraví, kdy běžné tělesné pocity jsou daným jedincem interpretovány jako
projevy vážné nemoci.

5.5

Dissociativní poruchy

Dissociativní poruchy jsou relativně novou diagnostickou kategorií. V minulosti byly projevy
spadající pod pojem „dissociativní poruchy“ spojovány s hysterií. Předpokládá se, že na
vzniku dissociativních poruch se významně podílí závažný, nesnesitelný stres. Vyskytují se
po traumatizující události, při neřešitelných a nesnesitelných problémech, vážně narušených
interpersonálních vztazích apod. Samotní jedinci však na vědomé úrovni popírají existenci
stresu, existující problémy bagatelizují, ale jejich tělo na stres přesto reaguje. Dissociativní
poruchy se relativně často vyskytují hlavně u jedinců, kteří jsou vystaveni domácímu násilí,
které bagatelizují.
V důsledku závažného a popíraného stresu může u daného jedince docházet k různým kožním
projevům, výpadku části zorného pole, ke křečím, ke ztrátě kontroly nad pohybem některých
části těla aj. V těch nejzávažnějších případech může docházet až ke ztrátě integrace
vzpomínek a ke ztrátě vědomí identity.
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5.6

Elektivní mutizmus

Psychická porucha elektivní mutizmus se vyskytuje hlavně u dětí. Velký podíl na jejím
vzniku má stresující interpersonální prostředí, v něm dítě žije a psychický strádá. Hlavní
příčinou jsou traumatizující zážitky a stres. V anamnéze se zpravidla nachází nějaké vážné
narušení důležitého interpersonálního vztahu.
Mutizmus znamená útlum řečového projevu výlučně z psychických důvodů. Při mutizmu dítě
přestává mluvit ve všech situacích nebo jen v některých (např. jen ve škole, jen s jedním
učitelem, jen s cizími lidmi, jen s jedním rodičem aj.). Řeč u dítěte je přitom dostatečně
vyvinuta. Děti, u nichž se objevil mutizmus, zpravidla bývají utlumeny i v jiných projevech
a chování.
Nejde o pouhé trucování, "uraženost". Porucha bývá podmíněna traumatizujícím zážitkem
a stresem. Může se vyskytovat samostatně, ale často se kombinuje s jinými psychickými
poruchami (fobickými a úzkostnými, posttraumatickou stresovou poruchou aj.). Častější je
u dětí, které jsou zvýšeně citlivé a plaché. Období nemluvení může být různě dlouhé. Za
nemluvení není možné dítě trestat, tím by došlo ke zhoršení situace, ale je nutné zajistit, aby
nemluvení dítěti nepřinášelo nějaké výhody.

5.7

Dezinhibovaná příchylnost v dětství

Porucha nazývaná dezinhibovaná příchylnost v dětství vzniká v prvních pěti letech života,
následky této poruchy však bývají patrny po celý zbytek života. Vzniká u dětí, které neměly
možnost v útlém věku psychicky přilnout k jedné osobě, která o ně pečovala. Neměly
příležitost k vytvoření láskyplného, stabilního a bezpečného vztahu s dospělou, pečující
osobou. Objevuje se proto hlavně v těch případech, kdy docházelo k rychlému střídání
pečujících osob.
Absence psychického, pevného vztahu na počátku života má za následek, že dítě ani
v pozdějším věku není schopno navázat jeden stabilní vztah. Jeho náklonnost vůči lidem bývá
rozptýlená, na potkání se s každým kamarádí, přehnaně vyžaduje pozornost jako důkaz přízně
ze strany druhých lidí.
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6.

Překonávání stresu a zvyšování psychické odolnosti

Stresu více podléhají lidé s intenzivnějším emočním prožíváním a lidé, s chronicky oslabenou
tělesnou a psychickou odolností. Tito lidé také dříve a intenzivněji na sobě pociťují účinek
všech antistresových metod.
V rámci předcházení a překonávání důsledků stresu existují dva základní přístupy:


přístup zaměřený na řešení problémů (stresových událostí, stresorů);



přístup zaměřený na kognitivně-emocionální a tělesné důsledky již prožitého stresu a
na posílení psychické odolnosti vůči novým stresorům.

6.1

Přístup zaměřený na řešení problémů a odstraňování stresorů

Život každého pracujícího dospělého člověka, který je zároveň i rodičem, je pravděpodobně
protkán nespočetným množstvím drobných i větších stresorů. Mnozí lidé se s touto
skutečností smiřují nebo jsou dokonce přesvědčeni, že svůj život v tomto ohledu nemohou
změnit. Stále existuje i relativně vysoké procento lidí, kteří si škodlivost stresu dostatečně
neuvědomují nebo řadu životních potíží za stres ani nepovažují, neboť pojem stres chápou
velice úzce.
Jedna z prvních věcí, kterou by každý člověk měl v určitých časových periodách pravidelně
dělat, je „inventura stresorů“. V každodenním pracovním a rodinném shonu, kdy jsme
zaměřeni hlavně na plnění povinností, úkolů, řešení naléhavých problémů, zpravidla ani
nemáme mentální kapacitu na to, abychom přemýšleli o tom, co konkrétně nás stresuje.
Někdy se tak zbytečně vystavujeme stresorům, které by daly relativně snadno odstranit.
Metoda inventura stresorů spočívá v tom, že si sepíšeme všechny stresory, které na nás
v životě momentálně doléhají. Je vhodné si stresory opravdu napsat. Seznam stresorů
(materiálních, organizačních, interpersonálních a intrapsychických) nám napomůže k lepšímu
přehledu a nadhledu. Lépe se nám pak přemýšlí o tom, co by se dalo v našem životě změnit.
Porovnáním seznamů stresorů pořízených v různých etapách života vidíme, jak se náš život
mění a jak jsme v „boji“ se stresem úspěšní. V ideálním případě by náš osobní seznam
stresorů měl být v průběhu času stále kratší.
K nejhorším stresorům patří interpersonální stresory, tj. problémoví lidé, kteří nám zbytečně
komplikují život. Pokud je to možné, pak bychom se v rámci péče o své duševní zdraví měli
vyhýbat:


lidem s chronicky špatnou náladou (emoce jsou „nakažlivé“),



lidem sebelítostným, ufňukaným, kteří se stylizují do role oběti,
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lidem s egocentrickým zaměřením, kteří neustále vyžadují pozornost a péči jiných lidí,



lidem neschopným vést dialog a projevit empatii.

Po odstranění co největšího počtu škodlivých stresorů z každodenního života by samozřejmě
mělo následovat aktivní vyhledávání zdrojů příjemných prožitků tak, aby prostředí,
v němž se každý den pohybuje, bylo příjemné a pokud možno neustále jsme se měli na co
těšit.
Na materiální úrovni bychom se měli zamyslet nad bytovým zařízením, dekoracemi, barvami
apod., aby prostředí, v němž se každodenně pohybujeme, nebylo stresující, ale naopak co
nejpříjemnější. Pobytem v příjemném prostředí dochází automaticky k příznivému
emočnímu vyladění, pocitu bezpečí a kontroly nad svým životem, k harmonizaci psychických
i tělesných funkcí.
K pocitu příjemného prostředí a kontroly nad svým životem přispívá i dodržování
elementárního pořádku a řádu ve věcech. Nepořádek v bytě nebo pracovně navozuje i chaos
v hlavě. Nepřehlednost dokumentů, věcí, pomůcek aj. je sama o sobě stresující.
Součástí aktivního vyhledávání zdrojů radosti a příjemných prožitků by měla být i snaha o co
nejčastější pobyt v přírodním prostředí a vyhledávání zdrojů radosti v umění, zábavných
a sportovních akcích tak, aby se člověk měl neustále na něco těšit.
Jde o vytvoření návyku radovat se z každodenních drobností, malých úspěchů, přirozené
krásy apod. Pocit těšení se na určitou událost nebo zážitek je velmi důležitý i pro psychické
zdraví malých dětí.

Cvičení: Pro inspiraci je níže uveden seznam uvědomovaných stresorů,
který byl vytvořen účastníky (ženami) 1. běhu kurzu Soft Skills v rámci
projektu EDURO.

Materiální stresory




Fyzikální stresory
o
Hluk
o
Nedostatek prostoru
o
Nedostatek pohybu
o
Průvan, větrné počasí
o
Rytmický, rušivý zvuk
o
Rušivé světlo (televize, monitory, permanentní umělé osvětlení)
Chemické stresory
o
Špatný vzduch
o
Špatná voda
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Biologické stresory
o
Nedostatek spánku;
o
Nedodržování biorytmu, pravidelnosti života,
o
Nemožnost stravovat se zdravě

Organizační stresory









Hodně práce – časté přepracování, hodně povinností, nedostatek času na všechno
Nemožnost věnovat se jednomu úkolu v klidu (spěch, povrchnost, dělání více věcí
najednou)
Neočekávané změny, překvapení – nutnost neustále měnit naplánovaný program
Nedostatek zpětné vazby (na pracovišti)
Špatný odhad času (naivní optimismus)
Přehnaná pečlivost
Mnoho e-mailů
Neplnění povinností ze strany jiných lidí

Interpersonální stresory













Nadměrný pobyt mezi lidmi, nedostatek „samoty“
Opovržení ze strany jiných lidí
Neustálé hodnocení ze strany jiných lidí
Psychické využívání, zneužívání jinými lidmi
Vzbuzování pocitů viny (vyčítání chyb v minulosti, „za vše si můžeš sama“)
Primitivismus, verbální a neverbální agrese
Nedostatek komunikace s dospělými lidmi na stejné kognitivní úrovni a stejných
zájmů, stereotypnost obsahu komunikace
Bezohlednost lidí (nepořádnost na veřejnosti, nedodržování předpisů a norem
(parkování), bezmoc z bezohlednosti lidí
Přeplněnost dopravního prostředku – děti, kočárek
Absence pomoci v dopravním prostředku
Lhaní, podvádění lidí
Lhostejnost lidí

Intrapsychické stresory














Podvědomý chronický strach z lidí
Zbytečný spěch
Občasné podléhání špatným životním hodnotám (důraz na vnější okázalost, mínění
cizích lidí)
Nedůslednost a lenost v preventivní aplikaci antistresových metod
Důraz na povinnosti a přílišné sebeobětování se
Nenávist vůči sobě
Orientace na minulost, neschopnost „odstřihnout se“ od nepříjemných událostí
Pocity viny z nemožnosti plnit roli matky podle vlastních představ
Bezradnost ve specifických výchovných situacích
Nedostatek emočního přeladění
Projekce vlastních nedostatků do druhých lidí
Pocit viny ze zanedbávání blízkých lidí
Nespokojenost s vlastními komunikačními dovednostmi, potíže v komunikaci s lidmi na
jiné kognitivní úrovni
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Přílišná sebekritičnost
Cvičení: Vytvořte si seznam svých životních stresorů a zamyslete se nad tím,
které ze stresorů by bylo možné odstranit, event. alespoň snížit četnost jejich
výskytu. Obdobný seznam si vytvořte znovu přibližně za půl roku. Oba
seznamy porovnejte a pokuste se ze srovnání vyvodit pro sebe zobecňující
závěr.

Cvičení: Pokuste si odpovědět na otázku: Na co se těšíte tento den, tento
týden, tento měsíc, tento rok? Pokud nevíte, co byste měli odpovědět, pak
vám ve vašem životě chybí přirozené zdroje radosti. Zamyslete se nad tím,
jak by to šlo změnit.

6.2

Přístup zaměřený na odstranění důsledků stresu a zvyšování
psychické odolnosti

I po provedení „inventury stresorů“ v životě každého z nás zůstává řada stresujících událostí.
Pak nám nezbývá nic jiného, než zvolit takový přístup, který zmírní dopad stresující události
na naši psychiku.
V účinku antistresových metod (dále jen AM) jsou mezi lidmi velké individuální rozdíly.
Větší efekt je pozorován u lidí, kteří intenzivně emočně reagují a před aplikací některé z AM
měli větší tělesné i psychické problémy.
V posledních dvaceti letech se problematika antistresových metod a zvyšování psychické
odolnosti dostala do středu zájmu odborné i laické veřejnosti. Hlavním důvodem této změny
je hlubší pochopení negativních důsledků stresu, vědecké důkazy o prokazatelném účinku
většiny antistresových metod a o jejich přínosu pro psychické a tělesné zdraví. Tato
problematika se dostala i do studijních programů vysokých škol, zejména do studijních oborů,
jejichž absolventi se uplatňují v tzv. pomáhajících profesích. Předměty nazvané
„self-management“, „management osobního rozvoje“, „mentální hygiena“ aj. se začínají
vyučovat i v ekonomických a technických oborech, neboť i pro tyto absolventy je důležitá
optimální psychická výkonnost a uchování psychického a tělesného zdraví.
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Antistresové metody dnes zahrnují velmi široký soubor nejrůznějších metod, při nichž
působíme sami na sebe za účelem:


zlepšení tělesné a psychické výkonnosti,



zlepšení psychické pohody,



udržení a zlepšení tělesného a psychického zdraví,



rozvoje osobnostních dispozic.

I když dnes je účinek AM již nezpochybnitelný, je nutné zdůraznit, že AM nejsou léčebné
metody. Mají především preventivní význam. Dále AM představují jakousi nadstavbu nad
základními pilíři zdravého životního stylu. AM nemohou nahradit nedostatek spánku,
nedostatek odpočinku, zdravou výživu a nedostatek přirozeného pohybu.
Antistresové metody čerpají poznatky zejména z psychologie, pedagogiky, medicíny, z teorie
tělesné výchovy a sportu, z řady přírodovědných oborů a dnes již i z technických oborů.
Žijeme v době počítačů a moderní elektroniky, která proniká i do oblasti AM. Technické
prostředky nejsou v oblasti AM nezbytné, stejného účinku lze dosáhnout zpravidla i jinými
postupy. V některých případech (např. při aplikaci EEG-biofeedbacku) je technika přínosná,
ale u některých jiných metod je zbytečná (např. některé pomůcky pro relaxaci), někdy může
být dokonce i riziková (např. audiovizuální stimulace).
Při AM se využívají postupy a teoretické principy, které se uplatňují v psychoterapii
a fyzioterapii, ale existují zásadní rozdíly:
Provozovatelé psychoterapie a fyzioterapie musí mít odborný výcvik (vzdělání). Antistresové
metody zahrnují metody, které jsou relativně jednoduché, nenáročné, snadno pochopitelné,
bezrizikové. AM může aplikovat skoro každý, kdo se s nimi seznámí, aniž by absolvoval
odborný výcvik.
AM zahrnují řadu metod, při nichž se přímo působí jak na psychiku (na dílčí psychické
funkce), tak i na tělo (ev. na dílčí tělesné funkce). V psychoterapii se působí výlučně na
psychiku, chování, osobnost jedince, i když psychoterapeutické postupy mají sekundárně
dopad i na tělesné funkce. Ve fyzioterapii se naopak výlučně působí na tělo a tělesné funkce,
psychika se opomíjí, i když sekundárně fyzioterapeutické postupy ovlivňují i psychiku.

33

Překonávání stresu a zvyšování psychické odolnosti

Obr. 5. Vztah antistresových metod k psychoterapii a fyzioterapii.

