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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem stresu u středoškolských studentů a 

strategiemi zvládání stresu. 

1.kapitola je věnována pojmu stres a stresor, příčinám a důsledkům stresu. Zmiňuji 

adaptační syndrom a reakce na stres. Stresové situace jsou ty, v nichž dochází 

k výraznějšímu rozporu mezi nároky a schopnostmi jedince je zvládat, že kladené 

nároky přesahují osobnostní dispoziční kapacitu. 

2.kapitola se soustředí na ústřední téma, a to stres u studentů ve školním prostředí. 

Rozlišuji zde stres z očekávání nebo z úzkosti. V rámci tématu této kapitoly se 

zamýšlím nad nejčastějšími potížemi dospívajících vzhledem k danému tématu.

Ve 3.kapitole je uvažováno o tom, jak se vypořádat s vlastním stresem, a o 

možných záchranných kotvách. Zamýšlím se nad odezvou na zátěž v oblasti 

lidského chování a prožívání. Stres může vzniknout nejen tlakem nároků, ale i na 

základě interpretace významu situace a hodnocení míry ohrožení. Základem je 

změna pohledu na vnímanou realitu a její prožívání. V této kapitole jsou zmiňovány 

metody k rozvíjení odolnosti vůči stresu, např. relaxace, meditace, životospráva.

4.kapitola už jen uzavírá teoretickou část.

5.kapitolou začíná praktická část, kde je nastíněna metodika výzkumu a 

dotazníkové šetření. To je konstruováno se zaměřením na zátěž, jež je vyvolaná 

nejrůznějšími kladenými nároky, s nimiž je třeba se s různou naléhavostí vyrovnat. 

Stres lze v tomto pohledu chápat jako zátěž, kdy míra zátěže přesahuje únosnou 

mez z hlediska adaptačních možností organismu za daných podmínek. 

V 6. kapitole jsou diskutovány výsledky výzkumného šetření.

V 7. kapitole uvádím praktické zkušenosti ze své praxe se zaměřením k tématu.

Kromě sedmi kapitol obsahuje tato práce úvodní a závěrečnou kapitolu, seznam 

literatury a přílohy.
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Abstract

This bachelor thesis deals with the phenomenon of stress in secondary students and 

stress coping strategies.

1. The chapter is devoted to the term stress and stressors, causes and effects of 

stress. I mention adaptation syndrome and responses to stress. Stressful situations 

are those in which claims go beyond personal disposition capacity.

2. The chapter concentrates on the main theme that is  the stress in students in the 

school environment. I distinguish the stress of expectations or the stress of anxiety. 

I am thinking about  the most common problems of adolescents due to the theme. 

3. In this chapter considered about how to deal with their own stress -there are 

mentioned the potential life-saving anchors. I am thinking about response to mental 

strain in the area of human behavior and experience. Stress can not arise only 

pressure claims but on the basis of interpretation of the importance of the situation 

and threat assessment. The basis is to change the perspective on the perceived 

reality and its experience. In this chapter are mentioned methods to develop 

resistance to stress, for example relaxation, meditation, lifestyle factors.

4. The chapter closes the theoretical part.

5. The chapter begins with the practical part. There is a methodology of research 

and questionnaire survey. It is designed with a focus on the mental strain that is 

raised in a variety of claims which is necessary to deal with. In this perspective we 

understand stress as mental strain where is  exceeded  a reasonable limit of the 

possibility of the organism to adapt. 

In the sixth chapter there are results of the research investigation. 

In the seventh chapter there are mentioned practical experience from my practise 

focusing on the theme.  



6

In addition to the seven chapters this bachelor thesis contains an introductory and 

final chapter, bibliography and annexes.

Klíčová slova

Odolnost - resistence

Reakce - response

Stres - stress

Vypořádat se - cope

Zátěž - mental strain
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Úvod

Důvod výběru a stanovení cíle

Tato práce se zabývá problematikou stresu studentů na středním stupni škol. 

Předkládám problematiku stresu jako nezbytný faktor provázející celý život, avšak 

v této práci především studentský život ve školním prostředí. Znepokojivě vzrůstá 

počet studentů se stresově podmíněnými nervovými chorobami a s nimi pak 

související nevhodné ventily, jež mohou vyústit až v sebevraždu.

Studenti nedokáží řešit konfliktní situace s rodiči nebo s vrstevníky, tedy velmi 

často špatně zvládají vztahové problémy, ale také stresy s adaptací ve školním 

prostředí, mají obtíže se zvládáním školních povinností, trpí stresy ze školních 

neúspěchů a různých typů školních zkoušek.

Práce učitelů na středních školách zejména na učilištích je čím dál náročnější ve 

vztahu učitel-žák-povinnosti. Mnozí učitelé si uvědomují, že studenti potřebují 

nejen tvořivě pracovat, rozvíjet sociální dovednosti, ale také aktivně odpočívat a 

relaxovat. Jedna z možností či technik je duševní, příp. tělesné cvičení. Ve stavu 

uvolnění je možné se otevřít dovnitř i ven, čímž se usnadní vnímání nových 

informací a školních vědomostí a zlepšují se vzájemné vztahy.

Cílem teoretické části práce je poukázat na stres u studentů, možné příčiny, vzít 

tento fakt na vědomí a naučit se v rámci psychohygieny stresům přecházet, případně 

eliminovat jeho působení nebo se naučit stres odstraňovat. 

Z metodologického hlediska v rámci teorie vykládám možné techniky zvládání 

stresu použitelné v rámci vyučovacího procesu s cílem seznámit studenta se svou 

psychikou, dobře poznat své možnosti, nedostatky nebo rezervy. Odstraňovat 

napětí, nesoustředěnost, stresy, negativní postoje, bezradnost, úzkost, špatné vztahy, 

„osvěžit si mozek“. Škola je přípravou pro život a nemělo by jít pouze o přežití tří 

až pěti let. Uvedené techniky jsou přínosem pro celý život, neboť celý život je 

jakousi zkouškou, v níž se člověk snaží obstát.
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Na základě poznatků uvedených v teoretické části jsem přistoupila k části praktické, 

která popisuje průzkumné šetření a překládá získaná data. Praktická část také 

ukazuje techniky a metody k vytváření osvojování a rozvoji praktických dovedností 

na konkrétní škole v oblasti eliminace, předcházení a zvládání důsledků stresu. 

Samotný průzkum probíhal formou dotazníkového šetření s následnou diskusí, .

respondenty jsou studenti střední školy technické a automobilní, obchodní 

akademie, střední odborné školy gastronomie a zdravotnické školy.
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1. Stres

Stres je v našem současném slovníku velmi častým výrazem, a to i u velmi mladých 

lidí. Běžně je možné slýchat názor, že mladý člověk nemůže mít vlastně žádné 

starosti. Opak je pravdou a období adolescence je jedno z nejtěžších období. Příčiny 

stresu v tomto období jsou biologické i společenské. 

