
L E D E N  2 0 2 0 FO R B E S .C Z

58

T
IP

Y
 •

 P
S

Y
C

H
O

H
Y

G
IE

N
A

HLEDÁNÍ DOBRÉHO

STRESU
Hned v úvodu je nutné si říct, že stres a du-
ševní onemocnění nelze automaticky str-
čit do jednoho pytle. Stejně jako streptokok 
není příčinou všech tělesných chorob, ne-
můžeme ani stres vinit ze všech duševních 
nemocí. Existuje mnoho duševních poruch, 
nad kterými vládu nemáme, ať žijeme zdravě 
a v klidu, jak chceme. 

Stejně tak platí, že stres není jenom nega-
tivní jev. To je velké a nepravdivé klišé. Stres 
je do značné míry pozitivní záležitost, která 
nás motivuje k tomu, abychom něco řešili 
a o něco usilovali. Tvrdit, že veškerý stres 
je škodlivý a potřebujeme být v klidu, je 
zkrátka nesmysl, klidu budeme mít dost po 
smrti. Jenže rozdíl mezi tím „pozitivním“ 
stresem a tím destruktivním je v tom, že ve 
druhém případě nemáme možnost najít ze 
své stresující situace východisko. Bezmoc 
je to, co činí stres nebezpečným, takže nás 
může i zabít. 

Hektický způsob života, rychlé pracovní 
tempo a s nimi spojený stres se nejvíc proje-
vují v tom, čemu říkáme syndrom vyhoření – 
tedy stav, ve kterém postupně přestáváme 
zvládat svoje povolání, zejména je-li spojeno 
s kontaktem s mnoha cizími lidmi.

Co k syndromu vyhoření vede? V jeho zá-
rodku stojí nadměrné požadavky, nároky, 
které se stupňují, aniž by zároveň rostl po-
cit uspokojení z jejich plnění. A nejde je-
nom o práci. Vyhoření může postihnout 
i starší lidi, kteří mají problém vypořádat se 

s novými technologiemi či s rostoucími ná-
roky na finanční management a podobně. 
Obecně se dá říci, že pocit diskomfortu se 
spojuje s nízkými pravomocemi a kompe-
tencemi, a tedy s malým vlivem na chod 
věcí. Málokdy se stane, že vyhoří třeba ma-
jitel nebo CEO továrny. Nejvyšší šéfové to-
tiž sice mají obrovskou zodpovědnost, ale 
také tomu odpovídající pravomoce. Stejně 
tak dělníci skončí v ordinacích lékařů, je-
nom když mají nějaký úraz či potřebují ne-
schopenku. Jejich vliv na chod událostí je 
sice minimální, ale zároveň mají jasně dané 
povinnosti, což míru stresu zmenšuje. Vy-
hoření nejčastěji postihuje řekněme střední 
management. Například na mistry v továr-
nách jsou kladeny poměrně vysoké nároky, 
ale současně mají relativně malý vliv na roz-
hodování. Tlačí se na ně shora a oni jsou zá-
roveň nuceni tlačit na ty pod nimi, což je 
stresující. Právě z tohoto typu stresu se rodí 
civilizační choroby jako srdeční arytmie, 
hypertenze, diabetes druhého typu a tak 
podobně.

Celou situaci zhoršuje časový tlak a mezi-
lidské neshody s problematickými pacienty 
nebo nepříjemnými klienty či kolegy. Všech- 
no umocňují nejasná pravidla fungování věcí 
nebo naopak přílišná byrokracie.

Syndrom vyhoření se pochopitelně nedo-
staví naráz, má několik stupňů. Na začátku 
narůstá vyčerpání a pocit chronické zátěže. 
Máte dojem, že nic nestíháte, jste úzkostní, 

PROČ MAJITEL TOVÁRNY A DĚLNÍK NEJSPÍŠ NEVYHOŘÍ 
A JAK TO UDĚLAT, ABY V PÉČI PSYCHIATRŮ NESKONČIL 
STŘEDNÍ MANAGEMENT. VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, 
ABY VÁS NEDOHNAL SYNDROM VYHOŘENÍ. 
CYRIL HÖSCHL
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Návod, jak ulevit tělu i duši, pokud vaše 
psychika dostává zabrat.