Kterákoliv AM má vždy komplexní účinek. Přínos aplikace AM je schematicky naznačen na
obr. 6. I když se při aplikaci jedné AM působí na jednu dílčí tělesnou nebo psychickou funkci,
má toto působení vždy dopad na celé tělo i celou psychiku.
Psychika a tělo tvoří společně jeden dynamický, otevřený systém. Jakákoliv změna na úrovni
psychiky je automaticky následována odpovídající změnou na tělesné úrovni (nejprve na
úrovni fyziologické, později i na úrovni morfologické). Platí to i obráceně: Jakákoliv změna
na úrovni těla je automaticky následována změnou na psychické úrovni (nejprve na úrovni
emoční, pak i na úrovni kognitivní a na úrovni výsledného chování). Oddělování tělesných
a psychických nemocí je proto iluzorní, neboť tělesná nemoc se vždy promítá i do psychiky
a problémy duše se vždy promítají do fungování těla.
Podaří-li se dosáhnout pozitivní změny např. ve schopnosti soustředění, dochází
k harmonizaci činnosti mozku a všech psychických funkcí (zlepšuje se paměť, představivost,
myšlení, emoční prožívání). Harmonizace činnosti mozku automaticky vede k harmonizaci
tělesných funkcí atd. Jiný příklad: Podaří-li se navodit např. pravidelné, pomalé dýchání,
automaticky nastává tělesné a psychické uvolnění, harmonizují se funkce všech tělesných
orgánů, včetně mozku. Tím nastává i harmonizace psychických funkcí a emočního prožívání.
Při aplikaci AM je z výše uvedených důvodů relativně lhostejné, zda primárně působíme na
tělo nebo psychiku, neboť změna po určité době nastane i v druhé části jednotného systému.
Relativně jednodušší je však aplikace metod, které jsou primárně zaměřeny na tělo. Metody,
při nichž primárně působíme na psychiku, jsou relativně náročnější, neboť většina z nich
vyžaduje určitou minimální úroveň schopnosti sebeuvědomění, schopnosti verbalizace pocitů
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a myšlenek, schopnosti vizuální představivosti aj. Tyto základní předpoklady pro aplikaci
dané metody nebývají u každého člověka splněny.

Obr. 6. Hlavní přínosy aplikace antistresových metod.

Působení na psychické funkce
Jak bylo uvedeno již výše, při AM působíme buď na dílčí psychické funkce, nebo se snažíme
ovlivnit dílčí tělesné funkce. Po dosažení dílčí změny pak následuje změna celého systému
(psychiky, těla, osobnosti).
Pokud působíme na dílčí psychické funkce, pak se v oblasti antistresových metod zaměřujeme
prioritně na:


Soustřeďování pozornosti (např. metoda EEG-biofeedback, metoda mindball,
metoda fixace zraku, metoda plastických obrázků, metoda soustředěného pozorování
předmětů, pozorování dechu aj.)



Obsah zrakového a sluchového vnímání (např. eliminace rušivých sluchových
a zrakových podnětů, kvantitativní a kvalitativní optimalizace podnětové stimulace,
audiovizuální stimulace – psychowalkman aj.)
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Obsah představ (např. metoda vizualizace)



Obsah myšlenek a obsah vnitřní řeči (pozitivní myšlení, metoda afirmace)



Sebepřijetí (aplikují se prvky z kognitivně behaviorální psychoterapie)



Sebeuvědomění (uvědomění si negativních vzorců myšlení a chování, uvědomění si
zdrojů negativního self-konceptu aj.)

Obr. 7. Hlavní oblasti psychického působení při AM.

Působení na tělo a tělesné funkce
Pokud v AM působíme na tělo, pak se prioritně zaměřujeme na:


Dýchání (různá dechová cvičení, nácvik optimálního způsobu dýchání)



Svalové uvolnění (různé relaxační postupy, Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova
relaxační metoda aj.)



Zaujímání specifických poloh těla a energetická cvičení (vybrané pozice z jógy,
prvky z cvičebního systému či-kung, thai-ti aj.)



Specifická dílčí tělesná cvičení (pohyby očí, polohy a cvičení ruky aj.)



Působení na projekční a reflexní zóny (např. metoda su-jok aj.)

Obr. 8. Hlavní oblastí při působení na tělo v AM.
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7.

Antistresové metody zaměřené na psychiku

7.1

Racionální přehodnocení stresové situace

Řada stresových situací sama neaktivizuje stresovou reakci, její aktivizace je způsobena tím,
že danou situaci vyhodnotíme jako ohrožující. Stresová reakce často není vyvolána
objektivními skutečnostmi, ale naší psychikou. Je tomu tak hlavně u interpersonálních,
intrapsychických i některých organizačních stresorů. Proto také některé stresové situace jsou
pro určité lidi silně stresující, zatímco pro jiné osoby je daná situace pohodovou záležitostí.
Přehnané vyhodnocování běžných událostí jako ohrožující je častější u lidí, jejichž emoční
reakce jsou intenzivnější a u nichž převažuje primárně emoční vyhodnocování reality nad
racionálním vyhodnocením. Racionální vyhodnocení u nich nastává až sekundárně. Primární
emocionální vyhodnocení bývá zpravidla zkreslené a přehnané. Intenzivnější emoční
prožívání je v reakci na stresory spíše nevýhodou. V běžném životě je ideálem emoční
umírněnost.
Vzhledem k tomu, že spuštění stresové reakce často závisí na našem subjektivním
vyhodnocení situace, lze proto v některých případech již nastartovanou stresovou reakci
stopnout racionálním přehodnocením situace. Relativně nejúčinnějším postupem je
znehodnocení významu události, kdy pomocí vhodné afirmace se snažíme bagatelizovat
danou situaci, kterou vnímáme jako stresující. Lidé běžně užívají takové afirmace jako
např.: „Vždyť o nic důležitého nejde“, „To se mě netýká“, „Ono to nebude tak horké“,
„Všechno špatné je také k něčemu dobré“, „Uvidíme, co se z toho nakonec vyklube“ apod.
Racionální přehodnocení může probíhat i složitějším způsobem.
Zvládnutí stresové situace pomáhá i přímé neurolingvistické programování emočního
prožívání pomocí afirmace, event. dalších uvedených metod. Lidé opět běžně používají
takové afirmace jako „hlavně musím zůstat v klidu, nic zvláštního se neděje“, „nebudu se tím
trápit, nemá to význam“, „zbytečně to příliš prožívám, zbytečně se tím trápím“ apod.
Uvedenými afirmacemi si zakazují přílišné emoční prožívání nepříjemné situace.
Prvotní přehnaná emoční reakce zpravidla sama pomalu odezní a s odstupem času nastává
objektivnější zhodnocení události.

Cvičení: Pokuste se nalézt ve svém životě stresové situace, kterým
přikládáte větší význam, než který objektivně mají. Pokuste se nalézt jejich
vhodné racionální přehodnocení.

37

Antistresové metody zaměřené na psychiku

7.2

Emoční přeladění

Každá stresová reakce je doprovázena negativními emocemi (strachem, vztekem, zklamáním,
smutkem), které mohou po stresové reakci sice odeznít, ale při opakovaném nebo
dlouhodobém stresu se trvaleji negativně mění i převažující nálada. Člověk má pak chronicky
špatnou náladu.
Vzhledem k tomu, že emoce mění biochemické procesy probíhající v těle a tím značně
ovlivňují naše tělesné a psychické zdraví, je vhodné negativní emoce co nejdříve stopnout,
nepěstovat si je a všemi prostředky usilovat o jejich změnu.
K emočnímu přeladění je možné využít většinu metod uvedených v tomto textu. Ze všeho
nejdůležitější je však uvědomění si a slovní pojmenování prožívané emoce. Jde o metodu,
která je využívána v řadě psychoterapeutických postupů. Pouhým uvědoměním si prožívané
negativní emoce a jejím polohlasným pojmenováním se zmírňuje její intenzita. Ještě
k většímu oslabení negativních emocí dochází tehdy, pokud o svých prožitcích můžeme
hovořit s důvěryhodnou osobou.
Jde o to, abychom připustili, že danou negativní emoci vůbec prožíváme. Ty emoce, které
odporují mravním normám nebo naší představě o tom, jak by se člověk v dané situaci měl
chovat, máme tendenci popírat. Sami sobě pak nalháváme, že nemáme strach, vztek,
nežárlíme apod. Je nutné si přiznat i to, co je nám nepříjemné a nezapadá do našeho ideálního
obrazu o sobě.
Po prožité stresové události je vhodné klást si takové otázky jako: „Co jsem v dané situaci
cítil/-a?“, „Co bylo ze všeho nejhorší?“. Uvědoměním se prožívané emoce oslabují
a dostáváme je pod kontrolu. Je pozoruhodné, že žádoucí změna nastává již tím, že si člověk
začne uvědomovat svůj aktuální psychický stav, aniž by se vědomě přímo rozhodl pro tuto
změnu.
Rychlé emoční přeladění však není vždy žádoucí. Vhodný postup se volí podle toho, co je
hlavním zdrojem emocí. Existují tři hlavní zdroje našich emočních prožitků:


Některé emoce jsou reakcí na vnější události (radostné události, nepříjemnosti
apod.).



Některé emoce jsou důsledkem vnitřních biochemických změn.



Některé emoce jsou důsledkem negativních myšlenek a představ.

U emocí, které vznikají jako reakce na vnější události, je doporučováno dát jim zpočátku
volný průchod (samozřejmě v kultivované formě), „odžít“ je, pokud jsou přiměřenou reakcí
na traumatizující událost.
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U emocí, které jsou důsledkem vnitřních biochemických změn, tj. nejsou reakcí na podněty
přicházející z vnějšího prostředí, je doporučováno ihned je změnit, nepodléhat jim.
Emoce, které jsou důsledkem negativních myšlenek a představ, je rovněž vhodné pokusit se je
co nejdříve stopnout.

Cvičení: Pokuste si vybavit situaci, kdy vaše negativní emoční prožívání
bylo způsobeno reakcí na proběhlou nepříjemnou událost. Pak si vybavte
situaci, kdy vaše negativní emoční prožívání nemělo žádnou vnější příčinu a
nakonec událost, kdy vaše emoční prožívání bylo ovlivněno negativními
myšlenkami a obavami. Čím se tyto emoční prožitky lišily? Umíte dobře
rozpoznávat zdroje, příčiny svého negativního emočního prožívání?

7.3

Korekce vztahu k sobě

Jednou z příčin nezvládání některých stresových situací (zejména interpersonálních
a výkonnostních) bývá nízké sebepřijetí (tj. nízké sebevědomí, deformovaný sebeobraz,
self-koncept). Nízké sebepřijetí je také jednou z hlavních příčin dlouhodobě snížené
výkonnosti a životní úspěšnosti, je překážkou v osobním rozvoji a dosažení dlouhodobější
psychické pohody.
Lidé, kteří mají o sobě špatné mínění, se pak nepřijímají, část své osoby nebo osobnosti
dokonce odmítají, až nenávidí. Vnitřní nenávist se pak může promítat do nenávisti vůči
okolnímu světu a lidem, do celkové nespokojenosti se svým životem.
Lidé s nízkým sebepřijetím a s častým prožíváním strachu řadu běžných situací vyhodnocují
jako své „ohrožení“. Běžná událost se tak pro ně stává stresující událostí, v níž automaticky
nastartuje stresová reakce a obranné mechanismy. Zlepšením vztahu k sobě a racionálním
sebehodnocením lze zlepšit i zvládání řady stresových situací.
Příčin nízkého sebepřijetí je samozřejmě vždy více. Jedním z hlavních zdrojů je způsob,
jakým s námi komunikovali rodiče, dospělé osoby a vrstevníci, sourozenci v době dětství
a dospívání. Odhaduje se, že 80 % toho, co si o sobě myslíme, není naše dílo, ale vložili nám
to do hlavy lidé, mezi nimiž jsme vyrůstali. Hodnotící výroky, které jsme o sobě v dětství
slýchali, se nám ukládají hluboko do podvědomí a nevědomky si je v různých variantách
připomínáme v rámci tzv. vnitřní řeči (např. „To nezvládnu“, „To se nikdy nenaučím“, „Jsem
nešikovný/-á“, „Jsem ošklivý/-á“ apod.). Existuje vysoká korelace mezi tím, za co jsme byli
v dětství kritizování a „mindráky“ v dospělosti. Nízké sebepřijetí může být způsobeno nejen
negativních hodnocením ze strany jiných lidí, ale i opakujícími se špatnými zkušenostmi.
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Lidé, kteří byli v dětství příliš vystaveni negativnímu hodnocení své osoby, pak i v dospělosti
nepřemýšlejí o změně svého chování a myšlení, ale přehnaně se zabývají svými trvalými
vlastnostmi, které se mění obtížně.
Změna postoje vůči sobě je dlouhodobější záležitostí, ale na počátku je opět uvědomění
a slovní pojmenování svého vztahu k dílčím částem sebe. Emočně vyzrálý člověk si je na
kognitivní úrovni vědom svých silných a slabých stránek, ale kvůli svým slabým stránkám se
emočně netrápí, nezavrhuje sám sebe. Své slabiny se samozřejmě snaží postupně odstraňovat,
pokud je to možné.
Dále je vhodné si uvědomit, které interpersonální a výkonové situace vnímáme jako
ohrožující a proč (v čem se konkrétně cítíme ohroženi).
Ke zlepšení sebepřijetí napomáhají některé metody uvedené v tomto textu (např. vhodná
afirmace, pozitivní myšlení aj.).

Cvičení: Pokuste si uvědomit souvislost mezi vztahem k sobě a tím, jak vás
hodnotili významní lidé ve vašem životě (členové rodiny, učitelé ve škole,
vrstevníci, případně i váš současný partner aj.). Zamyslete se nad tím, zda
nepotřebujete v určitém aspektu změnit svůj vztah k sobě.

7.4

Afirmace (neurolingvistické programování)

Slovo afirmace znamená přesvědčení, přitakání, ujištění, potvrzení. Postup, užívaný v metodě
afirmace, se také někdy označuje termínem „neurolingvistické programování“.
Při metodě afirmace je využíváno tzv. vnitřní řeči a mocného účinku slova na naši psychiku
a celkové chování. Při aplikaci metody afirmace jedinec sám sebe o něčem přesvědčuje,
ujišťuje (např. se utvrzuje, že nastane změna emočního prožívání, že se mu podaří něčemu se
naučit nebo zvládnout problém, že se mu podaří zbavit se nevhodného návyku apod.).
Afirmaci si formuluje samotný jedinec, ale v reálném životě se neustále setkáváme s tím, že
různé afirmace nám vkládají (často nezáměrně) do hlavy i lidé, s nimiž žijeme nebo se s nimi
stýkáme (viz hodnotící vyjádření v učebním textu o komunikaci). Aniž bychom si to
uvědomovali, svými výroky programují naší psychiku a ovlivňují tak naši výkonnost,
motivaci, vztah k sobě i ke světu. Například učitel, který výklad nové látky zahájí slovy
"Následující učební látka je velice těžká", již vkládá žákům do hlavy určitý program, protože
u žáků navozuje specifický pocit a uvádí je do specifického psychického stavu. Učitel tak
může u žáků předem navozovat zábrany, bariéry, možná i strach a úzkost. V podtextu jim
nepřímo sděluje, že novou učební látku se asi všichni nebudou schopni naučit.
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Poznatků o vnitřní řeči se bohužel v našem současném životě někdy i zneužívá
(např. v reklamě, ve volebních kampaních). Reklamní agentury se snaží častým opakováním
(sugescí) vložit lidem do hlavy určité slogany, které si pak lidé i proti své vůli v duchu
opakují a podle nich pak také často nevědomě jednají.
Metody afirmace je využíváno, mimo jiné, k odstranění negativních hodnotících výroků
(uložených v podvědomí), které jsme převzali v průběhu života od rodičů, sourozenců,
vrstevníků, učitelů atd. Negativní hodnotící výroky nás podvědomě negativně ovlivňují
v rozhodování a veškerém chování zpravidla i v dospělosti. Téměř jediný způsob, jak je
možné se jich zbavit, je jejich „přehrání“ jako magnetofonové pásky jiným, pozitivním
výrokem.
To, co si člověk sám sobě ve vnitřní řeči říká, má na jeho psychiku i chování obrovský vliv.
Mnohdy větší, než jsme vůbec ochotni si připustit. Např. lidé, kteří sami sebe považují za
smolaře a nešiky, si v duchu opakují takové věty jako "to nikdy nedokážu, to nezvládnu, nemá
význam se vůbec snažit" apod. Takovýmito výroky sami u sebe předem „naprogramují“
specifické chování, myšlení, motivaci. Podle vytvořeného programu pak jednají. Jejich
očekávání špatného výkonu se většinou také vyplní. Dostávají se tak do bludného kruhu.
Metoda afirmace je hojně využívána např. vrcholovými sportovci, kteří před závodem sami
sebe utvrzují o tom, že podají špičkový výkon. Jistě by každému člověku připadala absurdní
představa vrcholového sportovce, který by těsně před závodem začal o sobě pochybovat. Jeho
výkonnost by pak samozřejmě nebyla příliš vysoká. Přesto někteří lidé jsou v běžném životě
sami k sobě příliš kritičtí a sebedestruktivní.
Negativní hodnotící výroky (a v důsledku toho negativní smýšlení o sobě samých) se nám do
vědomí promítají v podobě pocitů nebo přímo ve verbální formě prostřednictví tzv. vnitřní
řeči.
Vnitřní řeč, tj. „mluvení pro sebe“, které probíhá jen v naší mysli, probíhá u každého člověka
ovládajícího řeč. Vnitřní řeč plní několik funkcí:


Vnitřní řeč je oporou myšlení. Proto je doporučováno i při řešení problémů
verbalizovat myšlenky, neboť se tak snáze nachází správné řešení.



