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PŘÍBĚH NAŠÍ KLINIKY 
Vraťme se na naši kliniku, jejíž management poskytuje 
veškerému personálu stejné podmínky a podporu v prá-
ci. Pravděpodobně zde nalezneme dvě skupiny zaměst-
nanců: zaměstnance, kteří vše zvládají s přehledem, ener-
gií sobě vlastní, ochotou učit se novým věcem, nic pro ně 
není překážkou, jsou veselí a společenští, i zaměstnance, 
kteří se bojí zavádění nových věcí a postupů, raději se drží 
stranou, než by se do něčeho samostatně pustili, přichá-
zejí s celou řadou argumentů, proč to nejde a trvale nad 
sebou potřebují ochranou ruku.

Připomíná vám to situaci u vás na klinice či v ordinaci?  
Možnou odpověď čím to je, zda a jak s tím můžete dále 
pracovat, naleznete dále v textu.

DUŠEVNÍ ODOLNOST LZE ROZVÍJET
Pro připomenutí uvádíme schéma čtyř základních oblas-
tí, které zahrnuje Energy Management: jedná se o oblast 
mentální energie, emoční energie, fyzické energie a za-
střešující oblast cílů a hodnot. Posilování duševní odol-
nosti je součástí naší celkové mentální energie.

Hned v úvodu uveďme příznivou a povzbudivou infor-
maci – duševní odolnost lze rozvíjet, podporovat, posílit 
i ovlivnit. 

Duševní odolnost můžeme označit jako vnitřní sílu, která 
nás žene k úspěchu. V dnešní uspěchané době orientova-
né na výkon se jedná o schopnost především podávat sta-
bilně vysoký výkon bez ohledu na podmínky, ve kterých 
se nacházíme. Jak je možné, že jedinci, kteří jsou ve stej-
ném prostředí, vykonávají stejnou práci a mají pro ni stej-
né podmínky, podávají odlišné výkony?

INSPIRACE ZE SVĚTA SPORTU 
Studium duševní odolnosti má své kořeny ve sportovní 
psychologii, která se zabývala otázkami:
Čím můžeme vysvětlit odlišnou výkonnost sportovců? 

Mgr. Kateřina Koželská, Mgr. Marcela Janíčková

Hormed. s.r.o.

Energy 
Management 
pro zdravotníky:
Duševní odolnost

V minulém díle našeho povídání jsme si vymezili pojem a klíčové pilíře Energy Managementu pro 
zdravotnický personál dentálních ordinací a klinik. Dnes se zaměříme na „mentální“ oblast Energy 
Managementu, která se týká duševní odolnosti profesních pracovníků ve stomatologii. 

Motto:
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ 

(Elbert Hubbard, americký spisovatel a filozof)
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Kde se bere na jedné straně touha vyhrát, překonat ne-
příznivé podmínky, a na straně druhé tendence rych-
le se vzdát, snaha raději se vyhnout náročným situacím, 
ve kterých hrozí selhání.

Výzkumy ukázaly, že řada sportovců vítězí nejen na zá-
kladě usilovného tréninku a vysoké fyzické výkonnosti, 
ale právě díky své psychické odolnosti a schopnosti zvlá-
dat  vysokou míru stresu při soutěžích a závodech, tzn. 
svou výkonnost potvrdit i ve vypjatých momentech. 

V podobné situaci se nacházejí také zdravotníci či záchra-
náři, kteří se velmi potřebují zorientovat v život ohrožují-
cích situacích. Duševní odolnost se netýká pouze sportov-
ního světa, ale všech dalších profesionálů, kteří musí být 
vybaveni psychickými předpoklady pro zvládání nároč-
ných situací. Potřebují mít dovednosti pro zvládání stre-
su, schopnost učit se ze svých chyb a hledat nová řešení, 
stejně jako dovednost spolupráce s druhými lidmi v týmu  
a v neposlední řadě pozitivní myšlení.

KLÍČOVÉ SLOŽKY DUŠEVNÍ ODOLNOSTI
Existuje několik složek (oblastí) duševní odolnosti původ-
ně využívaných ve sportovní psychologii, které lze velmi 
dobře aplikovat na činnosti profesionálů i v nesportov-
ních profesích.

Každý z nás se tedy může ptát, zda je dostatečně psychic-
ky odolný pro zvládání své profese. Odpověď získáme, 
pokud si zmapujeme klíčové složky duševní odolnosti:

1. Flexibilita, přizpůsobivost  – jak reagujeme na neoče-
kávané a nestandardní situace? Jsme zaskočeni, ochro-
meni nebo situaci zvládneme s nadhledem či humorem? 
Co děláme, když se situace nevyvíjí tak, jak jsme před-

pokládali? Dokážeme hledat nové způsoby , inovativní 
řešení a změnit svůj přístup nebo trváme na původním 
postupu či návrhu? A zejména – jsme schopni se stále se-
bevzdělávat, rozvíjet, hledat inovativní cesty a vystupo-
vat z „komfortní zóny“ nebo naopak?