Důsledkem dlouhodobého zatížení lidé pociťují ztrátu životní energie, nechuť 

pouštět se do nových věcí, vytrácí se z jejich života pocit úspěšnosti a radosti. Co je 

vlastně stres? „Poprvé použil pojmu stres pro stav, ve kterém musí živý systém 

mobilizovat obranné mechanismy, kanadský vědec Hans Selye, profesor 

patofyziologie na universitě v Montrealu, tvůrce teorie o stresu a adaptaci. Selye 

měl maďarské rodiče, vyrůstal v Komárně, studoval na německé lékařské fakultě 

Karlovy university v Praze.“1. Selye a Cannon charakterizovali mobilizaci 

organismu jako přípravu na boj či útěk. Stres je sebezáchovný mechanismus, který 

mají vyvinutý všichni živí tvorové pro případ, kdy je jejich život ohrožen. Jde o 

mobilizaci všech dostupných sil a rezerv. Z tohoto pohledu má určitý pozitivní 

význam. Přiměřená stresová situace nutí člověka ke koncentraci a zvyšuje 

výkonnost. Většinou je stres vnímán jako stav, který člověka ohrožuje. Dochází 

k přetěžování organismu a stavům vyčerpanosti. „…možno stres chápat jako 

specifický případ obecněji pojaté zátěže. Jde o stav, ve kterém míra zátěže 

přesahuje únosnou mez z hlediska adaptačních možností organismu za daných 

podmínek.“2

1.1 Stresory

Stresorem nazýváme v běžné mluvě všechno, co na nás nějak naléhá. Dr. Selye 3

označil vše, co na nás a náš organismus má určité požadavky a k čemu se musíme 

                                                            
1

ZEMAN, V.:Cest je bez počtu – regulace ekologie osobnosti jógou, 1.vyd. Brno: Moravskoslezské 
sdružení pro ekologii člověka, 1991. s. 19 
2 PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 41. 
ISBN 978-80-247-2959-6
3

RHEINWALDOVÁ, E.: Dejte sbohem distresu, 1. vyd. Praha: Scarabeus, 1995, s. 7. 
ISBN 80-859-0107-2
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přizpůsobovat, jako stresory. Stresor, t. j. stresový podnět vyvolá stresovou reakci a 

člověk reaguje tzv. automatickou poplachovou reakcí, buď útokem nebo útěkem.

Stresory můžeme rozdělit na4

 Myšlenkové – vznikají z pohledu na sebe, na druhé lidi, na svět a situace, 

do kterých se dostáváme, je tu vliv sníženého nebo zvýšeného sebevědomí

 Emoční – souvislost s nenaplněnými očekáváními, úzkostí, frustrací

 Úkolové a přetížení-  pocházejí z našeho způsobu řešení úkolů, za které 

jsme zodpovědní, souvislost s neúměrnou mírou zátěže a zodpovědností ale 

také z nedostatku soukromí

 Fyzikální – tedy faktory prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém se 

pohybujeme

 Rozhodovací -  z rozporu dvou motivů

1.2 Příčiny stresu5

Každý člověk má různou míru tolerance vůči stresu – frustrační toleranci. Je proto 

vhodné znát vhodné činitele, které stresy vyvolávají.

a) Vnější příčiny – neustálý spěch, tlak termínů, nedostatek pohybu,

monotónnost, nedostatek motivace, narušené sociální vztahy, nedostatek 

odpočinku.

b) Vnitřní příčiny – negativní emoce a myšlenky, pocity viny a špatné 

svědomí, obezita, výrazné změny v životě, neustálé obavy a strach 

z budoucnosti, nedostatek sebevědomí, pocit trvalé podřízenosti a 

neschopnosti uhájit svá práva. 

                                                            
4

RHEINWALDOVÁ, E.: Dejte sbohem distresu, 1. vyd. Praha: Scarabeus, 1995, s. 7. 
ISBN 80-859-0107-2
5 PAULÍNOVÁ, L.: NEUMANNOVÁ, L. Psychologie pro Tebe, 3.vyd. Praha: Informatorium, 
2008. s. 112. ISBN 978-80-7333-068-2
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1.3 Obecný adaptační syndrom

Probíhá ve třech fázích

 První fází je poplachová reakce, alarmující. První reakce je jakési 

ztuhnutí. Někteří vědci se domnívají, že je to vlastně návyk 

pocházející od divokých zvířat, která se při pocitu nebezpečí 

okamžitě zastavila. Dostavuje se pocit zranitelnosti, bezradnosti a 

uvědomění si nové situace, která s sebou přináší zátěž. Je to šoková 

reakce „…s neorganizovanými až chaotickými vnějšími projevy a 

utlumením obranných reakcí. Poté dochází k určité adaptaci na 

vzniklou situaci, zvýšení aktivace a obnově obrany.“6

 Druhá fáze je stádium, v němž dochází k relativnímu zklidnění a 

mobilizaci energie. Probouzí se naše obranyschopnost a tělo se 

chystá s danou zátěží nějak vyrovnat. Reakce na zátěž mohou být 

odlišné, u někoho je to boj (útok) a naopak někoho zátěž stresové 

situace přinutí zmlknout a stáhnout se do sebe. Namísto toho, aby je 

situace sama pobídla k větší odvaze, se spíše snaží chránit sami sebe, 

a to útěkem.

 Třetí fáze je stadium vyčerpání. Nastává, když je působení 

zraňujícího stresoru příliš dlouhé a organismus už nemá schopnost 

odolávat, tzv. na pokraji svých sil. Působí-li stresor i nadále, objevují 

se různé negativní důsledky, které mohou být fatální.

1.3.1 Pasivní reakce na stres

Distres – má negativní vliv stresu na zdraví a proto tomuto typu odborná i laická 

veřejnost věnuje více pozornosti. Často se v daném kontextu mluví o civilizačních 

chorobách (problémy koronární, zažívací, bolesti zad, hlavy, diabetes, nádorová

onemocnění). 

                                                            
6 PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 46. 
ISBN 978-80-247-2959-6
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Jedná se o signály distresu, které uvádí Rheinwaldová7 (třes rukou, zvýšené pocení, 

podrážděnost, hádavost, nervozita, pocity úzkosti, deprese, vysýchání v ústech, 

motání hlavy, únava, bolesti hlavy, bolesti ramenou a zad, nutkání utéct a schovat 

se, potíže s rozhodováním, zvýšená starostlivost o každou maličkost nebo nezájem 

v případě opravdových problémů, problémy s lidmi, zapomínání, změna obvyklého 

chování, nedbalost, samotářství, problémy se spánkem, nechutenství nebo přejídání, 

nutkání plakat, kousání nehtů.

Dalším problémem vedoucím k distresu je tendence některých prožívat v mysli 

znovu a znovu všechny problémy a potíže, hádky a neúspěchy. Tací si vytvářejí 

začarovaný kruh samoobnovujících se stresových situací. Jen obtížně se oprošťují 

od negativních událostí v životě a do nekonečna je v myšlenkách oživují, a tak 

prodlužují své trápení a distres.

1.3.2 Aktivní reakce na stres

Eustres je stres pociťovaný jako zdroj příjemných vzrušujících zážitků a bývá řadou 

jedinců dokonce vyhledáván ve formě počítačových her, filmových a televizních 

thrillerů, riskantních sportovních výkonů atd. Typická aktivní reakce je:

 Útěk

Je častou obrannou reakcí. Může mít podobu opravdového útěku, cítíme-li 

se ohroženi, (což může být někdy velmi užitečné). Jindy je to útěk obrazný, 

např. výmluvy, převedení řeči na jiné téma, odkládání věcí na pozdější dobu 

apod. Častý je útěk do snění, do fantazie (typické pro děti a dospívající). 

Někdy je útěk od reality řešen alkoholem, drogami.

 Boj - útok

Je velmi častým obranným mechanismem, který může mít mnoho podob, od 

hrubého fyzického útoku, násilí, vzteku přes slovní agresi – nadávání, křik, 

urážky, ironie. Agrese může být přímá – zaměřená na objekt anebo 

přenesená, např. když si agresi vybíjeme jinde, protože si ji nedovolíme vůči 

tomu, komu patří. Například dospívající cítí zlost a vztek vůči dospělému a 

vybije jej ve rvačce se slabším nebo vandalským ničením věcí, které mu 

příjdou do cesty. Agrese může být také obrácená dovnitř – autoagrese, kdy 

                                                            
7 RHEINWALDOVÁ, E.: Dejte sbohem distresu, 1. vyd. Praha: Scarabeus, 1995, s. 5. 
ISBN 80-859-0107-2
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agresi přeneseme na vlastní osobu. Někdo nám ublíží a my místo toho, 

abychom se zlobili na něj, máme zlost na sebe, např. proto, že jsme tam 

vůbec chodili, že neumíme útok odrazit, že jsme tak nepohotoví apod.

