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NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI
Mezi náročné situace patří zvládání emočně vypjatých 
momentů, které na pracovišti vznikají, jejich řešení a sou-
činnost celého pracovního týmu. Jedná se zejména o si-
tuace, kdy jsou profesní pracovníci ve stomatologii (dále 
jen zdravotníci) v intenzivním kontaktu a komunikaci  
s klienty, případně jejich rodinnými příslušníky. Zároveň 
zažívají dlouhodobý tlak a vysoké nároky spojené s prací 
se špičkovou moderní technikou, nutností adekvátně ko-
munikovat s klienty i se svým okolím a při tom všem vyko-
návat i další potřebné činnosti, včetně  administrativních.  
Nesmíme  opomenout ani nároky na celoživotní vzdělá-

vání zdravotníků – potřebu stále se vzdělávat a získávat 
nové znalosti a následně je také umět efektivně používat. 

Uvědomíme-li si, že i zdravotníci mají doma své rodiny  
a svou náročnou profesi se snaží skloubit s každodenním 
osobním životem, je jasné, že jsou vystaveni velké fyzické 
i psychické zátěži. 

Všechny tyto požadavky kladou vysoké nároky na osob-
nost člověka, jeho profesionální průpravu, styl práce, 
způsob života a především duševní stabilitu umožňující 
efektivní práci s naší vnitřní energií.
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Energy 
Management 
pro zdravotníky

Zdravotnický personál dentálních ordinací a klinik je každodenně vystavován množství nároč-
ných situací. Jak je přežít a zachovat si duševní stabilitu, zdraví a energii, která pomůže udržet vaší  
spokojenost?
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CO JE ENERGY MANAGEMENT A PROČ SE JÍM 
ZABÝVAT
Energy Management přináší nový pohled na práci s vlast-
ní energií. Orientuje se nejen na porozumění tomu, jak 
jako jedinci pracujeme s vnitřní energií, ale také ukazuje 
techniky, kterými lze obnovovat fyzickou, emoční a men-
tální energii.

Energy Management je klíčem k vysoké výkonnosti, a zá-
roveň ovlivňuje, jak se jedinec cítí v práci, zda a jak je pro-
duktivní, inovativní (kreativní) a také to, jakou skutečnou 
hodnotu vytváří pro druhé i pro sebe. To vše je vyjádře-
no jeho pocity spokojenosti. V okamžiku, kdy nám naše 
práce, vztahy i koníčky dávají smysl, jsou zdrojem radosti  
a pocitu štěstí. Pokud si tyto okamžiky dokážeme v da-
ném čase ( tzv. tady a teď) uvědomovat  - umíme si je pro-
žít, tehdy můžeme mluvit o prožití naplněného života.
Víme, že lidská mysl, tělo a prožívání – pociťování emocí 
jsou velmi úzce propojené a vzájemně se ovlivňují. Jestli-

MENTÁLNÍ oblast – co si myslíme?
Duševní stabilita jedince.

 EMOČNÍ oblast – co prožíváme?
Zvládání emocí a náročných situací.

že zklidníme svou mysl, vnímáme pozitivní emoce a naše 
tělo se uvolní. A platí to i obráceně: jestliže se uvolní naše 
tělo, zklidní se i mysl a emoce. 

Pro potřeby přehledného popisu jednotlivých oblas-
tí Energy Managementu, doporučení k dalšímu rozvoji, 
tipů a námětů, jak s nimi pracovat, od sebe jednotlivé 
oblasti Energy Managementu možná trochu násilněji od-
dělíme.  Je však velmi důležité si uvědomit, že v praxi fun-
gují propojeně a vzájemně se ovlivňují.

4 ZÁKLADNÍ OBLASTI ENERGY MANAGEMENTU
Energy Management mapuje čtyři základní oblasti, kte-
rým bude postupně věnován prostor v dalších dílech to-
hoto seriálu. Schéma níže zobrazuje oblast mentální 
energie, emoční energie, fyzické energie a zastřešující 
oblast cílů a hodnot.

 FYZICKÁ oblast: - jak se fyzicky cítíme?
Zvládání stresu, vitalita.

 oblast CÍLŮ A HODNOT.
Oblast smyslu života a pozitivní psychologie.
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CO PŘINÁŠÍ JEDNOTLIVÉ OBLASTI ENERGY MA-
NAGEMENTU:
Oblast mentální energie je vyjádřena naší duševní „sta-
bilitou“. Jedná se o schopnost podávat stejný výkon i při 
působení různých vlivů a tlaků okolí resp. bez ohledu 
na podmínky, ve kterých se člověk nachází. Tuto schop-
nost můžeme se znalostí  Energy Managementu dále roz-
víjet a posilovat, není nám dána do vínku bez možnosti ji 
ovlivňovat (více se jí budeme věnovat v následujícím dílu 
našeho seriálu).

Oblast emoční energie se věnuje zejména práci s emo-
cemi. Zda a jak dokážeme udržet emoce na uzdě, nebýt 
v jejich vleku, umět si je užít a prožít bez úhony. Umět 
i nepříznivé situace vnímat z pohledu, co nám tato situa-
ce přinesla, ukázala, v čem nás měla posílit či co nás na-
učila. 