SPÁNEK
Kvalitní spánek je naprostý základ pro 
naši duševní i fyzickou pohodu. Pokud se 
v noci budíte, spíte málo a/nebo se ráno 
neprobouzíte odpočatí, není to v pořádku. 
Ideální je spát alespoň sedm hodin denně. 
Pro lepší spánek zkuste malý digitální de-
tox. Odkládejte mobil minimálně hodinu 
před usnutím a volný čas zasvěťte třeba 
čtení beletrie, psaní deníku nebo rekapitu-
laci dne. A ráno zkuste mobil zapnout zase 
až na cestě do kanceláře. Věřte, že vám 
nic neuteče.

JÍDLO
Že se máte stravovat zdravě a vyváženě, 
už jste nejspíš v životě zaslechli mno-
hokrát. Stejně důležité je ale i to, jak jíte. 
Zkuste takzvané vědomé jedení – udělejte 
si na jídlo klid a dostatek času, nedívejte 
se při něm do mobilu nebo na monitor, 
ale soustřeďte se na to, co máte na talíři. 
A užijte si, co jíte.

AKTIVITA
Nejde jen o to, že vás pravidelný sport 
udržuje v kondici. Je také ideálním pro-
středkem, jak se odstřihnout od práce 
a přestat na ni myslet. Pokud vám to čas 
dovolí, naplánujte si oblíbený pohyb na 
dobu hned po odchodu z práce. Domů do-
razíte klidní a s myšlenkami zaměřenými 
jen na rodinu. Důležité ale je, aby vás vy-
braná aktivita bavila a neměli jste pocit, že 
jen plníte další úkol.

HLEDÁNÍ DOBRÉHO
chaotičtí a podráždění. Někdy se 
tomuto stavu říká také „syndrom 
přezaměstnanosti“ a zhusta se 
týká takzvaných pomáhajících 
profesí, tedy učitelů, lékařů, ses-
ter a podobně. 

Další fází je ztráta zájmu o to, 
co děláme. Dostaví se otupě-
lost, která se projevuje zvýšenou 
únavou, poruchami soustředění 
a pozornosti. Najednou si ne-
pamatujeme, co bylo na stránce, 
kterou jsme právě přečetli, nebo 
co nám kdo říkal. K tomu se při-
dávají poruchy spánku a také 
tělesné potíže, třeba zažívací 
problémy nebo nepříjemné po-
city v oblasti srdce. Aby toho ne-
bylo málo, dostavuje se napětí 
fyzické i psychické a špatná ná-
lada, která může přejít až do de-
prese. Řada lidí tyhle nepříjemné 
stavy „léčí“ alkoholem a uvol-
ňuje napětí kouřením, čímž se 
ale začarovaný kruh problémů 
jen uzavře.

To všechno postupně vede ke 
zhoršení vztahů s okolím. Pro-
blémy se projevují nejdřív u těch 
nejbližších, tedy v rodině a mezi 
přáteli, pak mezi kolegy v práci 
a v pokročilejší fázi často i na 
veřejnosti s lidmi, které vůbec 
neznáme. 

Všechno nakonec může skončit 
zhroucením, závislostí na alko-
holu či na prášcích, v nejhorším 
případě sebevraždou.

Abyste tomu všemu zabránili 
nebo se alespoň dokázali s pří-
znaky nadměrné stresové zátěže 
a syndromu vyhoření vypořádat, 
je důležité mít na paměti násle-
dující kroky:

• Život většiny aktivních lidí 
stojí na takzvané trojnožce. Jed-
ním z jejích pilířů jsou vztahy 
v práci a pocit uplatnění, dru-
hým pilířem jsou vztahy v ro-
dině a partnerství a tím třetím 

osobní zájmy a koníčky. Platí 
rovnice, že ve chvíli, kdy se vám 
jedna strana hroutí, měly by dr-
žet alespoň zbývající dvě.