1.4 Důsledky stresu

Z časového hlediska:

Bezprostřední projevy zátěže a stresu – změna nálad, únava, pocit monotónnosti, 

ztráta motivace, výpadky koncentrace a krátkodobé paměti, agresivní projevy nebo 

pasivita a somatické projevy, jako je bolest hlavy, břicha, změny v dechové 

frekvenci. 

 Účinky trvalejšího rázu – nespokojenost, únava, vyčerpání, dlouhodobé 

bolesti hlavy, nápadné negativní změny chování.

 Projevy aktivních reakcí jsou např. svalové napětí, zrudnutí, zrychlení 

dechu, neobyčejná fyzická síla, zlostné emoce, třes, agresivní projevy a 

autoagresivní tendence, překotné tempo řeči, nesoustředěnost.

 Projevy pasivních reakcí jsou např. ztuhlost, strnulost, nemotorný pohyb,

zblednutí, ledové ruce a nohy, studený pot, minimální mimika, emoce 

pociťovány, ale neprojevovány, snížená schopnost percepce těla, což může 

vést i k záměrnému zraňování, krátký okamžik je vnímán jako nekonečně 

dlouhý (časová distorze), to, co se děje, je prožíváno jako neskutečné 

(derealizace), snížená schopnost porozumět verbálním sdělením.8

                                                            
8

PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 70 - 73.
ISBN 978-80-247-2959-6
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2. Stres a studenti

Škola sama produkuje v souvislosti s nároky na žáky i četné stresory. Zdrojem 

stresu pro mnoho žáků může být dynamika školních sociálních vztahů mezi žáky 

navzájem i mezi žáky a učiteli. Problémem může být kontakt s učitelem, který vůči 

němu zaujímá negativní postoje, případně je navíc dává najevo i před jeho 

spolužáky a jinými učiteli. Může se objevovat strach i z agresivních spolužáků, 

šikanování z jejich strany apod. Stres nabývá na závažnosti v případě, že dojde 

k fyzickému napadání a žák musí obstát ve rvačce. Závažné a pro mnoho studentů 

subjektivně velmi nepříjemné je také to, když jsou ve třídě outsidery, které nikdo 

nebere vážně, nevyhledává k rozhovorům a společné činnosti, nezajímá se o jejich 

názor, nebo jsou dokonce spolužáky považováni za neoblíbené. Závažné jsou 

situace, kdy nároky na studenta přesahují jeho možnosti. Hodnocení s sebou přináší 

konfrontaci s úspěchem a neúspěchem. Očekávání neúspěchu s následujícím 

trestem je zdrojem školního strachu a úzkosti, které mohou nabývat stresových 

hodnot. „Nároky kladené na studenty školou vyžadují a prověřují určitou míru 

odolnosti a současně představují i řadu podnětů k jejímu rozvíjení.“9

2.1  Stres z očekávání

Tento stres je vyvoláván nepřiměřenou starostlivostí a negativním myšlením. 

Někteří studenti očekávají vždy to nejhorší. Myšlenky vedou k emocím a tělo 

reaguje na očekávané představy tak, jako by se již staly. Vytváří stresové reakce 

strachu. Měli by si vzít příklad z černošské otrokyně z románu Jih proti Severu a 

vybrat si jeden den, kdy si budou dělat starosti, aby si je nemuseli dělat zbývající 

dny v týdnu. A právě humor pomůže podívat se na sebe s nadhledem a nebrat se tak 

vážně.

                                                            
9

PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 140. 
ISBN 978-80-247-2959-6
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2.2  Stres z úzkosti

Jakékoli vzrušení, vyvolané něčím, co se některým lidem jeví jako stresor, u nich 

způsobuje pocit opravdového ohrožení, na které reagují úzkostí. Ta vede k dalším 

stresovým reakcím, takže jsou chyceni v začarovaném kruhu strachu a stresu. Tací

studenti vidí všechno mnohem horší, než to ve skutečnosti je a zabývají se černými 

myšlenkami, starostmi a vymýšlením katastrofických scénářů.

Prvotní formou úzkosti je pocit ztráty stability vedoucí k pocitu nejistoty. Alvin 

Toffler (1970) ve své knize Future Shock píše, že člověk bez určité stability v životě 

ztrácí jistotu. Možnost předvídat činí život klidným a vyrovnaným. Příliš mnoho 

změn ničí pocit jistoty a způsobuje chronickou úzkost.10 V dnešní době je náš pocit 

jistoty vážně narušen. Lidé ztrácejí práci, ať už proto, že postrádají potřebnou 

kvalifikaci, nebo protože pracoviště snižují počet zaměstnanců. A studenti už vědí, 

že jakékoli místo, které mohou dnes získat, nemusejí mít zítra. Vědí, že jsou to oni, 

kteří se musejí přizpůsobovat pohybům v ekonomice, vědí, že se musejí o sebe 

postarat. 

2.3  Nejčastější potíže dospívajících11

Konflikty plynoucí z faktu biologického dozrávání 

Snaha začít s realizací sexuálního života, rodiči chápána jako předčasná a snaží se 

uplatňovat svou autoritu. 

Rodina bez vzájemnosti

Je to rodina, kde každý žije „na svou pěst“, nesdílí přátelství ani tíseň druhého, 

málo si pomáhají ve svých problémech, členové rodiny na sebe nemají čas.

                                                            
10

RHEINWALDOVÁ, E.: Dejte sbohem distresu. 1. vyd. Praha: Scarabeus, 1995, s. 54. 
ISBN 80-859-0107-2.
11 VAŠUTOVÁ, M.: Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. Vyd. 1. Ostrava: 
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 76 – 79. ISBN 80-704-2691-8.
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Ekonomické faktory

Orientace na konzumní hodnoty a soupeření s vrstevníky vede k nárokům, které 

většina rodin není schopna či nechce uspokojit. 

Odmítání přátel nebo partnera rodiči

Své přátele si mladý člověk často volí i tak, aby ho v případných konfliktech 

s rodiči emočně podpořili. Rodiče situaci pak mohou chápat tak, že jeho přátelé 

podporují jejich potomka proti nim. Proto mají tak často kritický postoj k přátelům 

svého dítěte.

Vztah ke vzorům a autoritám

Tady se vývoj ubírá k hodnotnějším vzorům než v období pubescence. Vztah 

k těmto vzorům je nekritický a mívá silně erotický podtext. Jsou to vzory formující 

celou generaci, ta od nich přebírá nejen jednotlivé rysy chování a módní cítění, ale 

celý životní styl.

Hodnotové systémy

Musíme volit náročnější taktiku, spojenou se zasvěceností do hodnotového světa 

mladých. Významná je podpora alespoň přijatelných autorit dospělými. 

Vývoj vztahu k autoritám a vzorům by se měl ubírat směrem k větší autonomii a 

kritičnosti. Působení všech vzorů, se kterými se dospívající setká, vede k vytvoření 

zvláštního mechanismu, který provází člověka náročnými životními situacemi a říká 

mu, co je dobré, co je zlé a co má dělat.

Problémová parta

Její charakter je často určován starším jedincem. U vůdce skupiny bývají 

psychopatické rysy, kvůli nimž nenašel uplatnění u svých vrstevníků. Ve skupině 

nastoluje vůdce autoritativní vedení, spojené často s abnormálními iniciačními 

praktikami, někdy i s požadavkem projevení odvahy formou kriminální aktivity. 

Prevence a opatření: okamžitě spojit úsilí rodiny, poraden, krizových center, příp. 

policie.
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Vztahy partnerské a sexuální

Pro optimální vývoj osobnosti mladistvého je dobré oddálit realizaci jeho 

sexuálních vztahů až do vrcholné adolescence. Preventivně působí intenzivní 

kontakty ke kvalitním osobnostem, poskytovat všechny vyžadované informace, 

vztahy s vrstevníky. Včasná informovanost o bezpečném sexu je velmi důležitá. 