Je základem uvědomění si toho, co se člověku odehrává v mysli. Vnitřní řeč slouží
k monitorování vlastních psychických procesů. Převáděním myšlenek, emocí do
verbální podoby si člověk může uvědomit, o čem přemýšlí, co se v jeho mysli odehrává.



Vnitřní řeč je prostředkem seberegulace průběhu psychických procesů i vnějšího
chování. Vnitřní řečí sami sebe ovládáme, řídíme, korigujeme. Při setkání se složitým
problémem nebo v případě únavy a obtížného soustředění se často vnitřní řeč mění
v polohlasné mluvení pro sebe. Je tomu tak hlavně u menších dětí, ale k polohlasnému
mluvení pro sebe se někdy uchylují i dospělí lidé.
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Poznatků o vnitřní řeči se využívá hlavně k těmto cílům:


sebeinstruování při řešení úkolů,



změně sebehodnocení,



posílení sebedůvěry, víry ve vlastní síly,



korekci chování, výkonu,



změně emočního vyladění,



posílení motivace, optimismu,



ovlivnění tělesných funkcí aj.

Při záměrném využívání vnitřní řeči si jedinec v duchu (případně nahlas nebo polohlasně)
mnohokrát opakuje věty, v nichž je konstatován cílový stav, kterého chce dosáhnout. Při
vytváření afirmačních vět je nutné dodržovat některé zásady:


Věty by měly konstatovat cílový stav. Pokud je jedinci nepříjemné konstatování
cílového stavu, jehož zdaleka ještě nedosahuje, je možné konstatovat postupnou
změnu (např. každým okamžikem jsem klidnější, chemie mě stále více a více zajímá,
moje paměť se neustále zlepšuje apod.).



Věty by neměly obsahovat zápor, protože naše podvědomí neumí se záporem
pracovat. Věty obsahující zápor by naopak mohly vést k posílení toho, co chceme
změnit. Věty by měly být formulovány pozitivně (např. není vhodná formulace
„nemám strach ze zkoušky“, vhodnější je formulace „před zkouškou jsem klidný,
uvolněný“ apod.).



Afirmační věty by neměly obsahovat srovnávání s jinými lidmi (např. jsem nejlepší
v… apod.). Srovnávat je možné jedině svůj osobní současný a dřívější výkon nebo
chování.



Výroky by dále měly být obsahově zaměřeny jen na konkrétní psychické stavy
nebo konkrétní výkon a chování (cítím radost, těším se, jsem soustředěný, ve věcech
si udržuji pořádek apod.). Pronášené věty by neměly obsahovat hodnocení osobnosti
(např. jsem dobrý, šikovný, hodný apod.). Pouze při „přehrávání“ hodnotících výroků,
které jsme slýchali o sobě v době dětství, je někdy nezbytné užít hodnotícího výroku.

Metodu afirmace může využívat téměř každý člověk. Řada lidí, zejména ti, kteří mají o sobě
špatné mínění a jsou v zajetí negativního myšlení, mají však při její aplikaci zábrany, připadají
si trapně při pronášení pozitivních výroků o sobě. Počáteční rozpaky však lze překonat.
Metoda afirmace může být užitečnou pomůckou v mnoha oblastech našeho života.
Nejdůležitější fází je nalezení vhodné afirmace. V účinku slov na naši psychiku jsou velké
individuální rozdíly. Nápady na vhodnou afirmaci je dobré si zapsat a pak vybírat tu
nejvhodnější.

42

Antistresové metody zaměřené na psychiku

Cvičení: (1) Zamyslete se nad tím, zda v některých situacích sami sebe
neničíte sebedestruktivními myšlenkami. Pokud ano, pokuste se je
přeformulovat do pozitivní afirmace. (2) I když jste u sebe nenašli
sebedestruktivní výroky, zamyslete se nad tím, v které oblasti svého života
byste chtěli dosáhnout zlepšení. Pokuste se nalézt vhodnou afirmaci.

7.5

Vizualizace (řízená imaginace)

Metoda vizualizace úzce souvisí s metodou afirmace, neboť naše myšlenky jsou automaticky
doprovázeny představami. Při vizualizaci se pracuje s vizuálními představami. Metoda může
být kombinována s některou relaxační metodou, afirmací, případně i s dalšími metodami. Je
také obsažena v některých komplexnějších metodách (např. autogenním tréninku).
Vizualizace využívá toho, že myslíme hlavně v obrazech, teprve až pak ve slovech. Dále
využívá skutečnosti, že náš mozek a tělo reagují na představu téměř stejně jako na vjem
reality. Konkrétní obsah představy navozuje tělesné a psychické změny, které danému
obsahu odpovídají. Např. představuje-li si jedinec jak s někým zápasí, pak v jeho těle
i psychice začínají probíhat procesy, jakoby skutečně zápasil; představuje-li si sám sebe jak
odpočívá na pláži, pak v těle opravdu nastávají pochody doprovázející stav uvolnění
a odpočinku.
Při této metodě se jen záměrně využívá toho, co každý z nás běžně dělá. Každý člověk, i když
si to třeba ani neuvědomuje, si neustále něco přestavuje. Naše představy se netýkají jen
minulosti, ale i budoucnosti. Přestavujeme si nejrůznější události, které nás čekají,
představujeme si, jak bude očekávaná událost pravděpodobně probíhat a jak se budeme my
sami v této situaci chovat, co budeme dělat, co budeme říkat apod. Každý člověk má
nevědomou tendenci se podle těchto svých předběžných představ pak skutečně chovat.
Představy očekávaných situací se pravděpodobně ukládají do našeho podvědomí
a nevědomě pak ovlivňují naše chování.
Vizualizace na rozdíl od pouhých relaxačních metod nesleduje jen tělesné a psychické
uvolnění, ale může být využita i k dalším cílům (např. k posílení motivace, k ujasnění si
stanovených cílů, k nácviku některých senzomotorických dovedností, ke zvýšení výkonu ve
specifických činnostech, k posílení sebedůvěry a sebevědomí, k odnaučení se iracionálních
strachů aj.). Vizualizace se často používá v těch případech, kdy se jedinec potřebuje
psychicky připravit na určité situace a předem si sám sebe představuje v rozmanitých
situacích.
Bohužel lidé, kteří mají nižší sebedůvěru, obávají se svého selhání nebo mají z očekávané
situace strach, si situaci předem představují v těch nejčernějších barvách. Předem vidí, jak
budou nemotorní, trapní, jak budou podávat špatný výkon, jak se jim ostatní budou skrytě
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vysmívat apod. Tím sami sebe "naprogramují" tak, že když k dané situaci skutečně dojde,
chovají se podle scénáře, který již předem připravili. Negativní průběh situace je pak jen
utvrdí v tom, že jsou skutečně nemožní, že nemají pro danou činnost nadání, že se musí
napříště takovým situacím vyhýbat apod. Ještě více se tak posílí jejich negativní
sebehodnocení, ještě více se sníží jejich sebedůvěra, ztrácí motivaci k dané činnosti.
Vyhýbáním se obdobným situacím v budoucnu sami sebe připravují o řadu nových zkušeností
a příležitostí k učení atd. Při záměrné, řízené vizualizaci si jedinec představuje očekávanou,
obávanou situaci i sám sebe v ní v pozitivních variantách.
Metoda vizualizace je dnes hojně využívána také k urychlení nácviku motorických
dovedností. Při aplikaci metody vizualizace jedinec kromě provádění reálného tréninku
trénuje i jen ve své hlavě, sám sebe si představuje, jak danou činnosti ideálně provádí. I když
to zní neuvěřitelně, ale pouhá představa přispívá ke zvládnutí motorické dovednosti. Metodu
vizualizace využívají vrcholoví sportovci (např. lyžař si představuje, jak snadno projíždí mezi
tyčkami), manažeři a jiní lidé ke zlepšení své výkonnosti. Stejně lze postupovat při nácviku
kterékoliv jiné činnosti.
Děti by rodiči i učiteli měly být vedeny k aktivnímu využívání vizualizace. Měly by být
vybízeny k tomu, aby si představovaly situace, v nichž podávají dobrý výkon a mají úspěch.
Metoda vizualizace je také doporučována v situacích, kdy se člověk cítí unaven a potřebuje
rychle načerpat novou energii. Při těchto cvičeních je doporučováno představovat si, jak do
těla proudí hřejivá, blahodárná energie, která se rozlévá po celém těle. Vzhledem k tomu, že
při této metodě současně dochází k relaxaci a zklidnění dýchání, mnoha lidem tato metoda
pomáhá k rychlé regeneraci sil.
Metoda vizualizace je v současné době také užitečná pro přelaďování mysli, pro únik od tzv.
nechtěných obsedantních představ, které nám do naší psychiky proti naší vůli vkládá reklama,
špatné filmové umění a špatné televizní pořady. V současné době i lidé, kteří se programově
vyhýbají masové manipulaci a podřadným uměleckým produktům, se jejich účinku nemohou
zcela ubránit, neboť nás obklopují na každém kroku. Každému z nás se proto někdy stane, že
mu v hlavě uvízne nějaký reklamní slogan, drastická filmová scéna apod. Tyto opakovaně se
navracející představy jsou velice nepříjemné a mnozí lidé nevědí jak se jich zbavit. Účinnou
metodou v tomto případě je právě vizualizace, s její pomocí lze negativní vtírající se
představy překrýt pozitivnějšími a příjemnějšími představami.
Metoda vizualizace je nepochybně užitečnou metodou pro změnu neuvědomovaných
negativních mentálních programů, které máme uloženy v podvědomí. Jde však o metodu,
kterou mohou s úspěchem aplikovat pouze jedinci, kteří již dosáhli vyššího stupně
kognitivního vývoje, tj. nemají problémy s udržením vizuální představy ve vědomí. Pro
mnohé lidi je to velký problém, který souvisí se stále častějším výskytem poruchy soustředění
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pozornosti. I když je vizualizace náročná na udržení pozornosti (udržení představ ve vědomí),
její aplikace však schopnost koncentrace pozornosti silně posiluje a rozvíjí.
Schopnost vizualizace lze trénovat a rozvíjet. V rámci tréninku by si daný jedinec měl
nejprve představovat emočně neutrální objekty (např. neživé předměty, květiny, geometrické
obrazce apod.). Teprve po mírném rozvoji schopnosti udržení představ ve vědomí je
doporučováno přejít k vizualizaci obsahů, které se člověka osobně dotýkají. Řada cvičení na
rozvoj vizualizace (i rozvoj schopnosti soustředění) je vypracována v oblasti jógy, která se
nazývá dháraná.
Představivost a schopnost koncentrace lze trénovat na čemkoliv. Nejjednodušším cvičením je
chvíli pozorovat nějaký předmět, pak zavřít oči a pokusit se vybavit si daný předmět se všemi
detaily. V dalších fázích cvičení je možné ve svých představách s předmětem pohybovat
a pozorovat ho z různých úhlů pohledu. Práce s pohyblivými představami je však pro mnoho
lidí již náročná. Lidé, kteří mají problémy se schopností soustředění, zpravidla nebývají ve
svém vědomí schopni udržet ani statickou představu. Při opakovaném cvičení se však tato
schopnost neuvěřitelně rozvíjí a zlepšuje. Počáteční potíže s "utíkáním" představ by nikoho
neměly odradit od dalšího cvičení.
Po alespoň částečném zvládnutí vybavování si statických představ jednodušších předmětů,
je přistupováno k nácviku vybavování si komplexnějších scenérií a představování si sebe
sama v příjemných situacích (např. představa krásné krajiny, představa místa, kde se člověk
cítí příjemně apod.).
Teprve v závěrečné fázi tréninku je vhodné přistupovat k vyvolávání představ, v nichž jedinec
sám aktivně vykonává nějakou činnost (např. jak úspěšně vystupuje na konferenci, jak podává
výborný sportovní výkon apod.).

Cvičení: Chvilku se dívejte na nějaký předmět. Pak zavřete oči a snažte si
daný předmět vybavit ve své představě.
Chvilku se dívejte na nějaký předmět, pak zavřete oči, vybavte si předmět v
představě a prohlížejte si ho v představě ze všech stran.
Zavřete oči a představte si, jak se usmíváte na člověka, který je vám emočně
blízký a záleží vám na něm.
Zavřete oči a představte si sami sebe, jak cvičíte (event. vykonáváte činnost,
kterou právě potřebujete zvládnout).
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7.6

Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení neznamená naivní optimismus a víru, že v životě vše dobře dopadne jako
v pohádce. Pozitivní myšlení naopak znamená realistické, pokud možno objektivní
zhodnocení situace, respektování negativních stránek a záměrné zaměřování se na pozitivní
aspekty dané situace, racionální přehodnocení vzniklé události a své role v ní tak, aby nebyla
jednoznačně negativní.
Pozitivní nebo negativní myšlení vyvěrá z naší osobní filosofie, životních postojů a hodnotové
orientace. Při změně myšlení a pohledu na svět je někdy nutné provést i revizi v uvedených
oblastech.
Metoda pozitivního myšlení v sobě zahrnuje prvky vizualizace, tak i afirmace. Při metodě
pozitivního myšlení se člověk záměrně snaží svoje kognitivní procesy (myšlenky, představy
i vnitřní řeč) zaměřovat na pozitivní, příjemné, optimistické obsahy, a to jak ve vnější realitě,
tak i v záležitostech, které se týkají jeho samotného.
Podstaty pozitivního myšlení je využíváno i v metodách kognitivní terapie, při níž se jedinec
učí příznivěji, pozitivněji přehodnocovat stresující, nepříjemné události ve svém životě.
Metoda pozitivního myšlení je některými lidmi zesměšňována. Kritici pozitivního myšlení
poukazují na to, že vede k ignorování negativních jevů, k životu ve "virtuální realitě"
a oslabení schopnosti překonávat životní těžkosti, které si člověk s pozitivním myšlením
vůbec nepřipouští. Obdobné názory však většinou vyslovují lidé, kteří podstatu metody
pozitivního myšlení nepochopili.
Metoda pozitivního myšlení vychází z již ověřeného předpokladu, že obsahy našich
kognitivních procesů mají obrovský vliv na naše pocity, celou psychiku a tím i na celý
organismus. Psychické a tělesné procesy se neustále navzájem ovlivňují. Při metodě
pozitivního myšlení je k ovlivnění tělesných funkcí využíváno záměrné změny psychických
obsahů. Vzhledem k uvedené jednotě tělesných a psychických procesů bývají lidé, kteří si
prioritně všímají jen negativních stránek života, celkově více schváceni, vyčerpáni, častěji trpí
nejrůznějšími nemocemi, vyznačují se i specifickým držením těla, povrchnějším rytmem
dýchání, specifickým výrazem v tváři aj.
Současně s neustálým přemýšlením o různých negativních jevech a tragédiích života si lidé
s negativním myšlením také představují (vizualizují) různé nepříjemnosti, které by mohly
nastat. Sami sebe v rámci vnitřní řeči utvrzují v samých negativech (negativních vlastnostech,
neschopnosti, smůle, zaujatosti jiných lidí, špatných životních podmínkách aj.), spíše se
zaměřují na minulost, na své nezdary a chyby v minulosti. Neustálé přebírání se v traumatech
minulosti škodí, vede k výčitkám a pocitům křivdy. Minulost nelze změnit. Změnit lze jen
současné a budoucí problémy.
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Svým celkovým pesimismem a negativismem v myšlení, představách, vnitřní řeči oslabují
svoji akceschopnost a skutečné negativní události, které potkávají každého člověka, pak
obtížně zvládají. Tím se ještě více utvrzují v negativním způsobu myšlení, negativním
pohledu na sebe sama, v pocitu bezmocnosti, depresivním vyladění.
Lidé s negativním myšlením mívají v sobě také nedostatek „energie lásky“. Často si stěžují
na to, že je nikdo nemá rád, což někdy odpovídá realitě. Pro tělesné a psychické zdraví však
není rozhodující, zda nás má někdo rád, ale zda my sami máme někoho nebo něco rádi. Pro
nás samotné je důležitější energie, která z nás vychází, než energie, kterou přijímáme. Naučit
se mít alespoň něco nebo někoho rád lze relativně snadno.
Lidé s pozitivním myšlením se prioritně zaměřují na řešení přítomných problémů
a předcházení problémům v budoucnosti. Bývají psychicky i fyzicky zdravější, mívají
i vyšší odolnost imunitního systému, životní těžkosti lépe zvládají, jsou výkonnější, rychleji
se učí atd. Úspěšným překonáváním případných životních obtíží si své pozitivní myšlení dále
posilují a upevňují si i své pozitivní sebepojetí.
Americký psycholog M. Seligman, který je zakladatelem „pozitivní psychologie“, se zabýval
tzv. naučeným optimismem, rozdíly v kognitivních procesech optimistů a pesimistů. Pohledy
pesimistů a optimistů na životní události se liší v řadě aspektů. Seligman mezi optimisty
a pesimisty vidí zásadní rozdíly.
První rozdíl se týká posuzování délky trvání dobrých a špatných událostí. Optimisté
všeobecně předpokládají, že dobré události trvají déle, zatímco nepříznivé události trvají
krátce a jsou spíš dočasné. Jejich optimismus se projevuje i v jejich běžných rozhovorech
s jinými lidmi. Např. z úst optimisty je slyšet takové věty jako – „život je krásný“, „daří se mi
dobře“, „práci zvládám docela dobře“ apod. V běžných promluvách optimistů se projevuje
i pohled na dočasnost negativních událostí (např. „kolegyně měla dnes špatnou náladu“).
U pesimistů je pohled na události opačný. Příznivé události považují za krátkodobé a dočasné,
zatímco nepříznivé události považují za déletrvající. Jejich pesimismus se projevuje i v jejich
běžných verbálních výpovědích (např.: kolegyně byla dnes jako obvykle naštvaná“, „nikdy
nemám čas na odpočinek“ apod.).
Druhý hlavní rozdíl mezi pesimisty a optimisty je, že mají zcela opačný sklon ke
generalizování událostí. Optimista má sklon ke generalizování dobrých událostí, zatímco
negativní události vidí jako něco výjimečného. Tento sklon se projevuje i v posuzování
druhých lidí a očekávání událostí v budoucnu. Pesimista má naopak sklon generalizovat
negativní události a příznivé události vidět jako něco výjimečného.
Rozdíly mezi myšlením optimistů a pesimistů jsou silně ovlivněny výchovou, neboť děti
přebírají myšlenkové vzorce a způsoby vysvětlování událostí od lidí ve svém okolí.
Pesimismus či optimismus je také ovlivněn způsobem hodnocení dítěte ze strany dospělých.
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Pro život je rozhodně výhodnější, je-li člověk zaměřen optimisticky a uvažuje-li pozitivně.
Optimismus má však samozřejmě své hranice. Nemůže vyústit v naivní, nerealistický pohled
na svět a opomíjení potenciálních nebezpečí. Nezdravý pesimistický pohled na svět i sebe
sama se dá změnit uvědoměním si tohoto rysu a cílenou snahou o postupnou změnu
myšlenkových návyků.

Cvičení: Ve většině oblastí vašeho života jistě převažuje pozitivní myšlení.
Přesto se pokuste zamyslet se nad tím, zda v některé oblasti (event. situaci)
občas nepodléháte negativnímu myšlení. Pokud ano, bylo by vhodné zahájit
pro danou oblast trénink pozitivního myšlení.

Cvičení: V nácviku pozitivního myšlení někdy pomáhá, když si člověk sepíše
„životní moudra“, kterými se v životě řídí a která ho „ochrání“ před
negativním myšlením. Níže uvedené teze vás mohou inspirovat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Můžeš chtít víc, ale nejprve buď osudu vděčný za to, co máš (čím jsi). Raduj se toho,
co je, netrap se kvůli tomu, co není.
Mnohé z toho, co nyní považuješ na neštěstí, budeš s odstupem času považovat za
velké štěstí.
Nevymlouvej se na špatné životní podmínky. Přemýšlej o tom, jak by šlo podmínky
změnit.
Vše, co je neživé a hmotné, ti trvalý pocit štěstí nepřinese. Nehoň se za tím víc, než je
nezbytně nutné.
Tomu, kdo tebou opovrhuje, se nesnaž zavděčit a přizpůsobit se mu. Vyhýbej se mu.
Přej každému jeho štěstí, úspěch, výhody. Všechno je „chleba o dvou kůrkách“. Závist
a žárlivost ti zatemňují mozek, odčerpávají energii a jsou překážkou v dosažení tvého
štěstí.
Štěstí vybudované na neštěstí někoho jiného brzo přestane být štěstím. Stane se zátěží.
Polituj každého, kdo ti záměrně ublížil. Zbav se pocitu křivdy a touhy po pomstě.
Škodil bys tím jen sám sobě.
Nedělej nic jen pro uznání druhých lidí. Dělej jen to, co považuješ za užitečné,
prospěšné, co má smysl.
Druhé lidi posuzuj podle motivace, podle toho, zda věci dělají se zlým nebo dobrým
úmyslem. Vše ostatní není ve vztazích tak důležité.
Neměj pocit viny ze selhání. To se stává každému. „Spláchni“ to a jdi dál.
Nepřemýšlej o tom, jaký jsi. Přemýšlej o tom, jak se chováš a co děláš.
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13.
14.
15.
16.

7.7

To, co je pro tvůj život důležité, se odehrává tam, kde právě jsi.
Úspěch není společenské postavení, bohatství ani dokonalost. Úspěch je jakékoliv
zlepšení, kterého jsi dosáhl v kterékoliv oblasti.
Netrap se tím, že neděláš věci důležité. Za důležité považuj to, co můžeš dělat.
Není důležité, jestli tě má někdo rád. Důležité je, jestli ty máš někoho nebo něco rád.
S energií lásky v mysli je vše radostnější a snazší.

Zaměřování pozornosti, fixace zraku, oční cviky

K uvolnění, rychlému uklidnění, ale i k rozvoji pozornosti pomáhá metoda soustředěného
pozorování drobnějších předmětů nebo zaměření pozornosti na určitý bod.
Metoda soustředěného pozorování se netýká jen zrakového vnímání. Ke zklidnění
a soustředění napomáhá i soustředěné vnímání mírných, rytmických zvuků, zpěvu ptáků,
zvuku hmyzu, dotýkání se a soustředěné vnímání povrchu předmětů aj.
Metodu soustředěného pozorování drobných předmětů hojně využívají vrcholoví sportovci
k ovládnutí negativních emocí a k lepšímu soustředění na výkon (např. tenisté v těžkých
fázích zápasu si soustředěně prohlížejí tenisovou raketu, kterou drží v ruce). Obdobně lze
postupovat v mnoha každodenních situacích, v nichž potřebuje zvládat stresovou reakci.
Relativně účinnější je metoda fixace zraku, tj. zaměření pozornosti na určitý bod. Tato
metoda při pravidelném provádění zlepšuje schopnost soustředění a zároveň má relaxační
účinek. Metoda spočívá v tom, že se v uvolněném stavu díváme bez přerušení alespoň
2–3 minuty na libovolný bod v zorném poli (nejlépe v úrovni očí). Jde o zdánlivě
jednoduchou metodu, její provedení je však pro řadu současných lidí náročné. Lidé, kteří mají
problémy se soustředěním pozornosti, nejsou schopni oči udržet na jednom bodě.
Lidé, kteří jsou v psychickém napětí, mají problémy se soustředěním pozornosti, mají
i roztěkané oči. Jejich oči nejsou schopny setrvat ve stavu soustředěného pozorování. Vnitřní,
psychická roztěkanost se promítá do roztěkanosti očí. Platí i opačný vztah. Pokud vůlí
soustředíme zrak na jeden bod, dojde ke zklidnění naší mysli. Většina lidí zpočátku cvičení
nezvládá, nedokáže oči fixovat. Ale již po několikadenním tréninku nastává zlepšení.
Metoda je snadno aplikovatelná i v prostředí, kde je hodně lidí. Metodou fixace zraku lze
trénovat schopnost soustředění a uvolnění již u dětí v druhé polovině předškolního věku.
Do této kategorie metod spadají i oční cviky, které (kromě níže uvedeného relaxačního
cvičení) nemají relaxační účinek, ale mají naopak stimulující účinek na většinu psychických
procesů a přispívají ke zlepšení zraku. Pohyby očí také nepřímo příznivě ovlivňují pohyby
celého těla. Lidé, kteří mají problémy s jemnými pohyby rukou (jemnou motorikou), mívají
zároveň i problémy s pohyby očí, což jim brání např. v plynulém čtení. Oční cviky jsou proto
dnes zařazovány již do výchovných programů mateřských škol.
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Všechny oční cviky se provádějí bez brýlí. Cvičení se nesmí přehánět, oční svaly mohou začít
bolet obdobně jako kterékoliv jiné svaly při zvýšené námaze.

Cvičení – Fixace zraku: Změřte si, kolik minut se bez přerušení vydržíte
dívat na jeden bod. V průběhu cvičení se vám může rozostřit zrak (tj. místo
jednoho bodu uvidíte dva), což není na závadu. Po ukončení si povšimněte,
zda cvičení mělo na vás zároveň relaxační účinek. Cvičení „fixace zraku“ je
vhodné provádět minimálně každý den, vhodnější je 2–3krát v průběhu dne.

Cvičení – Pohyblivost očí, posílení očních svalů, stimulace kognitivních
procesů: Krátce pohybujte očima zleva doprava, pak směrem nahoru a
dolů, pak otáčejte očima po okraji zorného pole směrem vlevo, pak směrem
vpravo. V jiné dny můžete zkusit očima „psát“ velká tiskací písmena.
Natáhneme paži před sebe, ruku sevřeme v pěst, palec vztyčíme směrem
nahoru. Díváme se na palec, rukou pohybujeme směrem vlevo na okraj
zorného pole (event. vpravo), stále se díváme na palec, ale hlavu neotáčíme.

Cvičení – Akomodace oka, stimulace kognitivních procesů: Díváme se na
palec ruky ve výši očí, pak se zadíváme na vzdálený předmět za palcem
ruky. Střídavě se díváme na blízký palec a vzdálený předmět.

Cvičení – Relaxace: Uvedená cvičení jsou vhodná zejména při dlouhodobé,
stresující práce u počítače.
1. Pomalu mrkáme, aniž bychom se dívali na určitý předmět.
Současně zklidňujeme dech.
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2. Zavřeme oči, dlaněmi si oči zakryjeme, vnitřním zrakem se podíváme
před sebe, představíme si, že se díváme do černého sametu. Cvičení má
celkový relaxační účinek.

7.7.1 EEG-biofeedback
Autorem metody EEG-biofeedback je americký neurofyziolog Barry Sterman. Metoda
vznikla v rámci výcviku amerických astronautů ke konci minulého století. Účinnost metody
byla vědecky prověřována i v ČR na Univerzitě Karlově. EEG-biofeedback je metoda, při
které se mozek učí lépe se soustřeďovat a zároveň i uvolňovat. Při této metodě je využíváno
počítačů a speciálního programu. Díky zlepšující se schopnosti soustředění dochází
k postupné harmonizaci mozkových funkcí, následně pak i funkcí psychických a tělesných.
Dnes je EEG bio-feedback využíván nejen k podpůrné léčbě téměř všech psychických poruch,
ale i ke zlepšení psychické výkonnosti, odolnosti a relaxace psychicky zdravých lidí.
EEG-biofeedback vznikl integrací tří proudů: elektroencefalografie, přístrojů na poskytování
zpětné vazby (při aplikaci relaxačních metod) a počítačů. Při aplikaci EEG-biofeedbacku je
elektrodami snímána aktivita mozku (EEG), podle níž je modifikována počítačová hra, na
kterou se klient musí soustředit. Z počítače klient dostává průběžně informaci (zpětnou vazbu)
o tom, zda je nebo není soustředěn. Po určitém zácviku a tréninku se doba schopnosti
soustředění a uvolnění postupně zvyšuje. Tréninkem se člověk naučí dosahovat optimálního
vyladění mozku, naučí se i v tomto stavu setrvat.
Pro dosažení trvalejších výsledků je nutné absolvovat minimálně 10 tréninkových lekcí.
Pokud člověk má nějaké psychické problémy, počet jednotlivých tréninkových lekcí by měl
být minimálně 50 a více. Po určité době je vhodné blok tréninkových hodin opakovat. Na
počátku tréninku se trénuje 2–3krát týdně, později 1–2 týdně. Délka jednoho tréninku je
30–45 minut. Zpočátku může být i kratší.
EEG-biofeedback je aplikován zejména u dětí ve školním věku, ale i u vrcholových
manažerů, sportovců aj.
Metoda nemá žádná rizika, neboť je při ní pouze pasivně snímána aktivita mozku. Na klienta
se při aplikaci metody ničím nepůsobí. Metoda je dnes již přijímána i odbornou veřejností. Je
i v ČR hojně rozšířena. Je aplikována hlavně na psychiatrických, psychologických
a pedagogických pracovištích nebo v samostatných centrech. Odborníky v oblasti IT jsou
vyvíjeny stále nové a nové varianty EEG-biofeedbacku. Velmi zajímavou a zábavnou
variantou je Mind Ball (viz obrázky).
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Obr. 9. Klasická forma EEG-biofeedbacku.

7.7.2 Mind-ball
Dnes již existují (a stále se vyvíjejí) novější varianty EEG-biofeedbacku, které jsou
uživatelsky příjemnější. Zejména pro děti jsou zábavnější, neboť jde o specifické varianty
počítačových her.
Tak trochu módním hitem se stává mind-ball, při kterém je rovněž pomocí elektrod a počítače
snímána mozková aktivita a pouhým soustředěním je pak ovládán pohyb kuličky.
V mind-ballu je úspěšný ten hráč, který je uvolněný a soustředěný. Při hře je postupně
trénován mozek tak, aby stav uvolnění a soustředění byl pro něho přirozeným, trvalým
stavem.
Pomocí mind-ballu lze trénovat mozek individuálně, lze i hrát hru se soupeřem. Dnes se
v mind-ballu dokonce pořádají turnaje. Hra je bezriziková, lze ji doporučit každému pro
zlepšení psychické výkonnosti a pro průběžné odstraňování negativních důsledků stresu.
Obzvláště vhodná je pro všechny děti s drobným kognitivním deficitem (ADHD, poruchy
školních dovedností aj.).
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Obr. 10. Ukázka mind-ballu pro jednoho hráče.

Obr. 11. Ukázka mind-ballu pro dva hráče.