• Rozhodně je užitečné se 
o problematice stresu a syn-
dromu vyhoření dozvědět co 
nejvíc a pokud možno projít 
nějakým tréninkem asertivity 
a technik, jak odolávat stresu. 
Pomůže vám také, pokud nad  
sebou budete mít nějakého su-
pervizora, který dokáže po-
moci při rozhodování a tím 
z vás snímá nadměrný pocit 
zodpovědnosti.

• Ve chvíli, kdy silně narůstají 
nároky, které na vás vaše práce 
a život kladou, byste měli být 
schopni své reakce nahlédnout 
a být k sobě laskaví a vlídní. To-
též platí pro pocity profesionální 
bezmoci – naším úkolem není 
měnit druhé lidi, ani to nedoká-
žeme. Můžeme k nim ale změnit 
svůj vztah a to, jak je snášíme.

• Vždycky vám pomůže, když 
si najdete nějaké útočiště, ať už 
myšleno obrazně, nebo fakticky. 
Mějte nějaké svoje místo, kam 
se můžete uchýlit do klidu a do 
samoty a nebudete tam bombar-
dováni podněty z vnějšího světa. 
Tam můžete relaxovat, zamyslet 
se nad věcmi a nedělat ukvapená 
rozhodnutí, která vaši situaci 
ještě dál zhoršují.

• Svým kolegům, podřízeným, 
ale i nadřízeným bychom měli 
být oporou a umět je povzbu-
dit. Stejně tak bychom ale měli 
sami umět chválu a podporu při-
jímat. Oceňte, když někdo ocení 
vás. Když je součástí práce kon-
takt s utrpením, proti kterému 
jsme bezmocní, což platí třeba 
pro lékaře, je třeba si tu bezmoc 

SEDM TIPŮ,

PAVLÍNA 
SCHMIDTOVÁ
KOUČKA A TERAPEUTKA, 
ČLENKA ČESKÉ ASOCIACE KOUČŮ
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připustit a říct si, že někdy stačí 
být pouze nablízku. Nejsme 
spasitelé.

• Stejně jako je důležité podpo-
rovat ostatní, je třeba umět po-
vzbudit a posilovat i sebe sama. 
Pokud se nechceme stát obětí vy-
hoření, musíme na sobě pracovat 
a učit se tvořit. Nespadnout do 
stereotypu.

• Zkusme také to, co běžně dě-
láme, udělat čas od času jinak. 
Úplně jednoduchý příklad je vy-
čistit si někdy zuby levou rukou, 
pokud jste pravák. Zkrátka naru-
šujte stereotypy, abyste donutili 
svůj mozek zapnout výkon v ji-
ných módech.

• Pokud máte tendenci stýskat 
si, jak je všechno hrozné, a vidět 
věci negativně, zkuste si uvědo-
mit, že jsou dva druhy stýskání: 
ten první situaci ještě zhoršuje 
a ten druhý ji umí utišit. Roz-
lišujte mezi nimi a pokuste se 
podívat na věci zvenku. Často 
zjistíte, že spoustě nedůležitých 
věcí přikládáte příliš velký vý-
znam a že se vlastně máte docela 
dobře.

• Když se vracíte z práce, nemy-
slete jenom na to, co hrozného 
vás ten den potkalo. Uvědomte si, 
co vám udělalo radost, co se po-
vedlo a co jste dokázali. Aktivně 
vyhledávejte pozitivní věci ve 
svém každodenním životě.

• S pozitivními podněty úzce 
souvisí i vztahy. Pěstujte přá-
telství, radujte se z radosti 
ostatních. Emoční atmosféra 
i malých kolektivů je totiž na-
kažlivá. Naopak netečnost, lho-
stejnost a ironie jsou pro nás 
osobně i v mezilidských vztazích 
zhoubné.

• Ve volném čase se naučte vy-
pnout, nechat problémy stranou 
a přemýšlet o něčem úplně ji-
ném. Stačí na to klidně návštěva 
venkovské hospody, i když se 
tam rozebírají pořád dokola ta 
samá témata. Člověk se svěří se 
svými starostmi a pak probírá ty 
cizí a nemyslí stále jen na sebe.