Upřednostňovat nepenetrační techniky. Bohužel se u adolescentů můžeme setkat 

s jevy jako je prostituce, včetně prostituce homosexuální, využívání nabídky na 

natáčení a výrobě pornografických materiálů. Nejčastějším nebezpečím je zřejmě 

sexuální promiskuita. Je riziková zdravotně, a navíc vede k emočnímu oploštění.

Extrémismus

Intelektuálně se cítí adolescent rovnocenný dospělým, přesto musí neustále 

poslouchat jejich názory. Může docházet k různým formám vzpoury, a to nejen vůči 

rodičům ale i vůči společnosti jako celku negativními sociálními jevy jako je 

kriminalita, drogy, extremismus. Mění se zájmy, hodnoty, estetické cítění, móda. 

Extremismus je však sociálně destruktivní. Je spojen s rasismem, xenofobií (hnutí 

skinheads), s destrukcí existujících lidských hodnot a se všeobecně nebezpečným 

nárůstem agresivity ve společnosti jako celku. 

V některých oblastech jsou možnosti školy omezené. Dospělí mohou pomoci třeba i 

vytvářením možnosti k otevřené diskusi. Základem strategie musí být snaha 

zachovat si s generací dospívajících informační kontakt založený na důvěře. Dále je 

nutná citlivost vůči takovým jevům jako jsou náhlé změny chování, specifické 

oblečení, doplňky, prestižní předměty, které neodpovídají ekonomické situaci 

rodiny. A také mít možnost nabídnout alternativu v oblasti zájmů, hodnot a 

mezilidských vztahů.

Většina dětí a mladých lidí ve škole tráví podstatnou část kalendářního roku. Škola 

jako výchovná instituce by měla mimo jiné připravovat žáky pro život tím, že 

přispívá k rozvoji jejich adaptačních schopností. Sama nemůže nahradit rodinu, ale 

může její působení doplňovat – např. určitý řád, sociální kontakty, pocit 

sounáležitosti, přijímání odpovědnosti, zdroje pro nápodobu. 
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3.  Jak se vypořádat s vlastním stresem

3.1 Nevhodné ventily

Je třeba vědět, proti čemu se bránit a jak. Ne uzavřením se za hradbu svého já. 

Člověk se pak snadno stane stresorem sám sobě12. Ne únikem mimo realitu. 

Nevhodným ventilem je závislost na hracích (výherních) automatech a na 

počítačových hrách. Obě tyto závislosti jsou psychické a člověka mohou ovládnout 

jako každá jiná droga. Chybí tu pojistka, záklopka, která limituje hru do bezpečných 

rozměrů. Člověk snadno podlehne uvolnění, které odstraní napětí a odvede ho 

jinam, nahradí dominující obavy jiným modelovým úsilím. Dalším nevhodným 

ventilem je tabakismus. Kuřáci se mylně domnívají, že cigareta je probere, osvěží. 

Avšak dochází tady k opaku – finálním produktem je únava. Kysličník uhelnatý 

v plicích vytlačuje z krevních vazeb kyslík. Dalším nevhodným ventilem jsou 

drogy. Je to další ohrožující ventil, po kterém sahají mladí lidé, ať už je to 

marihuana, hašiš nebo těkavé látky, rozpouštědla či pervitin, heroin případně LSD. 

Drogy proniknou všude a ani sebeheretičtější hranice je nezastaví. Odhaduje se, že 

každý toxikoman na sebe efektem „sněhové koule“ postupně nabaluje minimálně 

padesát dalších obětí.13 V neposlední řadě je třeba zmínit i alkohol, neboť je 

nejčastější drogou na našem území. Je totiž nejdostupnějším a snadno vyrobitelným 

prostředkem na snížení úzkosti, deprese, trémy.

Depresivní nálada vede často k myšlenkám na sebevraždu. Sebevražda je výrazem 

porušeného pudu sebezáchovy. Se sebevražedným jednáním se setkáváme poměrně 

často – zvláště v populaci mladistvých – statistika dokládá, že u mladistvých je 

sebevražda po úrazech druhou nejčastější příčinou smrti. O sebevraždě mluví ti, co 

mají ještě pochybnosti a váhají. Bezprostředně jsou ohroženi ti, kteří už vymýšlí 

nebo znají způsob jak to udělat – shromažďují léky, chodí si obhlížet místo, odkud 

chtějí skočit atd. Více jsou ohroženi také ti, kteří se už o něco podobného pokusili,

nebo sebevraždou skončil někdo z rodiny. I vyčerpání, alkohol, mimořádná zátěž 

může být spouštěcím mechanismem sebevražedného jednání. Častým důvodem 

                                                            
12

MÍČEK, L.: Duševní hygiena, 1.vyd. Praha: SPN, 1984. 
13 CIMICKÝ, J.: Sám proti stresu, 2.vyd. 2007. s. 184. ISBN 978-80-87134-08-5
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sebevražedných myšlenek bývá pocit osamění, pocit marnosti svého života, 

znehodnocení všeho dobrého, co se stalo, šikana apod.14

3.2  Záchranné kotvy

Uvádím metody (konkrétní postupy dále v praktické části), jak se vyrovnávat se 

stresujícími událostmi, jakým způsobem stres zvládat. A stresem rozbouřenou mysl 

zklidnit. Zakotvení pozornosti na přítomnost je velmi důležitý předpoklad pro 

jakoukoli protistresovou autoregulaci. 

Mnoho problémů a stresových situací nastává jako důsledek chyb v poznávání sebe 

samého a s ním souvisejícím nerealistickým sebehodnocením a sebevědomím. 

Například přecenění vlastních schopností nebo naopak podceňování vlastních 

možností. „Sebereflexe je programové koncentrované a důkladné sledování a 

analýza vlastního nitra i vnějších projevů.“15

Možnosti odstranění příčin stresu 16

a) Psychická cesta

Základním předpokladem je, že si člověk uvědomí, připustí, přizná 

přítomnost negativního stresového stavu. Dalším krokem je poctivé hledání 

a odhalení příčin tohoto stavu. Není-li totiž problematická příčina nalezena, 

racionálně vysvětlena – pochopena, adekvátně řešena a prožita, nemůže se 

dostavit potřebná úleva a ozdravění.

b) Psychosomatická cesta

Je to cesta dlouhodobější a vyžaduje zásadnější změnu životního stylu. 

V praxi to znamená vědomou kultivaci vztahů s rodinnými příslušníky, 

s přáteli, dopřát si čas na zájmy mít možnost se radovat z osobních úspěchů, 

dbát na zdravou výživu, udělat si čas na pohyb, na odpočinek.

                                                            
14

BARTOŠÍKOVÁ, I., VOŘÍŠEK R.: Příručka pro nízkoprahové terapeuty. 1. vydání, 
Boskovice: Albert, 1998, s. 42 – 43. SCAN, sv. 1. ISBN 80-858-3457-X.
15 PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti. 1. vydání, Praha: Grada, 2010, s. 160. Psyché 
(Grada). ISBN 978-802-4729-596.
16

PAULÍNOVÁ, L.: Psychologie pro Tebe. 2.dopl.vyd. Praha: Informatorium, 1998, s. 113. 
ISBN 978-80-7333-068-2. 
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c) Cesta relaxačních a energetizujících technik

Patří sem klidové i dynamické relaxace, imaginace, řízené koncentrace, 

autogenní trénink, Jakobsenova postupná relaxace, meditace, cvičení jógy a 

mnohé další. Všechny jsou založeny na celkovém uklidnění mysli, uvolnění 

svalového napětí, vědomé regulaci dechu a využívání vědomého řízení 

vlastního vědomí a autosugesce. Praktikování těchto technik dává pocit 

znatelné úlevy. Jsou vhodné jako preventivní i podpůrné metody. Slouží 

jednak k duševní hygieně, jednak umožňují prohlubovat sebepoznání a 

zvyšují psychickou odolnost a výkonnost.