2. Schopnost pohotové reakce - jak se nám daří být za-
pojeni, aktivní a tvůrčí v situacích, když jsme pod tlakem 
či stresem? Jak si mapujeme příležitosti, jak vnímáme vý-
zvy a hrozby? Mnohé problémy, které v dnešní době pro-
fesionálové řeší, jsou mnohem komplikovanější než kdy 
dříve a mnohdy dříve osvědčené postupy nefungují či se-
lhávají. Profesionálové  s vysokou duševní odolností jsou 
schopni hledat a nacházet nové způsoby řešení  spíše než 
trvat na osvědčených postupech.

3. Vnitřní síla - jaké úsilí jsme schopni vyvinout pro zvlád-
nutí pracovních či osobních nároků či překonání stresu? 
Jak reagujeme v situacích, které se nevyvíjí podle na-
šich představ? Odolní jedinci dokážou sáhnout hluboko 
do svých vnitřních sil a nalézt způsob, cestu, jak zvlád-
nout situaci a pokračovat, i když to třeba zpočátku vypa-
dá beznadějně.

4. Sebedůvěra a sebevědomí - profesionálové s vysokou
sebedůvěrou věří, že se jim podaří úspěšně dokončit úko-
ly, budou schopni přenést se přes překážky a může to do-
konce posílit jejich odhodlání k činu. Obvykle bývají vět-
šími životními optimisty, jsou otevření  a schopni prosadit 
se.

5. Odolnost, houževnatost – sem patří to, zda a jak se nám
daří zvládnout naše chyby, neúspěch, zklamání a zmar-
něné příležitosti. Umíme se zase „vrátit zpět do hry“ 
a ke svému cíli? Odolní jedinci dokáží unést a zvládnout 
své chyby, neúspěchy, zklamání či zmarněné příležitosti. 
Znamená to, že jsou schopni opět se vrátit "zpět do hry" 
a směřovat ke svému cíli. Takoví jedinci mají trpělivost 
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a odolnost snášet případné obtíže a neúspěchy. Uchová-
vají si svůj (vnitřní) optimismus a houževnatost pro zvlád-
nutí situace a dokáží nalézt způsob, jak zvládnout více 
i s méně zdroji. Dokáží si říct, že „Každý může chybovat“.

6. Týmový duch, fair play - „Hlavu vzhůru!” Dovednost
povzbudit, podpořit sebe i druhé spíše než poukazovat 
na své nebo jejich neúspěchy, selhání. Ve světě sportu pla-
tí, že hráči, sportovci podporují své spoluhráče – jestliže 
začnou mezi s sebou bojovat a nevražit, pak jen velmi ob-
tížně budou vítězit. A výše uvedené samozřejmě neplatí 
jen ve sportu.

JAK JSTE NA TOM S ODOLNOSTÍ?
Pouze odborné znalosti k úspěchu nestačí. Abychom 
zvládali náročné pracovní situace a výzvy, je třeba mít 
i vysokou duševní odolnost a posilovat ji.

Zajímá vás, zda jste dostatečně duševně odolní pro zvlá-
dání stresových (náročných) situací na pracovišti a v kaž-
dodenním životě? Jste dostatečně odolní zvítězit? 

Vyzkoušejte si rychlou orientační diagnostiku své dušev-
ní odolnosti. Přečtěte si věty u obrázku níže a vyberte ty, 
které vás spíše charakterizují. Můžete si tak zmapovat, 
kde se nacházíte na škále duševní citlivost – duševní odol-
nost.

DUŠEVNÍ CITLIVOST NEBO ODOLNOST?
Každý jedinec se pohybuje a nachází mezi póly duševní 

stabilita (odolnost) a duševní citlivost (to ovšem nezna-
mená labilitu, citlivostí rozumíme zvýšenou vnímavost).

Jak bylo řečeno na začátku, duševní odolnost lze rozvíjet. 
Podmínkou k jejímu rozvoji je nutnost být „mimo zónu 
bezpečí“ nikoliv však v zóně paniky. Pro ty, kteří jsou více 
vnímaví a citliví, je velmi důležité nedostávat se pod ex-
trémní tlak, ten je nezocelí, ale paralyzuje. 