Obr. 12. Turnaj v mind-ballu.
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7.8

Audiovizuální stimulace

Na náš mozek a psychický stav mají velký vliv sluchové a zrakové podněty, které vnímáme.
Této skutečnosti se využívá v audiovizuálních metodách. Jde o širokou kategorii metod, které
jsou založeny na záměrném vyhýbání se přílišnému zahlcení (přetížení) sluchovými
a zrakovými podněty nebo naopak na aktivním vyhledávání specifických podnětů (ticho,
specifické hudební skladby, specifické vizuální podněty aj.). Často jde o postupy, podobné
těm, které běžně provádíme v každodenním životě.
Ve školství je v současnosti pravděpodobně nejvíce rozšířena metoda Snouezelen, která se
využívá hlavně v psychoterapii mentálně a tělesně postižených osob. Jde o speciálně zařízené
místnosti, v nichž je jedinec vystaven příjemným audiovizuálním podnětům, které mají
převážně relaxační účinek.
Hojně rozšířenou metodou je i využívání hudby k relaxačnímu nebo naopak k aktivizujícímu
účinku na psychiku. Některé skladby jsou přímo k tomuto účelu komponovány.
Při výběru hudby je však nutná určitá opatrnost. Některé druhy hudebních skladeb
(neharmonické, disonantní) mohou být pro lidský organismus škodlivé, mohou přímo
způsobovat tělesné i psychické problémy. Jsou k dispozici důkazy o tom, že hudba (skladby
některých současných hudebních skupin) se bohužel využívají i k mučení lidí. Některé
výzkumy (Grawe, 2010) dokazují, že členové orchestrů, které hrají převážně klasickou hudbu,
jsou tělesně i psychicky zdravější než členové orchestrů hrající převážně soudobé, disonantní
skladby.
Výzkumy, které se zabývaly zkoumáním účinků hudby na psychiku lidí, ukazují, že stav
relaxace navozují relativně nejlépe pomalé věty z klasických skladeb barokní hudby, které
mají 60 dob za minutu a vyvolávají v mozku tzv. alfa vlny. Při poslechu pomalých skladeb
Bacha, Corelliho, Händla, Telemanna, Vivaldiho aj. u většiny lidí automaticky nastává stav
uvolnění. Navíc srdeční činnost, puls a dech se přizpůsobují danému rytmu hudby.
K aktivizaci tělesných a psychických funkcí je možné záměrně využívat rychlejších,
rytmičtějších skladeb nejen klasických, ale i některých současných autorů.
Pro audiovizuální stimulaci byly vyvinuty i některé přístroje, z nichž nejznámější
a nejrozšířenější je AVS přístroj, tzv. psychowalkman.
Metoda navazuje na zkušenosti přírodních národů s ovlivňováním lidské mysli pomocí světla
a zvuku, dále pak na práce anglického neurofyziologa W. Greye ze 40. let minulého století.
Samotné AVS přístroje byly vyvinuty pro potřeby tréninku amerických pilotů a kosmonautů.
Hlavním cílem bylo zvýšení jejich psychické odolnosti v zátěžových situacích. Teprve v roce
1989 se první AVS přístroje dostaly na trh pro běžné uživatele. V ČR jsou k dispozici od
r. 1995.
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Psychowalkman je v ČR hojně propagován reklamními kampaněmi, je veřejně doporučován
i některými uznávanými psychiatry. Je proto důležité vědět, že reakce lidí na aplikaci
psychowalkmanu je velmi rozmanitá. Některým lidem prospívá, ale u disponovaných jedinců
může navodit epileptický záchvat nebo jiné nepříjemné komplikace (např. rychlou změnu
krevního tlaku, bolesti hlavy, nevolnost od žaludku aj.). Aplikace psychowalkmanu není
bezrizikovou metodou, v reakcích lidí jsou velké individuální rozdíly. Na tuto skutečnost
není v propagačních materiálech většinou upozorňováno.
AVS přístroj se skládá z ovládací jednotky, sluchátek a speciálních brýlí, které mají na vnitřní
straně malé žárovky. Po zapnutí ze sluchátek vychází specifické rytmické zvuky (ne hudba)
a z brýlí (žárovek) vychází pulzující světlo. Zvuk a světlo ovlivňují činnost mozku podle
toho, jaký program je nastaven v řídící jednotce.
Pomocí zvuku a pulsujícího světla se mění frekvence mozkových vln (bioelektrická aktivita
mozku). Mozek se již po malé chvilce přeladí na stejnou frekvenci jako AVS přístroj.
Frekvence mozkových vln se dělí do čtyř kategorií (hladina beta o frekvenci 14 a více Hz =
běžný stav bdělého vědomí; hladina alfa o frekvenci 8–14 Hz = uvolněný, klidný stav mysli,
uvolňování přirozených opiátů, odpovídá stavu při aplikaci relaxačních metod; hladina theta
odpovídající frekvenci 4–8 Hz = hluboké uvolnění, útlum vědomí, přístup k podvědomí;
hladina delta odpovídající frekvenci 4 a méně Hz = stav hlubokého spánku).
Pomocí AVS přístroje se tak člověk dostává rychle do požadovaného stavu vědomí (např. do
stavu uvolnění po prožitém stresu nebo naopak do stavu aktivizace před vrcholovým
výkonem, zkouškou aj.). Přístroje AVS obsahují zpravidla 10–30 programů. Při pravidelné
aplikaci by mělo docházet u daného člověka k synchronizaci mozkových vln, harmonizaci
mozkových funkcí a v důsledku toho i ke zlepšení všech psychických a tělesných funkcí
(měly by se zmírňovat zdravotní problémy, deprese, úzkost atd.).
Znovu je třeba zdůraznit, že i přes velkou propagaci této metody, jde o metodu, která není
vhodná pro každého člověka, zvláště není vhodná pro děti. Obdobného účinku lze
dosáhnout i pravidelnými meditačními cvičeními. Při meditačních cvičeních se efekt
samozřejmě dostavuje pomaleji.

Obr. 13. Ukázka AVS přístrojů.
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8.

Antistresové metody zaměřené na tělo

8.1

Kontrolované dýchání

Kontrolované, uvědomělé, pomalé dýchání je rychlou a snadno aplikovatelnou metodou,
kterou lze využívat kdekoliv a kdykoliv. Hlubokého, pomalejšího dýchání užíváme ke
zklidnění zcela spontánně a neuvědoměle v řadě situací každodenního života. Dýchání je
jediná tělesná funkce, kterou může netrénovaný člověk přímo regulovat a prostřednictvím
úpravy dýchání tak ovlivňovat tělesné a psychické procesy.
Mezi psychikou a dechem je přímá souvislost. Každý z vlastní zkušenosti ví, že vše, co se
odehrává v naší psychice, se automaticky odráží na způsobu dýchání (rytmu, rychlosti,
hloubce, převaze bráničního, hrudního nebo podklíčkového dýchání, nádechu nosem nebo
ústy). Na způsobu dýchání závisí nepřetržitý přísun životní energie a nasycení krve kyslíkem.
Při nižším nasycení krve kyslíkem (méně než 95 %) klesá schopnost vykonávat náročnější
duševní práci, zhoršuje se nálada aj.
Psychické napětí, do kterého se dostáváme při stresu, se ihned odrazí i na způsobu dýchání.
Souvislost mezi stresem a dýcháním si lidé běžně uvědomují. Tuto souvislost vyjadřují
v běžné mluvě výroky jako např. „to nejsem schopna vydýchat“ apod. Zbavíme-li se stresu,
automaticky dochází k uvolnění a návratu dýchání do běžného rytmu. Tuto změnu opět
vyjadřujeme i v běžné mluvě výroky „konečně mohu volně dýchat“, „to jsem si oddechl“
apod.
Vztah platí i obráceně, změnou dýchání lze dosáhnout relativně rychlé změny psychiky.
Dýchání je téměř jedinou tělesnou funkcí, jejíž průběh můžeme relativně snadno ovlivnit
vlastní vůlí. K ovlivnění psychiky, odbourání důsledků stresu a k posílení psychické odolnosti
jsou proto hojně využívána rozmanitá dechová cvičení, při nichž si klidným, příjemným
dechem navozujeme psychickou pohodu.
Rozlišují se čtyři typy dýchání: podklíčkové, hrudní, brániční a tzv. plný dech.


Podklíčkové dýchání (klavikulární, horní žeberní)

Podklíčkové dýchání je velmi povrchní, rychlé, mělké dýchání. Je relativně namáhavé
a nejméně účinným typem dýchání. Při tomto typu dýchání dochází k výměně vzduchu
v horní části plic, uskutečňuje v oblasti ramen a klíčních kostí. V běžné mluvě se tento typ
dýchání označuje jako „lapání po dechu“, kdy cítíme nedostatek kyslíku a opravdu nemůžeme
tzv. „popadnout dech“. Tento typ dechu se dostavuje zpravidla po specifické tělesné námaze
nebo při intenzivním strachu (úzkosti). U lidí, kteří prožívají často intenzivní stres, je tento
typ dýchání častější. Může tak u nich z důvodu nedostatečného okysličování docházet
k dalším komplikacím.
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Hrudní dýchání (kostální, torakální, dolní žeberní)

Při hrudním dýchání se při nádechu a výdechu pohybuje hlavně hrudník. V běžných situacích
se uplatňuje hrudní dýchání společně s bráničním dýcháním. Pouhé hrudní dýchání je však
mělké, povrchní a nedostatečné. Při zrychleném, mělkém dechu (způsobeném např. stresem
a napětím) nemohou plíce optimálně fungovat. Při hrudním dýchání nebývá krev dostatečně
zásobena kyslíkem, vzduchem se naplňuje jen střední část plic. Hrudní dýchání také vyžaduje
větší námahu, neboť při tomto dýchání přichází do plic méně vzduchu než při bráničním
dýchání. Hrudní dýchání se častěji vyskytuje u žen, které často z důvodu, aby jejich postava
vypadala dobře, záměrně zasouvají břicho a vysouvají hrudník. Navyknou si tak dýchat
povrchním způsobem.
Lékaři si povšimli, že lidé prožívající strach, úzkost, paniku často dýchají pouze hrudí, což
vyžaduje zapojení více svalů a větší energetickou zátěž. Lidé, kteří mají zdravotní problémy
s horními dýchacími cestami, také častěji prožívají strach a úzkost.
Hrudní dýchání je neekonomické, při něm člověk vydává více energie, než získává. Dýchání
pak není hlavním zdrojem energie, vitality a regenerace. Pokud u někoho dlouhodobě
převažuje rychlé, krátké a mělké hrudní dýchání, ztrácí vnitřní stabilitu, a to i stabilitu
psychickou.


Brániční dýchání (břišní, abdominální)

Pro každého člověka je vhodné osvojit si brániční dýchání, které nám zajišťuje tělesnou
vitalitu, optimální duševní výkon a duševní pohodu. Brániční dýchání je nejefektivnější,
získáváme při něm více energie, tělo lépe regeneruje. Napomáhá lepšímu fungování všech
tělesných orgánů, hlavně plic a srdce, které díky bráničnímu dýchání mají více prostoru. Při
hlubokém břišním dýchání se snižuje množství energie potřebné k dýchání i přenosu kyslíku.
Plíce ho díky břišnímu dýchání dokážou přijmout mnohem větší množství. Zároveň se zvýší
kapacita plic pro skladování kyslíku. Dýchání se celkově zlepší jak kvantitativně, tak
i kvalitativně, a to s mnohem menší energetickou spotřebou.
Bránice je plochý sval mezi břišní a hrudní dutinou. Za normálních okolností se aktivně podílí
na způsobu dýchání. Při bráničním dýchání (při nádechu a výdechu) se břicho lehce vysouvá
vpřed a zase zpět. Tento typ dýchání bývá pro malé děti a muže zcela přirozený. Ženy často
brániční dýchání potlačují z estetických důvodů.
Dalším důvodem potlačení bráničního dýchání je stres. Ve stresu dochází u většiny lidí
prioritně ke stažení svalů v oblasti břicha, tím i k zablokování pohybů bránice. Ve stresu pak
často automaticky přecházíme k povrchnímu hrudnímu dýchání nebo při prožívání strachu
dokonce k ještě povrchnějšímu podklíčkovému dýchání. Lidé, kteří často prožívají stres, si
mohou navyknout trvale dýchat nevhodným způsobem. Lidé s návykem břišního dýchání
bývají zdravější i celkově psychicky klidnější.
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Návrat k přirozenému bráničnímu dýchání je zdravější nejen pro tělo, ale napomáhá udržovat
v našem nitru klid a mír, díky správnému dýchání jsme i odolnější vůči problémům, které
přicházejí z okolí.
Na pružnosti a pohybu bránice, na klidném a hlubokém dechu také závisí schopnost dolního
energetického centra (viz kapitola věnovaná či-kungu) aktivovat životní energii a zajišťovat
její optimální proudění. Dochází pak k lepší regeneraci celého těla.
Nácvik bráničního dýchání by neměly provádět těhotné ženy.


Plný dech (smíšené dýchání)

Plný dech představuje využívání všech tří výše uvedených způsobů dýchání najednou. Při
plném dechu se snažíme maximalizovat objem plic, celá horní polovina těla (včetně břicha) se
při plném dechu roztahuje do šířky. Při plném dechu se na dýchání podílejí všechny části plic.
Moderními postupy byla ověřena prastará jógická tradice o fyziologických důsledcích
řízeného dýchání. Vyrovnaný, klidný dech působí na orgány a jejich funkce harmonizačně.
Harmonie je výslednicí dvou protichůdných vlivů dechového cyklu, podněcujícího
a tlumivého. Aktivačně působí fáze nádechu a jeho zadržení. Tišivě naopak působí fáze
výdechová a zadržení dechu při "prázdných" plicích.
Znalost těchto účinků umožnuje – při soustředění mysli na průběh dechu – regulovat doby
nádechů a výdechů prodlužováním té fáze dechového cyklu, jehož účinky potřebujeme
navodit v organismu. Je-li potřeba aktivace, k prodlužovaným nádechům lze přidat "zadržení
dechu" po nádechu (s plnými plícemi). Je-li žádoucí naopak ztišení, zklidnění (např. před
zkouškou, po zátěži), pak lze účinku dosáhnout prodloužením výdechu a zadržením dechu po
výdechu (tj. setrváním ve stavu prázdných plic).
uvolnění

aktivace
zadržení dechu
NÁDECH

VÝDECH

zadržení dechu
Obr. 14. Účinky fází dechu.

Při metodě kontrolovaného dýchání jedinec soustřeďuje svoje vědomí na hluboký nádech
nosem (v mírném záklonu) a výdech ústy (v mírném předklonu) tak, aby při nádechu
docházelo k rozpínání hrudníku a břicha, při výdechu zase ke stlačení objemu plic.
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Je vypracována řada variant této metody. Při některých z nich se využívá i vizualizace
(představ). Obdobně jako při autogenním tréninku se postupně napínají a s výdechem uvolňují
jednotlivé části těla apod.
Uvědomělé dýchání rychle uvolňuje svalstvo a tím i napětí v celém těle, zmírňuje prožitky
úzkosti a následky stresu. Řada cvičení, která jsou založena na kontrolovaném a uvědomělém
dýchání, je vypracována v józe (pránájáma). Kontrolované dýchání je v józe součástí všech
cvičení.

Cvičení č. 1: Nácvik bráničního dýchání
1. V poloze vleže si dáme knihu (event. ruce) na břicho. Při nádechu
a výdechu pozorujeme, jak kniha stoupá a klesá. Cvičení je vhodné provádět
1–3krát denně jen několik minut do doby, než se brániční dýchání plně
automatizuje a dýcháme tímto způsobem i v době mimo cvičení.
2. Cvičení lze provádět i v poloze vsedě. Jen se soustřeďujeme na to, aby se
břicho při nádechu a výdechu vysouvalo vpřed a zase zpět.

Cvičení č. 2: Nácvik hlubokého, plného dechu, rychlé uvolnění
Klečíme na zemi (event. podložce, koberci aj.), opíráme se o natažené ruce
rovněž opřené o zem. Při nádechu se ramena a páteř prohýbají směrem
nahoru, hlava se zaklání (ruce jsou stále na zemi). Při výdechu hlava,
ramena a páteř klesají směrem dolů (záda jsou shrbená, ruce jsou stále
natažené a opřené o zem), uvolníme všechny svaly.
Cvičení lze provádět s drobnou modifikací i v poloze vsedě. Ruce jsou
v tomto případě opřené o pracovní stůl.