Coping17

Značí aktivní a vědomý způsob zvládání stresu. Je třeba rozlišovat mezi adaptací a 

copingem. Adaptace se vztahuje ke zvládání zátěže jako takové. Coping se 

uplatňuje v případech, kdy je zátěž vzhledem k odolnosti osobnosti nadlimitní a je 

třeba vyvinout zvýšené úsilí k vyrovnání se s ní. Jinými slovy, coping představuje 

zvládání stresových situací. Lze ho považovat za jakýsi stabilizující prvek, který 

může pomoci psychosociální adaptaci během stresové epizody.

R. S. Lazarus (1966) rozlišuje čtyři kategorie strategií copingu

1. útok na obtěžující a rušivý fonomén (noxa);

2. různé druhy aktivit směřujících k posilování vlastní obranyschopnosti vůči 

noxám;

3. vyhýbání se noxám;

4. apatie (pocity beznaděje, deprese, bezmocnosti).

Později Lazarus (1993, 1994) určil dva základní obecné typy copingu podle toho, 

jak působí: 1. Coping zaměřený na problém – pokus subjekt soudí, že je možno 

něco dělat (přímá akce, úsilí využívat informace a uplatňovat je, aktivní zásahy do 

prostředí, vyhledávání pomoci od druhých lidí. 2. Coping zaměřený na emoce –

závěr, že se nic dělat nedá, snaha o regulaci emocí, vyhýbání se myšlenkám na 

ohrožení.

                                                            
17

PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, 1.vydání,  Praha: Grada, 2010, s. 79 - 81. Psyché 
(Grada). ISBN 978-802-4729-596.
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Coping můžeme vnímat jako určitý děj, který má v sobě prožívání a chování jedince 

v zátěžových situacích a zejména jeho tendence hodnotit situaci určitým způsobem 

a reagovat na ni.

3.2.1  Sociální vztahy

Rodina a lidé v bezprostředním okolí, přátelé, známí apod. jsou přirozeným zdrojem 

odolnosti vůči zátěži. Rodina jako primární sociální skupina poskytuje pocit jistoty 

a bezpečí. Dospívající začíná chápat postavení rodičů, jejich starosti o něj a začíná 

oceňovat význam rodinného zázemí. V rodině vzniká pocit sounáležitosti, vytváří se 

pocit, že sem patříme, sem náležíme v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci. Kde jinde 

můžeme být zcela sami sebou, kde jinde nás mají rádi i přes naše chyby, kdo jiný si 

víc přeje, aby se nám v životě dařilo, než naši nejbližší?

Intimní vztahy, láska, ať již v rodině nebo mimo ni přinášejí pocit celkového štěstí a 

psychickou pohodu.

Přátelství jako dlouhodobý vztah založený na vzájemném respektu a důvěře, kde 

funguje dostupnost sociální opory v případě potřeby pozitivně ovlivňuje odolnost 

vůči zátěži. 

Komunikace je dalším důležitým prostředkem ke snížení stresu. Tím, že převedeme 

své pocity do slov a vyjádříme je, stávají se něčím konkrétním, co můžeme 

identifikovat a posléze i kontrolovat. Je nutné se podělit o stresory s někým, kdo 

nám rozumí a s empatií nás vyslechne. Tím, že si o problémech upřímně 

pohovoříme, získáváme sílu a unikneme pocitu osamocení a bezradnosti. Když si 

budeme nechávat všechnopoouze pro sebe a izolujeme se, bude se v nás zvětšovat 

tenze a distresové reakce. 

3.2.2		Dotáhnout, dokončit započatý úkol

Něco začneme dělat, něco jsme začali psát nebo tvořit a najednou nám to nejde, 

nechce se nám pokračovat. Jindy odkládáme svá rozhodnutí, která musíme stejně 

dříve nebo později udělat a dokončit. Stálým odkládáním a váháním narůstá v nás 

napětí, tíha a stresující pocit. Ten nosíme s sebou, kam se vrtneme, tíží nás, jsme 

podráždění a máme špatnou náladu. I takového stresu se můžeme zbavit celkem 

relativně jednoduše, pod podmínkou, že se rozhodneme sami to udělat. Nikdo za 
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nás náš úkol nedokončí. Odklad nás bude jen trápit a stresovat a my vydáme víc 

energie, než by bylo nutné ke splnění úkolu. 

Je možné, že odkládáme provedení úkolu proto, že si nejsme jisti, zda na splnění 

úkolu stačíme. Odkládání ovšem nepomůže, ale dostane nás spíš do chronického 

stresu a my si stejně neověříme svou schopnost či správnost rozhodnutí. Je dobré 

s někým, komu důvěřujeme, prohovořit všechny své pochybnosti.

3.2.3  Dýchání

V normálních klidných podmínkách nikdo na své dýchání nemyslí, neuvědomuje si 

je. „Dýchá nám to“. Uvědomujeme si svůj dech vlastně až tehdy, když dýchání 

z nějakého důvodu vybočí ze svého pravidelného automatismu, mj. při psychické 

tenzi nebo ve stresových situacích. Člověk pak dýchá rychleji nebo namáhavěji, 

obtížněji. Dech můžeme úmyslně a vědomě měnit. Můžeme regulovat rychlost, 

hloubku dýchání. Změna dýchání může zbavit nepříjemných pocitů a zklidnit. 

Především umět regulovat břišní dech je velmi efektivní. Břišní dech je asi 10krát 

hlubší než dýchání jiného typu a mozek tak dostává víc kyslíku. Břišní dech 

s prodlužovaným výdechem pomáhá od stresového napětí nebo od úzkosti. 

Například pokud studenta čeká důležitá zkouška, je dobré se na 5 minut posadit 

s rovnými zády a praktikovat břišní dech s prodlouženým výdechem. Dýchání je 

jakýmsi zrcadlem psychického rozpoložení.

V žádném jiném výchovném systému nejsou techniky dýchání a jejich využití tak 

systematicky rozpracovány, jako v systému jógy.

3.2.4		Relaxace

Relaxace je protipólem stresu a jejím účelem je umožnit organismu včetně 

centrálního nervového systému regeneraci a zotavení. Fyziologicky je relaxace 

mimo jiné charakterizována snížením množství impulsů, které přicházejí do mozku 

z periférie (např. ze svalů, smyslových orgánů). Tím je snížena i míra celkového 

podráždění mozku.18

„Každý člověk si ukládá prožité napětí do určitých zón svaloviny těla (Reichovy 

obrněné kruhy). Je přímá souvislost mezi těmito osobními zónami přetrvávající 

tenze a potenciálním onemocněním. Lidé, kteří si střádají tenze do oblasti hrudi, 

                                                            
18

VOTAVA, J.: Jóga očima lékařů, 1. vydání. Praha: Avicenum. 1988. s. 28. ISBN 08-052-88.
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spíše onemocní nemocemi orgánů této oblasti (srdce, plíce…). Ti, kteří akumulují 

stresové informace do svalové paměti břišního a bederního okruhu, častěji ochoří 

v oblasti žaludku, dvanácterníku, ledvin, atd. 

Z uvedeného tvrzení vyplývá veliký význam praxe relaxace…“19

Svaly představují paměťový prvek stresové informace. Při stresech se zvyšuje 

svalové napětí a napětí svalů vyvolává neklid psychiky. Účelným řešením této 

situace je nasazení některé relaxační techniky. Relaxace je základní antistresovou 

aktivitou. Účinky relaxace: porozumění sobě samému a druhým lidem, pocity 

nejistoty a méněcennosti ustupují, snižuje se přecitlivělost a ulpívání na 

nepříjemných zážitcích. Větší psychická vyrovnanost, uvolněné a klidné 

vystupování, menší nervozita a podrážděnost. Lepší schopnost soustřední, snazší 

zvládání zátěžových situací.