• Naučte se plánovat svůj čas. 
V tomhle bodě beze zbytku platí, 
co můžeš udělat dnes… Neodklá-
dejte věci, bojujte s prokrastinací, 
ale zároveň se naučte plánovat si 
bez výčitek i chvíle nicnedělání 
a pohody. Nic vám neuteče, když 
se nebudete pořád honit za plně-
ním povinností.

• Víte, co chcete a co ne-
chcete? Ujasněte si to. Je to to-
tiž mnohem lepší než říkat: Měl 
bych, nemůžu, musím… A na-
učte se říkat jasné ano, ale taky 
stejně jasné ne. Když každému 
všechno slíbíte a pak budete za 
rohem brečet, jak je toho na vás 
moc, už je pozdě. 

• Ano, životospráva je zásadní 
věc nejen pro naši tělesnou 
schránku, ale i pro náš mozek. 
K tomu patří nízkotučná strava, 
navíc bohatá na omega-3 nena-
sycené mastné kyseliny, a do-
statek zeleniny. Spolu s výživou 
nám prospívá pravidelný pohyb, 
kdy každý den hýbneme kost-
rou a alespoň dostatečně cho-
díme, když už se nedostaneme 
k plavání, běhu nebo třeba tenisu. 
Už 15–20 minut chůze, kdy se 
mírně zadýcháme, nám nejenom 
zlepší kondici a imunitu, ale je to 
i jedna z věcí, které prokazatelně 
pomáhají v boji s depresí. 

• Nesmírně důležitý je humor. 
Radujte se a smějte se, jak jen to 
jde.  

PŘIPRAVILA ZUZANA KRAJÍČKOVÁ
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MEZILIDSKÉ VZTAHY
Nezanedbávejte svou rodinu a přá-
tele, ale udělejte si v seznamu trochu 
revizi. S kým je vám dobře a čí přítom-
nost vás naopak vyčerpává a frustruje? 
První skupinu vyhledávejte, ty druhé si 
do života nepouštějte. A hledejte v ži-
votě něco, co vás přesahuje – pomozte 
s projektem v neziskovce, zapojte se do 
komunitní zahrady, staňte se dobrovol-
níkem v péči o seniory. Zjistěte, kde je 
vaše místo ve společnosti.

HOSPODAŘENÍ S ČASEM
Často jsme přes den pod velkým zápřa-
hem a večer pak ještě musíme podobný 
výkon podat i doma jako partneři a ro-
diče. Jak se mezitím alespoň trochu 
uvolnit? Dělejte si přes den malé pře-
stávky, kdy si odpočinete od práce. 
Může to být krátká procházka o sa-
motě, pauza na kávu či relaxace. Zkuste 
si také vytvořit „nárazník“ mezi prací 
a příchodem domů – vystupte o stanici 
dřív, projděte se a utřiďte si myšlenky. 

DĚLEJTE NĚCO JEN PRO SEBE
Ne pro rodinu, ne kvůli tomu, abyste 
se zlepšili v práci. Jen a pouze pro svoji 
radost. Máte nějakou takovou činnost? 
Učte se tančit, choďte na kurz malo-
vání či tvůrčího psaní. Dělejte něco, co 
vůbec nepotřebujete, ale těší vás to. 
K času pro sebe patří i chvíle na vlastní 
introspekci, zamyšlení se nad tím, co 
potřebujete a co už ve svém životě mít 
nechcete. Tyhle chvíle vám pomohou 
uvědomit si vnitřní hodnoty a vlastní 
směřování. 

VŠEHO S MÍROU 
Nic bychom neměli přehánět. Ani snahu 
hned a naplno si srovnat život. Změny 
k lepšímu, pro které se v životě rozhod-
neme, by nás neměly převálcovat, měly 
by být realistické a pokud možno pří-
jemné, pak mají větší šanci být udrži-
telné. Prostě to nepřepískněte a nic si 
nevyčítejte, když se vám něco nedaří. 
Raději se zaměřte na to, co už se vám 
povedlo.  

www.usspa.cz
relaxace, kterou si zasloužíte

již 25 let inspirujeme 
(nejen) vás