8.2

Relaxační metody

Pojem relaxace původně znamenal jen uvolnění svalových vláken, jako protiklad jejich napětí
– kontrakce. V současnosti má pojem relaxace širší význam. Někdy se termínu relaxace
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dokonce užívá i jako synonyma pro jakýkoliv odpočinek. Termínu relaxace se také užívá jako
souhrnného názvu pro všechny metody sloužící k celkovému tělesnému a psychickému
uvolnění, pro metody zaměřené na redukci tělesného a duševního napětí.
Při relaxaci je využíváno poznatku, že lidské tělo a psychika představují jednotný systém,
v němž změna jedné funkce má za následek změnu i všech zbývajících funkcí. Např. emoční
napětí má za následek zhoršení průběhu kognitivních procesů (pozornost, paměť, myšlení)
a současně vyvolává řadu tělesných projevů (napětí svalů, poruchy rytmu dýchání a řadu
dalších vegetativních změn). Proto dosažením příznivé změny, třeba jen jedné tělesné funkce,
lze dosáhnout změny i zbývajících tělesných a jim odpovídajících psychických funkcí.
Důsledkem stresu je psychické a tělesné napětí, podrážděnost, nervozita, neklid, vyčerpání,
poruchy koncentrace. Pravidelným uplatňováním relaxačních technik je možné negativním
důsledkům stresu předcházet a udržovat organismus v rovnováze mezi napětím a uvolněním.
Uvolnění znamená přepnutí ze vzrušení (kdy převládá sympatický nervový systém) do
zotavujících procesů (kdy začíná převládat parasympatický nervový systém). Prostřednictvím
relaxačních cvičení se lze naučit nejen regulovat tento rovnovážný stav, ale i řídit koncentraci.
Stav svalového uvolnění, zklidnění dechu a vzdání se vědomé kontroly vytváří podmínky pro
plynulý oběh životadárné energie po energetických drahách (viz kapitola věnovaná
orientálním cvičebním systémům). Proto po dechových a relaxačních cvičeních se člověk cítí
osvěžen a posílen., chová se spontánně, vše mu připadá snazší. Hluboké uvolnění je také
nezbytné pro vstřebávání energií vyšších vibrací.
V současné době existuje řada variant relaxačních metod, jejichž základ je však vždy
stejný. Celkového uvolnění napětí je při všech relaxačních metodách dosahováno
prostřednictvím změny rytmu dýchání a uvolněním napětí kosterních svalů.
Psychického uvolnění není možné dosáhnout bez svalového uvolnění. Proto nejužívanější
relaxační metody jsou prioritně zaměřeny na uvolnění svalů. Po svalovém uvolnění
automaticky nastává i uvolnění psychické.
V relaxačních metodách je využíváno i poznatků o tom, že některé psychické a tělesné stavy
se vzájemně vylučují, tj. nemohou nastat souběžně v jednom časovém okamžiku. Například
člověk nemůže prožívat strach a zároveň mít uvolněné svaly. Proto hlubokým uvolněním
svalů lze ve zlomcích vteřiny „zahnat“ prožitek strachu. Tohoto principu se využívá např. při
odstraňování trémy.
Dnes existuje na trhu celá řadu nahrávek, které relaxační hudbou a slovními instrukcemi
pomáhají snáze navodit stav tělesného a psychického uvolnění. Stavu uvolnění lze
samozřejmě dosáhnout i běžnými postupy (změnou činnosti, zařazením přestávek, zařazení
krátkého cvičení, poslechem hudby aj.).
Mezi hojně rozšířené metody patří autogenní trénink a progresivní relaxace.
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8.2.1 Autogenní trénink
Metoda nazývaná autogenní trénink patří v Evropě k nejstarším relaxačním metodám. Jejím
autorem je německý neurolog a psychiatr J. H. Schultz. Vznikla již téměř před sto lety. Je
však stále hojně aplikována, i když v „modernějších“, kratších variantách. Základní principy
této metody jsou platné dodnes. Jejich platnost byla potvrzena několika tisíci vědeckých
studií. Příznivý vliv autogenního tréninku je prokázán zejména u tělesných a psychických
potíží, na jejichž vzniku se významně podílel stres (např. vysoký krevní tlak, astma, kožní
choroby, poruchy trávení, poruchy spánku, úzkostné stavy a deprese aj.).
Slovo „autogenní“ má původ v řečtině. „Autos“ znamená sám, samostatný, „genos“ znamená
vznik, trénink vycházející ze sebe. Trénují se reakce organismu vycházející z vlastní motivace
a vlastního sebeřízení. Při tréninku se neuplatňuje žádný cizí, vnější vliv. Autogenní trénink
může provádět každý sám, i když vedení za pomoci proškoleného odborníka je možné
a někdy i vhodné.
Hlavním cílem metody je dosažení vnitřního klidu, tělesné a psychické pohody
prostřednictvím navozovaných představ (vizualizací), vnitřní řečí (afirmacemi), svalovým
uvolněním a prohloubením dechu. Metoda vychází ze základního předpokladu, že
psychického uvolnění je možné dosáhnout na základě svalového uvolnění a zklidnění dechu.
Svalového a následně psychického uvolnění se při autogenním tréninku dosahuje
navozováním pocitu tíhy a tepla. Spontánní uvolnění svalů je automaticky doprovázeno
pocitem tíhy a tepla, proto opačným postupem – navozením těchto pocitů – lze dosáhnout
svalového a psychického uvolnění.
Pravidelným prováděním autogenního tréninku se člověk naučí rychle se zbavovat
negativních důsledků každodenních stresů, rychle načerpává novou energii, harmonizuje se
činnost vnitřních orgánů, zlepšuje se dlouhodobější nálada, zlepšuje se kvalita spánku,
zlepšuje se koncentrace a psychická výkonnost aj. Jedinec, který metodu autogenního
tréninku dobře zvládl, je schopen se pak do potřebného psychického stavu uvádět během
několika vteřin. Po určité době se stav uvolnění dosažený při tréninku přenáší do
každodenního života mimo provádění autogenního tréninku. Po určité době se mozek naučí
být ve stavu klidu a pohody. Díky déletrvajícímu psychickému a tělesnému uvolnění se
člověk stává psychicky odolnější. S tím, co ho dříve stresovalo, „rozhodilo“, se dokáže lépe
vypořádat.
Nevýhodou metody je, že vyžaduje pravidelné provádění a výdrž do doby, než se dostaví
zjevné výsledky.
Autogenní trénink lze provádět ve skupině pod vedením odborníka (event. nahrávky kurzu),
ale i samostatně. Původní verze autogenního tréninku byla časově relativně náročná, trvala
30–60 minut. Postačí však i varianta trvající několik minut (maximálně 5 minut). Delší
cvičení dokonce dnes není doporučováno. Cvičení je vhodné provádět třikrát denně.
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Autogenní trénink se provádí v klidném prostředí, v pohodlné pozici, nejlépe v poloze vleže
(leh na zádech).
Jedinec se nejprve snaží zklidnit a prohloubit dech, pokouší se „odříznout“ od událostí
a činností, které cvičení předcházely. Pak následuje fáze uvolňování svalů. Doporučuje se
uvědomit si, v kterých částech těla je napětí největší, a zaměřit se hlavně na tuto oblast.
K dosažení stavu uvolnění je vhodné použít i afirmaci (např. „Jsem klidný/-á, uvolněný/-á“
aj.).
V další fázi cvičení se pomocí vizualizace (představy) a afirmace (vět pronášených ve vnitřní
řeči) navozuje pocit tíhy. Pocit tíhy se navozuje nejprve v dominantní ruce, pak v obou
rukách a nakonec v celém těle. Po určité době tréninku většina lidí si dokáže pocit tíhy
navodit rovnou v celém těle.
Po dosažení pocitu tíhy se jedinec snaží navodit pocit tepla. Postupuje se obdobně jako při
navozování pocitu tíhy. Nácvik se podporuje vhodnou vizualizací a afirmací.
Po navození pocitu tíhy a tepla se jedinec opět soustřeďuje na svůj dech. Soustředění na
dech je vhodné doplnit afirmací „můj dech je klidný“. Cílem této fáze cvičení je proces
dýchání nijak neovlivňovat, být jen v roli pasivního pozorovatele vlastního dechu. Pasivní
pozorování dechu také, mimo jiné, významně zlepšuje schopnost soustředění.
V další fázi se jedinec pasivně soustřeďuje na srdce. Pozorování je doprovázeno afirmací
„srdce tluče klidně a silně“, „puls je klidný a pravidelný“.
V předposlední fázi cvičení se navozuje pocit tepla v břiše. Navození pocitu tepla je
doprovázeno vizualizací a afirmaci „do oblasti břicha proudí teplo“ (od hrudníku dolů).
Cvičením se harmonizuje činnost vnitřních orgánů v břišní dutině.
V poslední fázi cvičení se navozuje pocit chladu na čele.
Cvičení je ukončeno aktivizující afirmací a hlubokým nadechnutím.
Nácvik všech fází autogenního tréninku trvá obvykle cca 14 dnů. Nedoporučuje se snažit se
zvládnout všechny fáze hned najednou, ale postupně. Po úplném zvládnutí autogenního
tréninku a získání dovednosti rychlého uvolnění zpravidla již není třeba opakovat pomocné
vizualizace a afirmace. Zpravidla postačí vybavit si pouze globální představy „tíha“, „teplo“,
„dech“, „srdce“, „teplo v břiše“, „chladné čelo“.
Hlavní podmínkou úspěchu autogenního tréninku (pocítění jeho přínosu) je pravidelné
cvičení, které není nijak časově náročné. K jeho provádění se dají využívat i prostoje
(ztrátový čas) i netradiční prostředí v průběhu pracovní doby. Pozitivní účinek se dostaví
i tehdy, kdy jedinec neprovádí všechny fáze tréninku, ale pouze pravidelně usiluje o důkladné
svalové uvolnění.
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Je nutné vzít v úvahu, že metoda vznikla již téměř před sto lety. Je vhodné zvážit, zda je
moudré navozovat pocit tíhy (viz poznatky z či-kungu). Pokud je nám dobře, máme naopak
pocit lehkosti. Pocit tíhy bývá u mnoha lidí spojen s pocitem „necítím se dobře“.

8.2.2 Progresivní relaxace
Termín progresivní relaxace označuje metodu, jejímž autorem je americký psycholog
Edmund Jacobson, který si povšiml souvislosti mezi pohyby svalů a myšlením. Svaly
automaticky reagují na to, o čem člověk přemýšlí. Při dlouhodobých stresech a emočních
problémech dochází k trvalému napětí v určitých svalových skupinách, k vadnému držení
těla, může dojít k deformacím páteře a k následné špatné inervaci vnitřních orgánů aj.
Z pozorovaného zjištění Jacobson odvodil závěr, že uvolnění celého těla i mysli je možné
dosáhnout přes uvolnění kosterního svalstva.
Na rozdíl od autogenního tréninku, při němž se uvolnění dosahuje pomocí vizualizace,
afirmace, uvolněným dechem a zaměřování pozornosti, při progresivní relaxaci se svalového
uvolnění dosahuje opačným stavem, tj. intenzivním napětím svalů a jejich následným
uvolněním. Při progresivní relaxaci se tedy zpočátku dělá pravý opak toho, čeho se chce
dosáhnout. Jde o velmi snadno zvládnutelnou a snadno aplikovatelnou metodu. Je vhodná
hlavně pro ty jedince, kteří mají problémy s dosažením stavu svalového uvolnění.
Metoda je založena na předpokladu, že někdy lze stanoveného cíle (v tomto případě uvolnění)
dosáhnout tím, že člověk provede nejprve pravý opak (napnutí svalů).
Progresivní relaxace je vhodnější pro ty jedince, kteří jsou příliš aktivizovaní, obtížně
dosahují úplného uvolnění nebo nemají jistotu, zda jejich svaly jsou skutečně uvolněny.
Zvládnutí metody progresivní relaxace bývá pro ně méně náročné a efektu se dosahuje
v kratší době než při autogenním tréninku.
Také progresivní relaxace se provádí v pohodlné pozici, pokud možno v klidném prostředí.
Její provádění však není tak náročné na podmínky prostředí jako autogenní trénink.
Teoreticky ji lze provádět téměř kdekoliv. Cvičení může trvat jen několik minut, mělo by se
provádět 2–3krát v průběhu dne. Po určité době tréninku není nezbytně nutné postupovat
podle níže uvedených fází. Někomu postačí dosahovat napětí a následného uvolnění všech
svalů najednou. Pro uvědomění si rozdílů mezi napjatým a uvolněným svalem je však
vhodné zpočátku postupovat podle uvedených fází.
Cvičení progresivní relaxace má 6 fází:
1. fáze Uvolnění rukou a paží
Pevné sevření a stisknutí pravé ruky v pěst, setrvání v sevření, uvolnění sevření, pozorování
pocitů v uvolněné ruce. Cvičení se opakuje ještě jednou.
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Zaměření pozornosti na rozdílné pocity v pravé, uvolněné ruce a v levé, dosud neuvolněné
ruce. Pravá ruka by již měla být uvolněná, pocitově teplejší a těžší než levá. Mohou se
dostavit i jiné pocity (např. brnění). Pak se obdobně postupuje s levou rukou.
V dalším kroku se opět ruce zatnou v pěst, obě předloktí se ohnou směrem nahoru a napnou
se svaly. Chvíli se setrvá v napětí, pak se paže nechají klesnout a uvolní se napětí. Pozornost
se chvíli zaměřuje na pocity v pažích. Cvičení se opět alespoň jednou opakuje.
2. fáze: Uvolnění obličeje
V této fázi se co nejvíce napnou všechny svaly obličeje tak, jak jsme toho schopni. Chvíli se
setrvá v napětí, pak následuje uvolnění svalů. Cvičení by se opět mělo opakovat a mělo by být
zakončeno zaměřením pozornosti na pocity v uvolněných obličejových svalech. Při uvolnění
svalů v obličeji zpravidla automaticky dochází k prohloubení a zvolnění dechu.
3. fáze: Uvolnění šíje, ramen a horní části zad
4. fáze: Uvolnění hrudi, břicha a zad
5. fáze: Uvolnění beder, stehen a lýtek
6. fáze: Uvolnění celého těla
Napínání a uvolňování dalších svalových skupin na těle a nohách (kromě rukou, paží
a obličeje) je již obtížné. Proto je možné přejít rovnou k napínání a uvolňování celého těla.
Účinek metody je možné ještě zvýšit tím, že se jedinec na uvolňované svaly co nejvíce
soustředí. Napínání svalů se provádí 5–10 sekund, uvolnění trvá přibližně 30 sekund. Cvičení
je možné provádět vsedě, hlava je mírně nakloněna vpřed, nohy jsou mírně od sebe.
Vzhledem k jednoduchosti metody je její aplikace vhodná během krátkých přestávek v práci.
Metoda přináší rychlé fyzické i psychické osvěžení.