Nejznámější druhy relaxací jsou:

Schultzův autogenní trénink. Při zahájení je vhodné vycházet z koncentrace na 

zážitek klidu, poté se postupně procvičuje pocit tíže v končetinách a celém teěle, 

pocit tepla, regulace dechu, srdeční činnosti, regulace vnitřních orgánů 

(prostřednictvím zážitku tepla proudícího do břicha) a konečně pocit příjemného 

chladu čela. 

Vyšší forma autogenního tréninku navazuje na Schultzův autogenní trénink. A 

přidávají se tu představy barev, určitých osob, předmětů, zážitků, představy louky, 

hor, orlího letu, vody apod. Pozitivně laděné zrakové představy pak mohou mít 

příznivý efekt na zvládání různých nároků a k prohloubení pocitu klidu a vnitřní 

rovnováhy ale i k podněcování aktivity při zvládání různých úkolů při nedostatečné 

motivaci.

Jacobsonova progresivní relaxace nacvičuje volní ovládnutí uvolnění svalů a tím i 

psychické tenze nejprve v rukou, nohou, trupu, krku, ve svalech čela, obočí, očních 

víček, očí, tváře, sanic, rtů, jazyka.

                                                            
19 ZEMAN, V.: Cest je bez počtu – regulace ekologie osobnosti jógou, 1.vyd. Brno: 
Moravskoslezské sdružení pro ekologii člověka, 1991. s. 31. 
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Relaxačně-aktivační autoregulační zásah zahrnuje střídání relaxační a aktivační 

fáze.

3.2.5  Sankalpa (přání, předsevzetí)

Chceme-li se zaměřit na určitý problém nebo cíl, měli bychom podle toho 

zformulovat svou sankalpu, což je krátká věta, která vyjadřuje naše hluboké přání 

nebo cíl, jehož chceme dosáhnout. Často se využívá v průběhu počáteční fáze 

relaxace, ale pracuje se s ní i v průběhu běžného dne. Předsevzetí by mělo být 

kladné, reálné, formulováno jasně, stručně, jednoznačně a formulaci neměnit.

Sankalpa je vnitřní věcí a není dobré o ni mluvit. Měla by být jen jedna. Ideální je 

s prováděním sankalpy využívat i živou představu.

3.2.6  Koncentrační cvičení a meditace

Studenti často říkají „Já tomu rozumím, ale nepamatuji si to“. Špatná paměť nebývá 

chorobou ale nedostatkem myšlení, projevem nepřesného vnímání. Nejde o to 

paměť naplnit, ale posílit ji. Další častou větou studentů je „Když já přiučení pořád 

myslím na něco jiného“. Pro úspěšný způsob učení má značný význam soustředění 

pozornosti. Neumí-li plně soustředit svou pozornost na předmět studia, je to pak 

velká časová ztráta. Hodina soustředěné práce vydá za čtyři hodiny nesoustředěné 

práce.

Koncentrace je předstupeň meditace. Koncentrace je proces čištění těla a mysli. 

Stav trvající nerušené koncentrace je kontemplace. 

Meditace je stav prodloužení kontemplace a jejího prohloubení.

Slovo meditace je odvozeno ze sanskrtského výrazu Medha, který znamená 

kosmickou pravdu, moudrost, kosmickou inteligenci.20

Meditace není žádný únik ze světa; meditací se procvičuje vnímání, jasnost 

myšlenek, schopnost koncentrace a rozlišování. Je to technika, kdy shromažďujeme 

všechnu mentální sílu i sílu vůle a pak ji orientujeme ve směru vlastního cíle. 

Při meditaci si nic nevynucujeme. V meditaci jde o to, nevtahovat do vědomí mysl, 

jde o to, stát se pozorovatelem. Když se nám podaří nedat se strhnout proudem 

                                                            
20

Zeman, V.: Cest je bez počtu – regulace ekologie osobnosti jógou, 1.vyd. Brno: Moravskoslezské 
sdružení pro ekologii člověka, 1991. s. 181 
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vlastní mysli, zažijeme nejprve hluboké uvolnění, pak přichází obrovský příliv 

energie, který je tak silný, že se naše páteř sama od sebe napřímí. Zůstáváme 

svědky a bereme vše tak, jak to přichází, pak se v našem těle otevírají různá 

energetická centra, uvolňuje se energie, která je jinak blokována, a na povrch 

vyplouvají rozličné pocity. Začnou se vynořovat odpovědi, řešení, o kterých jsme 

předtím váhali nebo která nás nenapadla. Meditace je stav čistého vědomí bez 

obsahu, obvykle je naše vědomí přeplněno nesmysly. Mysl je v neustálém pohybu. 

Meditací se pročistíme, získáme pocit ulehčení a zklidnění. Meditace je stav bez 

myšlení. Meditace lze dosáhnout jedině tak, že myšlení odložíme stranou.

V hluboké meditaci může docházet k změněnému vědomí, kdy je vše, kromě 

vlastního předmětu meditování v pozadí. Člověk se cvičením meditace pokouší o 

dosažení vnitřní rovnováhy, vyšší harmonie svých myšlenek, představ i pocitů. Své 

myšlenky směřuje k pochopení podstatných a vážných stránek bytí, podstaty věc í a 

oproštění se od nepodstatných nedůležitých záležitostí. To mu umožňuje získat 

určitý odstup, nadhled, „být nad věcí“. V tomto smyslu lze na meditaci nahlížet jako 

na hlubší formu relaxace, která může pomoci v orientaci v hodnotách, sebepojetí, 

pochopení druhých a přispět k uvolnění i usměrnění a energetizaci vlastního jednání 

vyrovnat se s nároky stresových situací (např. strachu, úzkosti, zlosti, bolestí, 

depresí). Během meditačních cvičení, myšlenky, které původně vyvolávaly úzkost, 

postupně ztrácejí svůj negativní emoční náboj.

Předpoklad o významu meditace podporují výsledky výzkumu amerických badatelů 

z Wisconsinské univerzity v Madisonu (R. J. Davidson et al., 2003), které svědčí o 

jejich příznivých účincích na mozek a imunitní systém.21

Nejúčinnější je meditovat dvacet minut ráno a večer, Čím pravidelnější je meditace, 

tím je hodnotnější. Podmínkou je sedět s rovnou páteří, pomalu dýchat, oči zavřené, 

opakovat mantru (Man=mysl, Tra=ochrana) Om nebo Já jsem, nebo slovo krása, 

život nebo láska nebo slovo které si je třeba opakovat. Tím se přiměje mysl, aby 

vypudila všechny ostatní myšlenky. 

                                                            
21

PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti, Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 194 - 195. Psyché 
(Grada). ISBN 978-802-4729-596.



28

3.2.7  Hathajoga – fyzické cvičení

Hathajóga zahrnuje očistné techniky, tělesné pozice, jogínské dýchání a relaxace, 

spojení ásán, koncentrace a dechových cviků. Člověk má pocit, že získává vládu na 

sebou samým, cítí se uvolněný, je dobře naladěný.

Dostatečně intenzívní tělesná aktivita snižuje úzkosti a lehké i středně těžké deprese 

často lépe než psychofarmaka. Prototypem cvičení, u kterého by se tento aspekt 

mohl uplatňovat zvláště výrazně, je v józe „pozdrav slunci“. V józe se využívají 

polohy (ásany) nebo sestavy speciálně zaměřené na odstraňování deprese, 

neprůbojnosti, strachu nejistotě, méněcennosti, stresu, podrážděnosti, úzkostnosti, 

svalovému napětí; dále ásany působící na zlepšení koncentrace, paměti, psychiky.