Vysoká duševní odolnost  však může být i známkou du-
ševní necitlivosti, pro určité situace, činnosti a role je pod-
statné mít tu tzv. SPRÁVNOU DUŠEVNÍ ODOLNOST .

Duševní stabilita se vyznačuje vyrovnaností v chování,  
otevřeností, uvolněností, schopností se ovládat (práci 
s emocemi se budeme věnovat v následujícím díle). Navíc 
je spojena s ochotou přijmout rozhodnutí, touhou ovliv-
ňovat dění, schopností prosadit se a především SEBEVĚ-
DOMÍM.

Duševní citlivost je spojená s vysokou vnímavostí, způso-
bující tendence k přecitlivělosti, náladovosti až impulziv-
nosti, menší tolerancí změn, možným strachem a obava-
mi ze změn, nižší sebedůvěrou a sebevědomím. Pro tyto 
osoby je charakteristická spíše uzavřenost, nerozhod-
nost, častější obavy, úzkost.

Je otázkou nakolik je u zdravotníků potřeba vysoká du-
ševní stabilita a kde je hranice mezi až možnou necitli-
vostí a duševní citlivostí, která však není namířena pro-
ti zdravotníkům (sebezničující přecitlivělost, kdy si věci 
beru příliš osobně, tzv. si je příliš pouštím k tělu).
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A CO NOVÉHO NA KLINICE
Vraťme se zpět na naši kliniku, kde vrchní sestra řeší problém se sestrou Bar-
borou, která je pracovitá, zvládá svou odbornost na výbornou, ale ostatní 
personál a klienti ji vnímají jako náladovou, neochotnou cokoliv prosadit, 
ovlivnit, bojácnou…

Sestra Barbora patří mezi lidi, pro které je těžké podávat vyrovnané výkony 
pod stresem, zvýšení tlaku na její osobu ji paralyzuje a demotivuje. Pokud 
chce vrchní sestra podpořit Barboru, může zvolit následující přístup: veške-
ré změny jí prezentovat z pohledu toho, na čem fungujícím může stavět, co 
se pro ni nebude měnit a postupně jí k tomu přidávat novinky( tzv. porco-
vat slona). Pokud to není nezbytně nutné, nebude ji nechávat dělat zásadní 
rozhodnutí, povzbuzovat ji v tom, co se jí daří, nebrat zvládnuté úkoly jako 
samozřejmé, ale demonstrovat na nich její schopnosti a dovednosti...

PONAUČENÍ A INSPIRACE  
Využijme příležitost ke svému sebepoznání a uvědomme si větší paletu 
svých vloh, schopností, možností nebo dovedností. Sebepoznání nám může 
pomoci také odhalit nedostatky a limity vlastní osobnosti. 

V další části seriálu se zaměříme na emoční oblast Energy Managementu 
a podíváme se, jak pracovat s emocemi tak, abychom je ovládali a nebyli 
jimi ovládáni.

Využité zdroje:
1. Christine M. Riordan, děkan a profesor managementu, University of Den-
ver. Executive Mental Toughness Leadership Managing Athletes.
2. Dr. Peter Clough – vedoucí Fakulty psychologie na University of Hull.

DESATERO POSILOVÁNÍ DUŠEVNÍ ODOLNOSTI

1. Zkuste každý den udělat alespoň něco trochu jinak.

2. Naučte se delegovat svou práci, řekněte si o spolupráci.

3. Nezabývejte se příliš dlouho tím, co jste udělali špatně.

4. Smiřte se s tím, že překážky jsou běžnou součástí práce.

5. Vědomě budujte své sebevědomí. Sepište si 5 Vašich silných
stránek; zeptejte se druhých, v čem jste dobří, proč si Vás váží.

6. Každý den si projděte seznam všeho, co se Vám povedlo -
a odměňte se!

7. Jedna chyba neznamená, že je všechno špatně - trik je v tom, jak se
z chyby poučit.

8. Udržte si nadhled a perspektivu.

9. Úspěch netrvá věčně a neúspěch neznamená konec světa.

10. Uvědomte si, že všechny životní výzvy mohou být využity k osob-
nímu rozvoji.

Bylinná péče pro 
Vaše zdravé zuby a dásně

NOVINKA

s ženšenem

Bylinná zubní pasta

100 g

Výhradní distributor 
do Vaší ordinace 
je firma Dentamed.

NOVINKA

Tato bylinná zubní pasta je vhodná 
k pravidelné péči o zubní sklovinu při 
přecitlivělosti nebo alergických projevech 
na fluor, případně menthol. 
Hodí se také pro péči o mléčný chrup 
u malých dětí. Lze ji kombinovat 
i s moderní homeopatickou léčbou.

bez fluoru a mentholu
vhodné při homeopatické léčbě


