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KDE A JAK EMOCE VZNIKAJÍ
Emoce jsou spojené buď s motivací  - eustresem  a zdro-
jem pozitivních pocitů, nebo se strachem – distresem, 
zdrojem negativních pocitů. Psychické projevy našeho 
prožívání mívají velmi subjektivní charakter. Chceme-li je 
popsat druhým, velmi často se nám nedostává slov. Někdy 
se obracíme při jejich popisu k přirovnáním, příběhům či 
metaforám.

Na základě našich zkušeností, hodnot, postojů, norem, 
aktuálního zdravotního stavu či momentální nálady vní-
máme věci kolem nás. To znamená, že si vnější podněty 
sami interpretujeme.  Naše vnitřní řeč – samomluva v nás 

vyvolává emoce, na jejichž základě se poté rozhodujeme 
pro příslušné chování a akci. (viz. obrázek č.1)

Co se s námi děje, když  situaci vyhodnotíme jako nebez-
pečnou, nepříjemnou nebo pro sebe ohrožující? Naše 
tělo se přepne z racionálního do pudového jednání, které 
umožňuje pouze dvě základní reakce, podstatné pro pře-
žití – útok nebo únik. Za vše je odpovědný adrenalin, kte-
rý nám zaplaví organismus. Kromě mnoha složitých bio-
chemických reakcí se stává velmi důležitá věc, ovlivňující 
zejména kvalitu komunikace – krev z mozku se přesouvá 
do kosterního svalstva a tím je nám zabráněno využívat 
„racionálního“ přístupu v komunikaci.

Mgr. Kateřina Koželská, Mgr. Marcela Janíčková

Hormed. s.r.o.

Energy 
Management 
pro zdravotníky:
Práce s emocemi

V minulém díle našeho seriálu jsme se zaměřili na „mentální“ oblast Energy Managementu a věno-
vali jsme se zejména duševní odolnosti profesních pracovníků ve stomatologii. Dnes obrátíme naši 
pozornost k emocím, které jsou každodenní součástí našeho života a nelze je ignorovat. Emoce náš 
život obohacují a oživují, a také neustále ovlivňují vztahy mezi lidmi i jednání každého z nás. Pojďme 
se dnes společně zamyslet nad vlastními emocemi a pochopit jejich význam a především zvládnout je-
jich působení…



 DentalCare magazín 3-4/2014 41

MANAGEMENT

Tip pro Vás:
Nejsou to ti druzí, kteří v nás svým chováním vyvolá-
vají nepříjemné emoce, jsme to my sami, kteří máme  
v rukách možnost ovlivnit, jak se chceme cítit.

Pokud tento fakt přijmeme, přestáváme odpovědnost 
za svou spokojenost přesouvat na „ty druhé“ a můžeme 
ji mít plně pod svou kontrolou. Klíčem je práce s našimi 
vlastními interpretacemi (viz. obr.č.2).

Lidé, kteří umí prostřednictvím interpretací své emoce 
ovládat, mít je pod kontrolou, umí zvládat svůj pocit bez-
pečí, zónu komfortu.

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

JAKÉ FAKTORY TEDY OVLIVŇUJÍ NAŠI MÍRU PO-
HODY A „ZÓNU KOMFORTU“ V KOMUNIKACI:
• Aktuální stav: fyzická a psychická kondice
• Osobní vnímání dané situace: strach, obavy nebo ener-
gie a chuť věci řešit
• Kompetence: znalosti, zkušenosti dané oblasti
• Motivace a odměny: ocenění
• Sociální síť a blízcí lidé: sdílení a podpora

PŘÍBĚH NAŠÍ KLINIKY
Vraťme se na naši kliniku, kde právě přichází do prá-
ce vrchní sestra. Je zamyšlená po nepříjemném ranním  
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telefonickém rozhovoru. Aniž by tušila a chtěla, způsobí 
tím mezi asistentkami kliniky nejistotu. Jak si vysvětlit, že 
se dnes při příchodu neusmála a bez obvyklého pozdravu 
a oslovení členů týmu odchází do své kanceláře… Těsně 
před dveřmi se zastaví, otočí se a sdělí dvěma přítomným 
asistentkám: „Během dopoledne s vámi nutně potřebuji 
mluvit, přijďte ve volné chvíli za mnou do kanceláře…“.

Sestra Hana, která je vždy dobře naladěná se tím nene-
chá rozhodit a odchází s úsměvem na rtech přivítat klien-
ta, který zrovna přišel na kliniku. Sestra Jana, která stále 
nemůže zapomenout na včerejší rozhovor s vrchní ses-
trou, v rámci kterého jí bylo vytknuto chování na klini-
ce k ostatnímu personálu, zamlkle odchází do kuchyňky 
a pokračuje ve svých úvahách…"Co jsem zase provedla, 
vrchní se vůbec neusmívala, asi mám zase další průšvih, 
to si zase na mě někdo stěžoval, kdo to asi mohl být, nej-
spíš pan Novák, nelíbilo se mu, že jsme ho nechali minule 
déle čekat. To si zase vyslechnu, že jsem mu nepodala in-
formace včas...".