Na psychiku má fyzické cvičení blahorodný vliv. Zrychlením krevního oběhu a 

hlubším dýcháním dochází k lepším u prokrvení a okysličení mozku. To mimo jiné 

zlepší schopnosti soustředit se. Pohybová aktivita odstraňuje nerovové napětí, 

pomáhá se lépe vyrovnat se stresovými situacemi, ale pomáhá i jako trénink 

adaptability. Může být totiž i obranou proti případně klesající schopnosti 

přizpůsobovat se novým situacím v životě. 22

Díky působení na celý organismus i duševní sféru jóga pozitivně ovlivňuje odolnost 

vůči zátěži, snižuje napětí, strach, pocity úzkosti, marnosti, podporuje kladné 

nepřijetí a respektování vlastního těla. 

3.2.8 Strava

Podobně jako cvičení i strava může do značné míry ovlivňovat stav mysli. 

Především je však třeba se vyvarovat otravin, které snižují odolnost vůči úzkosti, a 

to kofein (káva, čaj, čokoláda, coca-cola), cukr a pšeničná mouka. Alkohol, nikotin 

a drogy úzkost prohlubují, i když se zdá, že dočasně uleví nepříjemným stavům. 

Mezi potraviny, které přinášejí zklidnění, patří zelená zelenina, celozrnné pokrmy, 

obiloviny a nízkotučné mléčné výrobky.23

Velká pozornost by se měla věnovat složení stravy ve školních jídelnách a 

potravinám, které se volně prodávají ve školních prodejnách a automatech.

                                                            
22

GREGOR, O.: Jak zvládnout stres, 1. vydání. Hradec Králové: 1989, s. 49.
23 Maloney, M., Kranzová, R.: O úzkosti a depresi, 1. vydání. Praha: Lidové noviny. 1996, s. 67.
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4. Závěr teoretické části

Jóga představuje vhodnou cestu pro každého člověka, který chce zkvalitnit svůj 

život. 

Každý člověk má svůj žebříček životních hodnot. Je podstatné, na kterém místě má 

zařazené zdraví. Pokud na předním, měl by o ně také odpovídajícím způsobem 

usilovat.

Odměnou mu může být po všech stránkách kvalitnější život. A také pochopení, že 

nalézt spokojenost za každé situace je těžké, ne však nemožné; plnou seberealizaci 

v činnosti, která má svůj smysl a význam; jistotu, že kolik dává, tolik dostává; čisté 

svědomí, vyplývající ze skutečnosti, že dělá pro věc tolik, kolik může.
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5.  Praktická část

5.1  Metodika výzkumu

Následující část je věnována výzkumu, který byl realizován na čtyřech středních 

školách v Chomutově. Byly stanoveny cíle, zvolen typ šetření a cílové skupiny.

5.1.1  Cíle výzkumu

 Zjistit, zda někteří studenti pociťují tělesné příznaky stresu

 Zjistit rozdíly mezi chlapci a dívkami v reakcích na stres

 Prozkoumat fenomén školních zátěžových situací, vzhledem ke stresu

5.1.2  Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti Střední zdravotnické školy, Obchodní akademie, 

Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Do šetření se 

zapojilo 50 % chlapců a 50 % dívek třetích ročníků, kteří byli přítomni ve 

vyučování v den administrace dotazníků. Celkový počet 80 studentů.

5.1.3  Sběr dat

Pro sběr dat byly použity 4 dotazníky, vytvořené pro účely tohoto výzkumného 

šetření, s různě zaměřenými otázkami. Na závěr se studenti k problematice 

vyjadřovali i ústně ve volné diskusi.

5.2 Dotazníkové šetření

Pro výzkum bylo zvoleno dotazníkové šetření, se kterým oslovení ředitelé 

zmíněných škol se zájmem souhlasili. Studenti byli seznámeni s účelem 

probíhajícího šetření. Vyplňovali dotazníky v hodinách psychologie. Vyplňování 

bylo určeno dobrovolníkům, avšak žádný student neodmítl a vyplňování pojali jako 

přínos k zamyšlení. Vyplňování bylo anonymní, místo toho uváděli dotazovaní 

pouze pohlaví.
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Zátěžové situace a projevy rozčílení24

(volně podle Colemana)                             
     
     

1. Potlačujete často svůj vztek?       
2. Zlobíte se ještě delší dobu po odeznění příčiny zloby?
3. Ztrácíte někdy kontrolu nad sebou?
4. Trpíte bolestmi hlavy nebo žaludku či pociťujete jiné bolesti, když se 

rozčílíte?
5. Zlobíte se často?
6. Trápíte se v myšlenkách ještě dlouho po konfliktu?
7. Usínáte špatně po nějakém rozčílení?

Z odpovědí ANO:
Mělo by se více kontrolovat 60 % studentů, z toho 25 % chlapců
Zloba jim nedělá problémy, nerozčilují

se více, než je zdrávo 30 % studentů, z toho 17 % chlapců
Rozčílení jim nedělá žádné problémy,

ani tělesné nebo psychické obtíže 10 % studentů, z toho 4 % chlapců

Máte tělesné příznaky stresu?25

(volně podle Colemana) 

1. Když máte pocit vnitřního napětí nebo když se rozčílíte, máte, pocit, že se 
nemůžete donadechnout?

2. Zrudnete v obličeji, když se rozčílíte?
3. Potíte se, když se leknete nebo když máte úzkost?
4. Máte nějaký tlak v krajině žaludku, když cítíte napětí?
5. Máte bušení srdce, když se rozčílíte nebo když máte úzkost
6. Máte nucení na zvracení nebo průjmovou stolici před důležitými událostmi?
7. Máte zrychlený tep, když se rozčílíte?
8. Naskočí vám červené skvrny nebo vyrážka při rozčilení nebo při vnitřním 

napětí
9. Máte bolesti hlavy, když si děláte kvůli něčemu starosti?
10. Jdou na vás mdloby, když se něčeho bojíte?

Z odpovědí ANO:
Odpovídá to běžnému průměru 55 % studentů, z toho 25 % chlapců
Mají tělesné příznaky stresu a měli by se

naučit relaxovat, jsou totiž v 
nebezpečí psychosomatických 
chorob 25 % studentů, z toho 10 % chlapců

Málo náchylných k tělesným 
příznakům stresu 20 % studentů, z toho 15 % chlapců

                                                            
24

GREGOR, O.: Žít se stresem, 1. vydání. Praha: H&H. 1993, s. 131. ISBN 80-85467-51-8.
25

GREGOR, O.: Žít se stresem, 1. vydání. Praha: H&H. 1993, s. 186. ISBN 80-85467-51-8.
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Mysl a stresové tendence26

(volně podle Borysenkové) 

1. Nemohu se soustředit
2. Stále myslím na stejný problém
3. Mám pocit osamělosti
4. Příliš mnoho mluvím
5. Jsem vznětlivá/ý
6. Jsem smolař, nic se mi nedaří
7. Mám pocit úzkosti
8. Jsem protivná/ý sama sobě, ale i ostatním
9. Jsem příliš kritická/ý vůči ostatním a pomlouvám je
10. Mám pocit beznaděje
11. Trápí mě pocit viny
12. Chci mít vždy pravdu
13. Dělám si stále starosti
14. Jím hodně, a to i když nemám hlad
15. Špatně usínám nebo se často budím

Odpovědi formou intervalové školy: nikdy – vzácně – někdy – často – velmi často.
Pokud se u některých studentů objevuje velký počet vyjádření „často“ nebo „velmi 
často“, doporučuje se poradit se s lékařem nebo psychologem.
Vyjádření „často“ a „velmi často“ studenti označili především u těchto výroků:

1. Dělám si stále starosti
2. Chci mít vždy pravdu
3. Stále myslím na stejný problém
4. Mám pocit beznaděje
5. Příliš mnoho mluvím
6. Špatně usínám nebo se často budím
7. Jsem smolař, nic se mi nedaří
8. Jsem příliš kritická/ý vůči ostatním a pomlouvám je
9. Mám pocit osamělosti
10. Mám pocity úzkosti

Procento chlapců a dívek bylo vyrovnané.