8.3

Modifikace držení těla, výrazu tváře, výšky hlasu

Lidé, kteří jsou převážnou část dne v neutrálním nebo pozitivním emočním vyladění, mívají
vyšší psychickou odolnost vůči běžným stresorům, bývají pracovně výkonnější i tělesně
zdravější. V rámci zvyšování odolnosti vůči stresu bychom měli dbát na to, abychom v co
nejmenší míře prožívali negativní emoce, i když se jim samozřejmě nelze vyhnout a jejich
občasný výskyt může být pro každého člověka i přínosem. Díky negativním emocím si lépe
uvědomíme význam situací, do kterých se dostáváme, lépe se dokážeme vžít do pocitů jiných
lidí, více si vážíme klidných, pohodových situací apod.
Psychický stav, zejména emoční prožívání, se bezprostředně, automaticky promítá do držení
těla a výrazu tváře. Podle držení těla a výrazu tváře je tak možné na první pohled poznat, co
daný člověk právě prožívá (např. strach, vztek, depresi, lhostejnost aj.). Každé emoci
odpovídá jiné držení těla a jiný výraz tváře. Při negativních emocích a chronickém
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emočním napětí doprovázejících stres může docházet k chronickému napětí určitých
svalových skupin, k chronicky špatnému držení těla a změnám tvaru reliéfu těla, následně pak
k bolestem, špatné funkci vnitřních orgánů a ke zpětnému podpoření negativních emocí.
Výše popsaný vztah však platí i obráceně. Změnou držení těla, hlavy a změnou výrazu tváře
je možné dosáhnout změny v psychickém prožívání. Vztahu mezi tělem a psychikou je
využíváno pro rychlé emoční přeladění, kdy záměrně zaujmeme vzpřímené držení těla
a hlavy (včetně výrazu tváře), které odpovídá optimistické, dobré náladě. V dané poloze
se doporučuje setrvat alespoň 2–3 minuty. V průběhu setrvání v tělesné poloze, která běžně
doprovází dobrou náladu a optimismus, dochází v těle k příznivým biochemickým změnám
a následně i ke změně nálady. V průběhu pracovního dne je vhodné cvičení několikrát
opakovat. Minimálně tehdy, když se přistihneme při nevhodném držení těla a hlavy. Uvedené
cvičení pomáhá zejména při zmírnění emocí hněvu, vzteku nebo naopak smutku (lehčí
deprese způsobené biochemickými změnami v těle).
Výše popsaným postupem samozřejmě nelze dosáhnout trvalé euforické nálady, ale lze takto
výrazně zmírnit negativní emoce a navodit neutrální emoční prožívání. Cvičení však nelze
přehánět, neboť trvalým nucením se do polohy, která momentálně neodpovídá našemu
vnitřnímu stavu, by šlo o stresovou situaci. Dlouhodobé přetvařování je samozřejmě
stresorem.
Ke zklidnění nebo naopak aktivaci lze také využívat změny výšky hlasu. V běžných
situacích, kdy jsme aktivizováni, případně i emočně rozrušeni a vnitřně napjatí, zcela
automaticky začínáme mluvit vyšším hlasem. Naopak v situacích klidu, uvolněnosti máme
sklon mluvit níže položeným, tiším hlasem.
Této skutečnosti lze využít k modifikaci emočních stavů a záměrně modifikovat svůj hlas,
podle toho, do jaké emoční polohy se potřebujeme dostat.

Cvičení: V průběhu několika týdnů experimentujte s ovlivněním své nálady
pomocí změny držení těla a změny výrazu tváře. Snažte se vypozorovat,
v kterých situacích, a na kterou špatnou náladu, vám metoda nejvíce
pomáhá.

8.4

Záměrné navození úsměvu a smíchu

Na obdobném principu jako metoda „modifikace držení těla a výrazu tváře“ je založena
i metoda, při níž se chvilku záměrně nutíme do úsměvu (jen na úrovni mimiky) nebo do smíchu
(hlasitého projevu radosti, nadšení). Jde o postup, který bývá někdy označován jako „terapie
smíchem“ (gelototerapie) nebo „jóga smíchu“ (hasayoga). K znovuvzkříšení této metody
došlo v polovině devadesátých let minulého století v Indii. Ani v Evropě však nejde o žádnou
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novinku. Pozitivní roli smíchu a optimismu při léčbě nemocí si uvědomovali již antičtí lékaři.
Propagátorem terapie smíchem v ČR je MUDr. Karel Nešpor, CSc. (viz www.drnespor.eu).
Obdobně jako u předchozí metody se modifikací periferních, vnějších projevů (mimiky,
hlasových zvuků) dosahuje změny v emočním prožívání. I při této metodě nelze dosáhnout
trvalého euforického stavu, ale metoda významně napomáhá rychlému emočnímu přeladění,
zmírnění negativních pocitů (zejména těch, které mají původ ve vnitřních biochemických
změnách, tj. nejsou bezprostřední reakcí na vnější podněty). Záměrně navozený smích rovněž
nemůže dosáhnout kvalitativních charakteristik smíchu, který je navozen vtipem, komickou
pointou apod.
Na záměrně navozený smích je někdy pohlíženo jako na specifický tělesný cvik, který
příznivě působí na vnitřní orgány (procvičuje bránici, plíce, srdce), uvolňuje svalové
a psychické napětí, příznivě působí na biochemické procesy (zejména na proces trávení),
posiluje imunitu, aktivizuje nervový systém, mění se elektrická aktivita mozku, v těle se
rozlévají endorfiny tišící bolest aj. (Nešpor, 2010). Smíchem tělo dostává signál, že je „vše
v pořádku“, že se může uvolnit a přestat být ve stavu obranné nebo útočné pohotovosti.
Předstíraný úsměv se od upřímného úsměvu liší hlavně tím, že se při předstíraném úsměvu
smějí pouze ústa. Při upřímném úsměvu se smějí hlavně oči a svaly kolem očí. Při úsměvu se
některé svaly stahují (hlavně kruhový sval kolem očí), jiné se naopak uvolní a dochází
k poklesu dolní čelisti. Při hlasitém a déletrvajícím smíchu je zapojeno více svalů.
Při upřímném úsměvu dochází k přimhouření očí. Kruhový oční sval, který je při úsměvu
uváděn do pohybu, je propojen s mozkovým centrem, které hraje rozhodující roli ve vytváření
dobré nálady (Nešpor, 2010). Aby bylo při záměrném navození úsměvu dosaženo potřebného
efektu, je důležité uvést prioritně do pohybu kruhový sval kolem očí a oči přimhouřit.
Při záměrném navození úsměvu usilujeme pouze o to, aby se mimické svaly dostaly do
polohy, ve které jsou při přirozeném, upřímném úsměvu. V navozeném úsměvu je nutné
setrvat alespoň 2–3 minuty. Cvičení je vhodné v průběhu dne několikrát opakovat.
Při hlasitém smíchu se zapojuje i břišní stěna a bránice. V důsledku toho člověk vydává
opakovaně slabiky „ha, cha, chi, he aj.“ a tělo se dostává do specifických vibrací, které rovněž
mají příznivý účinek jak na tělo, tak i na psychiku. Na výše uvedených webových stránkách je
možné nalézt ukázky konkrétních postupů.

Cvičení: Pokuste se aplikovat výše popsanou metodu „terapie úsměvem“
event. „terapie smíchem“ v různých psychických stavech a situacích.
Všímejte si rozdílů v účincích metody. Z rozdílných účinků metody se snažte
vyvodit pro sebe zobecňující závěr týkající se vhodné aplikace metody.
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8.5

Su-jok

Su-jok je metoda, která je v současnosti stále více doporučována jako podpůrná metoda
i praktickými lékaři. Metoda je společně s reflexní terapií vyučována i na některých vysokých
školách, zejména v rámci studijního oboru fyzioterapie.
Metoda su-jok má 4 stupně, nejvyšší stupně (3. a 4. stupeň) mohou aplikovat jen lékaři, nižší
stupně však může zvládnout a bez rizika aplikovat kdokoliv.
Jde o metodu, která je podobná reflexní terapii, jde však o dva rozdílné systémy. Nejde
o léčebnou metodu, tato metoda pouze napomáhá harmonizaci tělesných a psychických
funkcí, aktivizaci samoléčebných mechanismů. Jde o relativně mladou metodu, byla
vypracována na počátku 70. let minulého století a registrována byla až na počátku 90. let
minulého století. Jejím autorem je jihokorejský lékař Park Jae Woo (1942–2010).
Korejské slovo SU znamená ruka po zápěstí a slovo JOK znamená noha po kotníky. Metoda
su-jok teoreticky vychází z principů čínské medicíny (z teorie projekčních oblastí a oběhu
energie v těle). Vychází z teoretického principu, že ruce a nohy jsou projekcí celého těla
a vnitřních orgánů. Přes příslušné projekční zóny lze působit na vnitřní orgány.
Metoda pracuje na rukách a nohách s třemi projekčními systémy – systém celé ruky (obr. 15
vpravo a obr. 16) nebo nohy (obr. 15 vlevo), systém jednoho prstu (obr. 17) a systém
posledního článku prstu.
Na projekční oblasti se působí hlavně masáží nebo tlakem, případně i teplem
(např. ponořením do hodně teplé vody, nahříváním nad plamenem svíčky) nebo přikládáním
semínek (např. semena jablka, fazole, semena červené kaliny aj.). Lékaři používají i magnety
a akupunkturní jehličky.
Metoda su-jok je snadno aplikovatelná, časově nenáročná. V prodejnách zdravotnických
potřeb je možné zakoupit i některé pomůcky (např. masážní prstýnky, masážní náramky
(obr. 18), tyčinky a koule (obr. 19), diagnostické tyčinky aj.).
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Obr. 15. Zobrazení projekčního systému celé ruky a nohy.

Obr. 16. Zobrazení projekčního systému celé ruky.
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Obr. 17. Zobrazení projekčního systému jednoho prstu.

Obr. 18. Masážní prstýnky a masážní náramek.

Obr. 19. Masážní koule plastové a kovové.

69

Antistresové metody zaměřené na tělo

8.6

Tělesná cvičení

Přes individuální rozdíly v potřebě pohybu, má tělesná aktivita na většinu lidí řadu příznivých
účinků. V mnoha studiích bylo prokázáno, že tělesný pohyb:


Zmírňuje negativní emoční prožitky (smutek, úzkost, napětí), fyzické i psychické
napětí způsobené stresem a přetížení duševní činností ("pročišťuje" hlavu).



Zlepšuje činnost vnitřních orgánů.



Upevňuje pocit pohody a vyrovnanosti.



Napomáhá zbavení se sklonu k projevování agresivních reakcí.



Zvyšuje odolnost vůči zátěži.



Posiluje imunitní systém.



Zlepšuje dýchání.



Zlepšuje i schopnost soustředění a psychomotorickou koordinaci.



Posiluje optimistický pohled na svět.



Přispívá k produkci tzv. Endogenních opiátů, které si organismus sám produkuje ve
stavech zvýšené tělesné námahy.



Mnohým lidem sportování také posiluje jejich sebevědomí, je i účelným trávením
volného času aj.

Kromě občasného sportování a delší pohybové aktivity je možné zařazovat do běžného
pracovního dne jednoduchá cvičení za účelem uvolnění, ale i za účelem aktivizace. Obecně
platí zásada, že záklonové tělesné polohy s přiměřenou dobou setrvání mají
sympatikotonický účinek (tj. podněcují, působí stimulačně). Naopak předklonové polohy se
projevují tišivě, parasympatikotonicky. Vyváženě, harmonizačně působí symetrické
pravo-levé úklony a otáčení.
Bezprostředně po prožitém stresu bychom se neměli věnovat namáhavé tělesné aktivitě,
která je podle nových poznatků pro organismus dalším stresorem a nepřispívá k rychlému
obnovení biochemické rovnováhy. Mezi prožitým stresem a zátěžovým sportem by měla být
určitá klidová fáze.
Jedince, kteří mají nízkou odolnost vůči stresu a intenzivní emoční prožívání, tradiční
evropský styl cvičení často ještě více vyčerpává. Pro ně je vhodnější přirozená, nenáročná
manuální aktivita nebo orientální cvičební systémy.

70

Antistresové metody zaměřené na tělo

8.6.1 Orientální cvičební systémy
Pro posílení psychické odolnosti i pro odstranění důsledků stresu jsou velmi vhodná některá
cvičení převzatá z orientálních cvičebních systémů (zejména z jógy, či-kungu, thaj-ti aj.).
I když většinou jde o velmi staré cvičební systémy, v západních zemích se postupně rozšířily
až v druhé polovině minulého století.
Dnes je již prokázán mnohostranný účinek těchto systémů (zvyšují tělesnou zdatnost,
posilují imunitu, zlepšují pohyblivost, zlepšují funkci všech tělesných orgánů, zlepšují
i psychické funkce – vnímání, soustředění pozornosti, paměť, psychickou odolnost,
sebeuvědomění a sebeovládání, zmírňují přehnané emoční prožívání aj.).
Orientální cvičební systémy jsou hojně využívány i v práci s dětmi a dospívajícími. Děti
mohou tato cvičení provádět většinou již od 5 let věku. Pro jedince, kteří mají vysokou
potřebu vnější podnětové stimulace a potřebují stále nové a nové zdroje vnějšího vzrušení,
však nebývají orientální cvičební systémy příliš přitažlivé.
Všechny orientální cvičební systémy jsou důmyslné, promyšlené a prověřené tisíciletými
zkušenostmi. I ty systémy, které vznikly relativně později (v 17. a 18. století), navazují na
moudrost a zkušenost předků.
Velkou výhodou orientálních cvičebních systémů (zejména energetických cvičení) je, že
jejich účinek se dostavuje okamžitě po jejich provedení. Člověk se ihned cítí lépe. Některé
cviky lze provádět téměř kdekoliv, mohou být zařazeny do pracovního dne, aniž by nás jejich
provádění časově zatěžovalo.
Druhou velkou výhodou orientálních cvičebních systémů je, že mají harmonizační účinek.
Nejsou jednostranně zaměřena na např. na posilování nebo protahování svalů, na uvolnění
nebo aktivizaci, i když za tímto účelem si lze některá cvičení vybrat. Orientální cvičební
systémy harmonují jak tělesné, tak i psychické funkce a vyrovnávají extrémy. Člověka příliš
aktivního až roztěkaného zklidňují, člověka emočně labilního stabilizují, člověka pasivního
a smutného aktivizují apod.
Pro zaměstnaného člověka starajícího se o rodinu je pravděpodobně nejvhodnější jóga
a energetická cvičení (zejména či-kung).


Jóga

Jóga je souborem cvičení a postupů, jejichž cílem je dosažení vyrovnanosti tělesných
a duševních funkcí. Slovo jóga znamená „sjednocení, harmonie“. Do cvičení je zařazována
i relaxace (uvolňování), dechová cvičení a nácvik koncentrace. Nezbytnou podmínkou pro
dosažení optimálního efektu cvičení je soustřeďování se na prováděné cviky a uvědomování
si pocitů při cvičení.
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Jóga má řadu variant. V ČR, ale i celosvětově, je nejvíce rozšířena hathajóga, při níž se cvičí
tzv. asány, tj. jsou zaujímány specifické pozice, v nichž cvičící jedinec chvilku setrvává.
Všechny pohyby se provádějí pomalu a rozvážně, s důrazem na správné dýchání. Účinek
cvičení je všestranný a komplexní.
Souběžně s tím, jak se jóga stále více rozšiřuje v západních zemích, objevují se i nové
varianty jógy. Autoři nových variant se snaží původní formu jógy přizpůsobovat mentalitě
a životnímu stylu současných lidí. Někdy se však tím původní podstata jógy vytrácí a nové
varianty se začínají podobat tradičnímu evropskému, dynamickému cvičení (např. česká
varianta power jógy), při němž jde hlavně o rychlý sled cvičení, posilování, protahování
a uvolňování svalů. Vytrácí se harmonizační účinek, který má tradiční jóga.
I lidé, kteří z různých důvodů nemohou nikam docházet na organizovaná, skupinová cvičení
vedená proškolenými instruktory, mají dnes možnost postupně se s jednotlivými cviky
seznámit a vybrat si ty, které jim nejvíce vyhovují. Na knižním trhu a v knihovnách je
k dispozici dostatek knih i videí. Lze využívat i internetu.
Z hlediska působení na psychiku, je vhodné vybírat si prioritně takové cviky (pozice), které
působí na pohyb střev, neboť mnoho chronických nemocí má svůj původ ve střevech. Ve
střevech se také tvoří serotonin (jeho nedostatek navozuje depresi) a pravděpodobně i další
neurotransmitery, dolní polovina břicha je také považována za jedno z důležitých
energetických center. Pozice, které příznivě působí na pohyb střev, v současnosti cvičí již děti
v hodinách tělesné výchovy (např. „svíčka“, „kočičí hřbet“, „kolébka“, „podrav slunci“ aj.).