Oblast fyzické energie se koncentruje na práci s vlastním 
tělem. Posiluje naši schopnost propojovat „hlavu“  a tělo, 
vnímat, jaké signály nám tělo vysílá. Patří sem umění vní-
mat signály svého těla, rozumět tomu, jaký typ informa-
cí nám prostřednictvím těchto signálů naše tělo sděluje 
a schopnost pracovat s nimi ve svůj prospěch (psychoso-
matika). 

Oblast cílů a hodnot zahrnuje zejména principy pozitivní 
psychologie, které dodají energii k úspěchu a výkonnosti 
v práci. Jsme-li nastaveni pozitivně, pak je naše mysl tvo-
řivější, plná energie, pružná a také produktivnější v prá-
ci. Patří sem také otázky po smysluplnosti našeho života 
a klíčových pilířích pro prožívání naplněného a šťastného 
života.

Každý z nás je jedinečný, těžko nalezneme dva identické 
jedince, proto nelze spoléhat na to, že všeobecná dopo-
ručení budou fungovat všem a stejně. Hledejme si svou 
individuální cestu a vybírejme techniky, které budou pro 
obnovení naší energie účinné a přijatelné. Následující 
díly našeho seriálu, věnující se výše popsaným oblastem 
budou z tohoto důvodu spíše přehledem a tipem dopo-
ručení a technik, nikoli dogmaty, která platí pro všechny 
lidi, situace a v každém prostředí.

PŘÍBĚH Z PRAXE – ANEB OBĚTAVOST SE VŽDY 
(NE)VYPLÁCÍ
V minulém díle jsme opustili vrchní sestru v momentu, 
kdy doplnila svůj tým sester o novou posilu. Ke stávajícím 
kompetencím, vyplývajícím z její pozice, ochotě být kdy-
koliv nápomocna dalším zaměstnancům, být k dispozici 
klientům i managementu kliniky, přibrala nové úkoly tý-
kající se pomoci a podpory novému členu týmu. Ve snaze 
zajistit v maximální možné míře hladký chod kliniky, pře-
bírala na sebe více, než v danou chvíli zvládala. Odkládala 
dovolenou, potřebnou administrativní práci si brala tzv. 

domů, nedodělané úkoly doháněla o víkendu a ve svém 
volnu. Přecházela virózy, bolest zad tlumila analgetiky.  
Obrazně řečeno ventilem, který rozdávala svou energii 
lidem kolem, protékalo velké množství energie, zapomí-
nala však na ten ventil, kterým by cenná substance při-
tékala. Je zřejmé, že při tomto stylu života jednoho dne 
takové „potrubí“ vyschlo….. 

Připomíná Vám tento příběh něco? Znáte to? Čas od času 
se do podobného stavu dostáváme všichni. Často máme 
pocit , že pokud vynaložíme sami dostatečné množství 
sil a energie, pomůžeme druhým udržet klid a pohodu, 
předejdeme spoustě problémům a naše okolí a násled-
ně i my se budeme cítit spokojeně. Vždyť přeci myslet 
na sebe a starat se o sebe je sobecké a to bychom dělat 
neměli...

Pod vlivem tohoto myšlenkového nastavení se často pře-
pínáme, jedeme tzv. na doraz, opomíjíme signály, které 
nám vysílá naše tělo ať již v podobě nachlazení, rýmy, bo-
lestí hlavy, kloubů, zad apod. Opak je však pravdou a je 
velmi důležité si uvědomit, že pokud nejsme v pohodě 
my sami, nemůže být v pohodě ani naše okolí. 

PONAUČENÍ A INSPIRACE 
Rozdávat energii a pomáhat druhým můžeme až tehdy, 
když jsme si zajistili dostatek energie a umíme pomoci 
především sami sobě.

Vnímejte, jaké signály vám vysílá Vaše tělo a přemýšlejte, 
jaké informace tím sděluje.

Inspirace:
Vyzkoušejte si každý večer před spaním vybavit tři až pět 
momentů/situací/ úkolů, které jste v daný den zažili a řeši-
li a  můžete je označit za příjemné, úspěšně vyřešené, do-
končené. Nechte v sobě „zažít“ pocit uspokojení, radosti 
a úspěchu z těchto situací.  Naučte se vnímat takto všech-
ny okamžiky. Neberte je jako samozřejmé: máme na my-
sli obyčejné situace každodenního života, které většinou 
máme tendenci brát jako samozřejmé a více se nad nimi 
nepozastavovat – např. společně strávený čas u večeře 
s rodinou, uskutečněný telefonát, poslaný mail, dopis, 
který jsme měli tendenci z nějakého důvodu odkládat. 
Je daleko snazší najít spoustu malých každodenních ra-
dostí, které jsou pravidelným zdrojem energie, než čekat 
na velkou radost, kterou si velmi často ani „neužijeme“  
a nebo nepřichází ve chvíli, kdy na ní čekáme.

V další části seriálu si více přiblížíme techniky, jak posilo-
vat udržování duševní stability, jak rozvíjet svou duševní 
odolnost a vnitřní motivaci uspět.