Vrchní sestra jen nevědomky způsobila situaci, kdy sestra 
Hana bude až do schůzky s vrchní sestrou podrážděná, 
nepříjemná, možná hledající spojence… a přitom…vrch-
ní sestra se jen chce poradit, jak před prázdninovým ob-
dobím rozepsat dovolené tak, aby co nejlépe vyhovovaly 
jednotlivým členům týmu…

EMOCE A KOMUNIKACE
Často se říká, že emoce „nelžou“. Emoce jsou základním 
pilířem komunikace. Přináší do komunikace na jedné stra-
ně energii, dynamiku a oživení, na druhé straně však mo-
hou být otevřené emoce vnímány v komunikaci jako ruši-
vé a destabilizující.  Naše komunikace tedy osciluje mezi 
dvěma póly – na jedné straně autentická a spontánní ko-
munikace (ovlivněná emocemi), na straně druhé přichází 
k řeči sebekontrola: kontrolované či potlačované emoce.

Každý z nás se nachází někde mezi těmito dvěma polari-
tami (póly) a naše výsledná komunikace je v danou chví-
li ovlivněná třemi klíčovými faktory: s kým komunikuji, 
v jaké situaci a v jakém prostředí komunikace probíhá. 
Cílem je osvojit a upevnit si dovednost akceptovat své 
emoce a přitom přijímat (respektovat) druhého „pohled 
na věc“.

JAK KOMUNIKOVAT A MÍT EMOCE POD 
KONTROLOU
Pro docílení této schopnosti vyvážené „nenásilné“ komu-
nikace lze v praxi využít 4 kroky:
1. Popis pozorování – nejprve pozorujme, co se v určité
situaci skutečně děje: co vidíme, vnímáme, co druzí (ale 
i my) říkají nebo dělají a co z toho se nám buď zamlouvá, 
nebo nezamlouvá. Klíčem je umění toto pozorování vyjá-

dřit bez vnášení vlastních úsudků a hodnocení.
2. Sdělení vlastních pocitů – v dalším kroku vyjádříme,
jak se cítíme, když tuto situaci pozorujeme, např. cítíme 
se překvapení, vyděšení, rozčilení, máme radost atd. Tady 
je důležité zmínit, že mnozí z nás jsou „naučeni“ v pro-
fesionální komunikaci své emoce druhé straně nesdělo-
vat. Nicméně nyní již víme, že emoce vždy mohou ovlivnit 
naše jednání a chování navenek. Dokážeme-li sdělit, co 
se s námi v danou chvíli děje nebo-li „co to se mnou dělá, 
když…“, pak dáme prostor i druhé straně, aby porozumě-
la našemu jednání, a vedeme otevřenou komunikaci.

3. Vyjádření potřeby – v tomto kroku řekneme, jaké po-
třeby se pojí s pocity, které jsme u sebe rozpoznali a je 
možné tuto informaci spojit i s vyjádřením konkrétní žá-
dosti, prosbou nebo činem, který očekáváme či potřebu-
jeme pro naplnění svých potřeb (v dané situaci).

Příklad z praxe: Vrchní sestra vnímá, že ze strany zdra-
votnického personálu je potřeba zlepšit kvalitu přijímání 
klientů na recepci – komunikace s využitím výše uvedené-
ho modelu může probíhat například takto: "Petro, když 
vidím, že se na recepci kupí množství papírů, dokumentů 
a klienti při příchodu musí dlouho čekat na obsloužení, 
tak mě to znepokojuje. Jako klient soukromé kliniky  oče-
kávám  profesionální přístup okamžitě po svém přícho-
du. Můžete během dnešního dopoledne uklidit prostor 
recepce a v 16 hod. přijít za mnou, abychom společně vy-
myslely způsob odbavení klientů bez dlouhého čekání?"

JAK ZVLÁDAT SVÉ EMOCE
Pro každého z nás je zásadní dokázat rozpoznat události, 
lidi či specifické situace, které u nás mohou vyvolat/vy-
volávají nepřiměřené reakce, přehnané emoce nebo jsou 
zdrojem konfliktů a frustrací. Existuje několik způsobů, 
jak tyto náročné situace zvládnout:

 Vystopujte „spuštěče“  - tzn. vnější faktory, které půso-
bí významně na vznik emocionálních projevů.

 Rozpoznejte a pojmenujte své skryté obavy a negativní
představy (pozor na katastrofické scénáře, příkazy „mu-
síš“ – co dělat a jak se správně chovat, nadměrné starosti 
o to, co si o nás druzí pomyslí, strach z neúspěchu  - známé
formulace měl/a bych….apod.) 