Čínská energetická cvičení

Lidem, kteří snadno podléhají stresu a strachu, mají chronický pocit nedostatku energie,
relativně nejvíce vyhovují čínská energetická cvičení thaj-ti a či-kung. Jejich hlavní cíl je,
obdobně jako u jógy, harmonizace tělesných a psychických funkcí, ale cíleně se zde pracuje
s životní energií či.
Thaj-ti
Teoretickým základem thaj-ti (někdy též nesprávně tai-čchi nebo taj-či, pozn. red.) je
taoismus. Cvičební systém byl původně bojovým uměním, kterému se učili lidé v klášterních
komunitách. Postupně se systém začal šířit i mezi dalšími vrstvami lidí. Tím také došlo
k větvení cvičebního systému do mnoha stylů. Postupně se vykrystalizovaly sestavy cviků,
které byly jednodušší a zvládnutelné i běžným člověkem v kterémkoliv věku. K masivnějšímu
rozšíření thaj-ti v samotné Číně došlo až v 20. století.
V thaj-ti, obdobně jako v józe, je důležité nevykonávat pohyby mechanicky, ale soustřeďovat
na jejich vykonávání pozornost a uvědomovat si pocity při cvičení.
Thaj-ti napomáhá lepšímu oběhu energie v těle, proto účinky cvičení jsou mnohostranné jak
na úrovni těla, tak i psychiky. Cvičení uvolňuje stres, synchronizuje mozkovou činnost,
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napomáhá hlubokému dýchání, zásobování organismu krví a kyslíkem, správnému držení
páteře a celého těla, pozitivně ovlivňuje centrální nervový systém, srdečně-cévní systém,
kloubní a svalový systém aj. Člověka také vede k lepšímu porozumění svému tělu.
Téměř nenahraditelným účinkem thaj-ti je, že lidé se bezprostředně po ukončení cvičení cítí
příjemně uvolněni, dobře naladěni, odpočati a posíleni.
Po zvládnutí základní sestavy provádění cviků již není časově náročné. Pokud je prováděno
pravidelně, postačí k udržení dobré kondice jen několik minut denně. Pokud člověk na sobě
již pocítí příznivý účinek cvičení, pak se dokonce na cvičení i těší, nemusí se do něho nutit
jako do tradičního evropského cvičení. Větší užitek z cvičení mívají lidé duševně pracující.
Či-kung
Teoretickým základem či-kungu (někdy též nesprávně čchi-kung, pozn. red.) je taoismus
a teoretické principy čínské medicíny. „Či“ znamená „energie, životní síla“ a slovo „kung“
znamená „práce, zacházení“. Původní význam slov „či-kung“ je rozvíjení schopnosti řídit
životní energii a využívat ji k posílení těla i psychiky. Zahrnuje statickou část a kinetickou
část. Či-kung jsou hlavně energetické cvičení. Načerpáním energie a zlepšením jejího oběhu
se zlepšuje tělesné zdraví, postupně dochází k lepšímu sebeuvědomění a transformaci „duše“
(psychiky). Či je nezbytná pro podporu správné funkce oběhového, lymfatického, nervového
a hormonálního systému, pro pohyb mozkomíšních tekutin, pro výživu všech kostí, svalů,
šlach, tkání i jednotlivých buněk celého těla.
Cvičební systém vychází z předpokladu existence či (životní energie), bez níž nemůže život
existovat. V lidském těle se rozlišují dva druhy či: prenatální a postnatální. Prenatální je
vrozená vitalita a dědíme ji po rodičích, postnatální či jedinec získává během života (Chia,
2008). Životní energie obíhá lidským tělem soustavou meridiánů (energetických drah).
Cvičení či-kung podporuje přirozenou cirkulaci či v těle.
Či-kung se dále člení na jednotlivé směry. Dnes se stává hodně populární směr „tan-tchien
či-kung“, který se zaměřuje na tělesná i mentální cvičení s dolním tan-tchienem (tj. dolní
energetické centrum v dolní polovině břicha). V dolním energetickém centru se kumuluje či,
odkud je rozváděna do celého těla, případně transformována na jemnější duchovní energii.
Dolní centrum má na starosti fyzickou sílu a fyzické tělo. Dolní energetické centrum (střevní
nervový systém) bývá také nazýván jako „druhý mozek“ nebo „intuitivní mozek“, zatímco
skutečný mozek je považován za „logický mozek“. Podle teoretických předpokladů či-kungu
se v dolním centru shromažďují informace o našem těle, které jsou pak předávány hornímu,
logickému mozku. Duchovní energie se nemůže zrodit a růst bez neustálého přísunu energie
vytvářené ve spodní části těla.
Dolní energetické centrum zároveň představuje těžiště člověka. Pokud člověk do této oblasti
častěji přesouvá své vědomí (pozornost) stává se lehčí a lépe „uzemněný“. Pokud člověk není
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dostatečně uzemněn a svůj střed nevnímá v dolním energetickém centru, pak stále prožívá
strach. Strach vytváří napětí, které je překážkou oběhu energie. Člověk se ve svém těle cítí
stále hůř, navíc má pocit, že je trvale ohrožován zvnějšku a musí neustále čelit nějakým
vnějším tlakům. Energie těla pak není využívána k růstu a obnově vnitřní rovnováhy, ale
k obraně proti vnějšímu světu (třeba i jen potencionálnímu nepříteli). Či-kung předpokládá, že
pokud je člověk dobře uzemněný, cítí se ve svém těle dobře a vnímá ho jako svůj domov. Žije
pak v souladu sám se sebou, není zranitelný, nenechá se zmítat okolními událostmi, bez
ohledu na to, co se kolem něho děje.
S přibývajícím věkem se těžiště těla posouvá směrem vzhůru. Zároveň s tím člověk ztrácí
vnitřní sílu a stabilitu. Pokud se člověku podaří udržet dolní energetické centrum tam, kde má
být, prodlouží si mládí a zpomalí stárnutí. Posunu dolního energetického centra lze údajně
zabránit pouhým soustřeďováním pozornosti do této oblasti.
Základním postojem pro provádění cvičení jsou mírně pokrčené nohy, rozkročené v šíři
ramen. Veškeré pohyby prováděné při cvičení by měly vycházet z tělesného těžiště (dolní
poloviny břicha). Nezáleží na stoprocentně přesném provádění cviků.
Veškerá cvičení se provádějí uvolněně, bez napětí a zbytečného úsilí. Nadměrné úsilí
naopak přispívá k zablokování toku energie.

Cvičení: Tanec, třesení, vibrace
K rozproudění energie v těle je využíváno tance, třesení tělem
a podupávání. Tyto pohyby blahodárně působí na lymfatický systém a celý
pohybový aparát, energie lépe proudí vzhůru přes křížovou kost do páteře
a do celého těla. Či-kung měl údajně ve svých počátcích podobu pomalého
tance.
Za nejúčinnější je považován tanec, při němž pohyb vychází z třísel
a dolního energetického centra, dolní poloviny břicha (břišní tance). Nejsou
stanovena žádná pravidla. Lze jakýmkoliv způsobem pohupovat boky, pánví,
břichem. Lze přidat i podupávání. Cílem je vibrovat tělem a rozproudit
energii uloženou v dolním energetickém centru.
Další cvičení je založeno na třesení horní polovinou těla (ruce jsou
svěšené, pohybují se podél těla). Cvičení má aktivizující, energetizující
účinek. Tímto způsobem lze ze sebe setřást i špatnou náladu.
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Cvičení: Všechna zde uvedená cvičení mají okamžitý, aktivizující účinek.
Jsou vhodná zejména pro duševně pracující v případě potřeby rychlého
zahnání únavy. Pedagogickým pracovníkům je doporučováno jejich
provádění v době přestávek ve výuce.
Podupávání
Nohy máme mírně rozkročené, váhu těla přeneseme na špičky chodidel, pak
patami prudce a rázně dupneme na zem. Cvičení podporuje rozproudění
energie.
Rázná chůze
Rozproudění energie pomáhá i rázná chůze, při níž ostře nakračujeme
patou.
Poklepávání, poplácávání těla
Pravou rukou (pak levou rukou, případně oběma rukama najednou)
poplácáváme a poklepáváme druhou ruku, trup a nohy.

Cvičení: Soustředění pozornosti na energetické centrum
Několikrát za den svoji pozornost (vědomí) zaměřte na dolní energetické
centrum a uvědomte si, že zde je vaše těžiště, že z tohoto místa proudí
energie, na které závisí váš život. Podle teoretických principů či-kungu
pouhé věnování pozornosti této oblasti údajně přispívá k hromadění
energie. S přibývajícím věkem se energetické centrum posouvá směrem
nahoru. Zaměřováním pozornosti na dolní tan-tchien se údajně udržuje tam,
kde má být. Člověk si tak může údajně prodloužit mladistvou vitalitu.
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Cvičení:
1. Sed v podřepu
Za nejdůležitější cvičení je v či-kungu považován dřep. Výchozí pozice:
Nohy jsou rozkročené na šíři ramen. Ruce jsou volně podél těla, lehce se
dotýkají stehen. Postupně si sedáme do dřepu tak, aby se tělo nenaklánělo
příliš dopředu. Pohyb by měl vycházet z třísel. Při sedání vnímáme sílu,
která nás táhne dolů, a její protisílu, která nás táhne nahoru. V sedu
bychom měli setrvat 3–5 minut denně.
2. Sed v podřepu ve dvojici
Dva lidé se uchopí za zápěstí. Pomalu usedají do dřepu podle výše
popsaného postupu. V dřepu setrvají 3–5 minut.
Dřepu je velmi podobná spánková poloha, kdy člověk leží na boku a nohy
má ohnuté a přitažené k trupu. Tato poloha je považována za velmi
regenerační.
Dřep je údajně energeticky nejvýhodnější. Sed v dřepu navozuje uvolnění
a klid, lépe se hromadí energie, metabolizmus se zpomalí. Při sezení v
dřepu se otevírá křížová kost a celá páteř, takže životadárná energie může
volně proudit.
Dřep otevírá bederní páteř a je účinnou prevencí proti výhřezu
meziobratlových plotének. Protahuje svaly kolem kyčelních kloubů a zvyšuje
tlak v břiše, čímž podporuje činnost střev a vylučování toxických látek.
Dochází k vyrovnání jednotlivých obratlů, takže energie může začít volně
proudit až k temeni. V dřepu jsou navíc masírovány srdce a plíce. Dolní
energetické centrum pomáhá srdci v řízení toku energie a krve.
Dřepy mají obzvláštní význam pro protahování bederních svalů, které
zajišťují rotaci v kyčelním kloubu a ohýbání páteře. V důsledku
přecitlivělosti na chlad, v důsledku prožívání úzkosti nebo v důsledku
přibývajícího věku mají bederní svaly tendenci ke zkracování. Tělo se pak
vychyluje z přirozené polohy a energie v těle nemůže proudit. Zachování
pružnosti bederních svalů je proto velmi důležité. V Číně se bederním
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svalům říká „svaly Duše“, neboť napomáhají propojení dolní a horní
poloviny těla (Chia, M. 2008).
Při pravidelném provádění cvičení je člověk lépe „uzemněn“ a zároveň se
dostavuje pocit lehkosti.

77

Literatura

Literatura
BANKHOFER, J. a kol. 30 způsobů jak se zbavit stresu. Praha Grada Publishing, 2009.
ISBN 978-80-247-2486-7.
BROWNOVÁ, Ch. Jóga snadno a rychle. 5minutové sestavy pro kohokoli. Praha: Slovart,
2012. ISBN 978-80-7391-477-6.
CHIA, M. Tan Tchien Čchi-Kung. Pragma, Hodkovičky 2008.
CONRAD, Ch., D. (ed) The Handbook of Stress Nuropsychological Effects on the Brain.
Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-1-4443-3023-6.
COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Zásady osobního rozvoje, které změní váš
život. Brno: Lumeni, 2013. ISBN 859-56-08-69006-4.
CUNGI, Ch. LIMOUSIN, S. Relaxace v každodenním životě. Praha: Portál, 2005.
ISBN 80-7178-948-8.
DAVIESOVÁ, K. Jóga v 10 lekcích. Praha: Svojtka, 2008. ISBN 978-80-7352-933-8.
DEWE, P. J. O´Driscoll, P.O. Cooper, C. L. Coping with Work Stress. Wiley-Blackwell,
2010. ISBN 978-0-470-99766-6.
DONALDSON-FEILDER, E. LEWIS, R. YARKER, J. Prevention Stress in Organizations
How to Develop Positive Managers. Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-0-470-66553-4.
DOUBEK, P. HERMAN, E. Deprese a stres. Vliv nepříznivé životní události na rozvoj
psychické poruchy. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7345-157-8.
ENGEL, S. Bez stresu za 15 minut. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2611-3.
FRITZ, H. Spokojeně v zaměstnání. Portál, Praha 2006. ISBN 80-7367-113-1.
GARIBAL, G. Tréma a jak ji překonávat. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0347-6.
GRAWE, K. Neuropsychoterapie. Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy.
Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-311-6.
GRUN, A. Vyhoření.
ISBN 978-80-262-0587-6.

Jak

rozproudit

vlastní

energii.

Praha:

Portál,

2014.

HONZÁK, R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad, 2013.
ISBN 978-80-7429-331-3.
KALLWAS, A. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál, 2007.
ISBN 978-80-7367-299-7.
KEYES, C.L.M. (ed.) Mental Well-Being. Springer, 2013. ISBN 978-94-007-5195-8.
Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
LATING, J. M. EVERLY, G. S. A Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress
Response. Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-5538-7.
LUNDBERG, U. COOPER, C.L. The Science of Occupational Health. Stress, Psychobiology,
and the New World of Work. Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-4051-99-14-8.
MAGUIRE, K. Stress and Coping in Families. Wiley, 2012. ISBN 978-0-7456-5075-3.
MASLACH, Ch. LEITER, M.P. The Truth About Burnout How Organizations Cause
Personal Stress and What to Do About It. Jossey-Bass, 2013. ISBN 978-1-118-69213-4.
MEDINA, J. Pravidla mozku dítěte. Praha: Computer Press. 2011. ISBN 978-80-2513-619-5.
78

Literatura

NEŠPOR, K. Léčivá moc smíchu smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích
a výchova. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-807-4290-541.
NOLEN-HOEKSEMA, S. FREDRICKSON, B. L. LOFTUS, G. R. WAGENAAR, W. A.
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
PETERKOVÁ, M. Kurz duševní rovnováhy. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0585-2.
PLAMÍNEK,
J.
Sebepoznání,
ISBN 978-80-247-4751-4.

sebeřízení

a

stres.

Praha:

Grada,

2013.

PONĚŠICKÝ, J. Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických
onemocnění. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-518-3.
PRAŠKO, J. Prašková, J. Vyskočilová, J. Úzkost a obavy. Praha: Portál, 2012.
ISBN 978-80-7367-986-6.
PRAŠKO, J., Prašková,
ISBN 978-80-247-1697-8.

H.

Asertivitou

proti

stresu.

Praha:

Grada,

2013.

PRINCE-EMBURY, S. SAKLOFSKE, D. H. (Eds.) Resilience in Children, Adolescents, and
Adults. Springer 2013. ISBN 978-1-4614-4939-3.
RICHARDS, M. Stres. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-082-8.
STEIN, D. J. FRIEDMAN,
ISBN 978-0-470-68897-7.

M.

(Eds.)

Post-traumatic

Stress

Disorder.

VEBER, J. Management základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.
Management Praha: Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
VINAY, J. Stres a zdraví. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-211-9.
WRIGHT, S. Buďte svou vlastní terapeutkou. Jste zodpovědní za své duševní zdraví. Praha:
Pragma, 2011. ISBN 978-80-7349-231-0.
WOLFF, J. Soustřeď
ISBN 978-80-251-2974-6

se.

Síla

cíleného

myšlení.

Computer

Press,

2011.

Ostatní zdroje:
NEŠPOR, K. Smích, relaxace, střízlivost. [online]. 7. 10. 2014 [cit. 2014-10-08]. Dostupné
z: http//www.drnespor.eu.
Čchi-kung (chi-kung) Cviky prvního stupně. In Youtube [online]. [cit. 2014-10-08]. Dostupné
z: http//youtu.be/cyHzKBTDHAA.

.

79

Učební text vznikl za podpory projektu Vzdělávání rodičů – příprava
vstupu nebo návratu rodičů s malými dětmi na trh práce – EduRo
(Registrační číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/35151) v rámci OPPA.
Pozn. Publikace neprošla odborným posouzením.

PhDr. Václava NÝVLTOVÁ, CSc.
SOFT SKILLS – STRES A ZVYŠOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Vydala:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6 v roce 2014

Jazyková korektorka:

Bc. Michaela Hrabánková

Technický redaktor:

Ing. Ladislav Nádherný

Počet stran:

79 (81)

Vydání:

první