 Zaměřte se na vědomé prožívání, vhled – co se se mnou
děje právě, když nastane pro mě emočně náročná situace.

 Nejprve pozorujte - popište situaci a své pocity v danou
chvíli. Je přirozené, že při pocitu ohrožení se vypíná raci-
onální uvažování. 

 Pro zvládnutí náročné situace je klíčové nechat mozek
„zapnutý“ ve fázi přemýšlení, nikoliv ohrožení. Hledejme 
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aktivně realistické možnosti, které v dané situaci máme. 
Buďme proaktivní – my sami jsme aktérem dalšího vývoje 
situace (nikoliv „obětí“).

Klíčem je změnit úhel pohledu při vnímání situací a pod-
nětů kolem nás.  Výsledkem je pak emočně stabilní, ale 
zároveň dynamický a kreativní člověk.

A ZPĚT NA KLINIKU
Jak předejít výše popsané situaci, či ji řešit tak, abychom 
minimalizovali vznik případných konfliktů?

Co mohla tedy vrchní sestra udělat jinak? Především pře-
dem oznámit, o čem chce s členy týmu, v tomto případě 
asistentkami, hovořit.

Co může sestra Hana udělat jinak? Přeladit své úvahy 
do pozitivních variant, přerušit tok promýšlení katastro-
fických  scénářů, soustředit se na něco jiného. Pokud je 
to pro ni obtížné, je nejjednodušším možným způsobem 
komunikace zeptat se, o čem s ní chce vrchní sestra mluvit. 
Klíčem pro bezpečnou komunikaci je rozlišení mezi svý-
mi pocity a myšlenkami/domněnkami. Zkusme namísto 
vyjádření „Myslím si, že nemáte pravdu…/Mám pocit, že 
to není oprávněné…“ popsat co se s námi děje „Jsem za-
skočený/á, překvapený/á, rozčilený/á, když vidím, slyším, 
že…“. 

PONAUČENÍ A INSPIRACE:
Emoce máme prožívat, ne se jich zbavovat. Ideálem tedy 
není emoce potlačit nebo přestat cokoliv cítit. Můžeme si 
dovolit prožívat své emoce autenticky, využívat a zmobi-
lizovat pozitivní energii, kterou nám emoce přinášejí tak, 
aby nás emoce nevyváděly z rovnováhy a stability. A jak 
již víme, jen my sami máme možnost ovlivnit, jaké emoce 
nás budou ovládat.

Využité zdroje: 
Rosenberg, M.B.: Nenásilná komunikace.Portál 2008.
Arrivé, J.Y.: Umění prožívat emoce. Portál 2004.

O čem budeme psát příště? V další části našeho seriálu se 
zaměříme na práci s naší fyzickou energií a tělem.

SEDMERO PRÁCE S EMOCEMI
1. Emoce jsou naše, přijímejme je.
2. Zážitky vnímejme pozitivně.
3. Přitahujeme to, na co myslíme.
4. Máme možnost jednat a měnit se

(tzn. nebýt obětí situace).
5. Za mé problémy jsem zodpovědný sám/a,

nikoliv ti druzí.
6. Přemýšlejme o sobě pozitivně a laskavě.
7. Vyvarujme se promýšlení „katastrofických

scénářů“.

reklama

POBYT

USA A KANADA / 
POZNÁVACÍ POBYT

Cena
Doprovod  54.990 Kč
Školné s pobytem  59.990 Kč

PŘIHLÁŠKY A INFO: +420 412 384 013
www.dentalplus.cz  |  skoleni@dentalcare.cz

uplatníte na libovolných 
produktech DentalCare

kredit

Z NEW YORKU K NIAGÁRÁM A DO TORONTA

Amerika je pestrou škálou etnických ras a život-
ních stylů. Je zemí šokujících pravidel a protikladů. 
Náš pobyt zahrnuje vše, co nesmíte minout bě-
hem návštěvy východního pobřeží USA. Největší 
metropole i přírodní krásy. Kombinace poznává-
ní a zábavy. Navštívíme svůdný New York, který 
omračuje, Manhattan, Philadelphii, Washington 
a přesuneme se k Niagarským vodopádům, které 
budeme sledovat i z jejich hezčí, kanadské strany. 
Zde strávíme dvě noci a navštívíme i nádherné 
Toronto. Vydejte se s námi za kouzlem východní 
části USA a romantikou Niagarských vodopádů či 
kanadského Toronta.

CENA ZAHRNUJE
Leteckou přepravu Praha – New York a zpět z To-
ronta do Prahy s přestupem, transfery, 9x ubytová-
ní kategorie 3* se snídaní, dopravu v klimatizova-
ném autobusu, program dle itineráře, služby česky 
hovořícího průvodce, výlety zahrnuté v ceně.

14. - 24. října 2014