                                                            
26 GREGOR, O.: Žít se stresem 1. vydání. Praha: H&H. 1993, s. 32. ISBN 80-85467-51-8.
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Školní situace, které jsou zdrojem zátěže studentů

1. Ústní zkoušení 79 %
2. Ohodnocení špatnou známkou 61 %
3. Přehlížení od spolužáků 51 %
4. Prezentování domácí práce před třídou 49 %
5. Pokárání od učitele 40 %
6. Hrozící propadnutí 32 %
7. Ponížení a posměch 27 %
8. Psaní písemné práce 23 %
9. Hádka se spolužákem 19 %
10. Ohodnocení špatnou známkou na vysvědčení 18 %
11. Fyzická potyčka se spolužákem 17 %

Z uvedených zátěží se jedná o:

Zátěž každodenní ústní zkoušení 6 %
                                                          psaní písemné práce 5 %

Zátěž jednou za týden psaní písemné práce 27 %
ústní zkoušení 21 %

Zátěž min. jednou za měsíc ústní zkoušení 36 %
prezentování zpracovaného úkolu před třídou 

19 %
písemná práce 12 %

                                                          ohodnocení špatnou známkou 11 %

Zátěž několikrát za pololetí hrozící propadnutí 40 %
            ústní zkoušení 19 %
           hádka se spolužákem 15 %

ponížení a posměch 13 %
fyzická potyčka se spolužákem 12 %

           pokárání od učitele 11 %
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6. Výsledky výzkumného šetření

U studentů se objevují tělesné příznaky stresu, zejména u dívek, jak vyplynulo 

z dotazníků.  Jsou citlivější a více stresové situace prožívají. Chlapci jsou 

impulzivnější avšak stresové situace prožívají oproti dívkám krátkodobě. Někteří 

studenti kompenzují stres braním prášků, nadměrným kouřením, výraznou sociální 

pasivitou nebo naopak agresivitou. Což jsou závěry z následné diskuze po vyplnění 

dotazníků. 

Z výsledků školních situací, které jsou zdrojem zátěže vyplynulo, že takovým 

zdrojem pro většinu studentů jsou ty situace, ve kterých musí v danou chvíli podat 

nějaký výkon, za který jsou zároveň hodnoceni. Nejvýraznější četnost měly ty 

situace, kdy se jedná o ústní zkoušení, získání dobrého ohodnocení a prezentace 

před ostatními. Z dotazníku je také možné předpokládat, že vztahy mezi spolužáky 

jsou prožívány oproti jiným situacím jako mnohem méně zátěžové. Ve výzkumném 

šetření studenti odpovídali na otázku, jak často k situacím, které jsou po ně 

zátěžové, dochází. Na výběr měli každodenně, minimálně jednou za týden, 

minimálně jednou za měsíc a několikrát za rok. Výsledky ukazují, že jen malé

procento studentů je vystaveno zátěžovým situacím každý den. U většiny položek je 

největší podíl studentů rozložen mezi varianty jednou za týden až jednou za měsíc. 

Nejfrekventovanějšími zdroji stresu jsou ústní zkoušení a psaní písemné práce. 

Situace, které jsou prožívané jako nejvíce stresující, jsou tedy ve škole zároveň 

relativně nejčetnější.

Položila jsem si i otázku rozdílů mezi chlapci a dívkami ohledně stresových situací. 

Rovněž k tomu posloužily dotazníky a závěrečná debata. Obě skupiny volí rozdílné 

zvládací strategie, mj. to vyplývá i z očekávání souvisejících s příslušností 

k některému pohlaví a podle toho je tu souvislost s jejich generovými rolemi pro 

zvládání stresových situací. U dívek jed příznačná senzitivita, náchylnost 

k psychickému vyčerpání, zvýšené úzkostnosti a obavám. Chlapci reagují na stres 

s větší mírou aktivity – agrese, útočení, rivalita; ale také bagatelizace. Některé 

výsledky napovídají, že u chlapců se reakce na stres vyznačuje relativně vysokou 

odolností vůči akutnímu stresu, ale nižší odolností vůči stresu dlouhodobému. 
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Dívky bývají oproti chlapcům vůči dlouhodobé zátěži odolnější. Dívky více hledají 

řešení, chlapci dávali přednost spíše vyhýbání se těžkostem a jejich řešení.

7. Praktické zkušenosti s vytvářením antistresového prostředí

Studenti tráví několik let ve školním prostředí a ani v tomto prostředí se studenti 

nevyhnou stresu a stresovým situacím. Vedení školy a učitelé vědí, že nejen přístup 

k žákům ale i vytváření pozitivního prostředí eliminuje stres pro obě strany. Škola 

se snaží zpříjemnit školní prostředí, a to především zásluhou samotných studentů, 

takže mají pak pozitivní vztah ke škole, vnímají pozitivně školní atmosféru a nemají 

příliš prostor pro problémové chování. Aby se žáci ve škole cítili dobře, už samotný 

vstup je naladí. 

Před školou je velká kruhová skalka, o kterou se studenti starají, mění a obnovují ji. 

V přízemí je moderní recepce, kde studenti působí. Veškeré vstupy se otvírají 

automaticky bezdotykově, stejně jako skleněné dveře na chodbách. Po vstupu je 

obchůdek s pitím a svačinkami, kde studenti i vypomáhají, před obchůdkem jsou 

stolečky a židle. 

V části budovy, kde nejsou třídy je relaxační místnost, kde není zvonění. 

V místnosti je koberec, karimatky, polštářky, deky, čajíčky, aromalampa s různými 

druhy esencí, např. bergamotová, jejíž účinky působí na posilování nervů, zlepšuje 

dýchání, působí jako antidepresivum, odbourává pocity strachu a úzkosti, navozuje 

stav klidu a vyrovnanosti. Mnoho obdobných účinků má další používaná esence, a 

to levandulová, meduňka, pomeranč, růže, vanilka. Tlumeně se pouští relaxační 

hudba. V této místnosti kromě antistresových technik probíhá i běžná výuka a 

zjistilo se, že studenti se více soustředí, jsou mentálně aktivnější, jsou klidní a 

bezproblémoví. O velké 30minutové přestávce je v místnosti vyučující a studenti 

sem rádi o této přestávce zajdou, leží nebo sedí na karimatkách, relaxují, nebo si 

dělají úkoly nebo si čtou, popíjejí čaj. 

Při vstupu do jídelny je malé jezírko s tryskající vodou, živými rybičkami, všude je 

mnoho dobře udržovaných květin, příjemně upravené tabule. Z přízemí je mj. 

východ do přírodní vycházkové zóny, kde jsou chodníčky, lavičky, zákoutí 
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s růžovými keři, travnaté plochy a dvě menší hřiště pro fyzickou relaxaci během 

přestávek, o část zóny se starají studenti.

Při vstupu do prvního patra je po každé straně minizahrádka a fontánka, u toho 

posezení, na jednom konci chodby je pingpongový stůl, o přestávkách vždy 

využívaný a na druhém konci chodby jsou křesílka s konferenčními stolky pro 

posezení studentů o přestávkách, taktéž i ve druhém patře. V prvním patře je také 

minigalerie, kde studenti, kteří mají umělecké zájmy a koníčky, vystavují svá dílka. 

Ve třídách jsou interaktivní tabule, žáci nejsou zkoušení před tabulí. V každém 

patře je počítačová učebna, přístupná i o přestávkách studentům. V další části školy 

je pro studenty, kteří mají zájem, keramická dílna. 

Škola též nabízí mnoho sportovních aktivit na volná odpoledne. Zájem je velký. 

Kromě toho též škola realizuje každoročně vodácké týdny, lyžařské výcviky a 

zahraniční výlety do zahraničí, např. do Francie, Anglie, USA a dalších zemí.

Studenti mají mnoho možností, jak trávit přestávky aniž by se nudili, velmi 

přínosná jsou různá prostředí, aby netrávili celý den v jedné třídě, v jedné lavici. I 

každá třída je jinak řešena a jinak zařízena. 

To vše a mnoho dalšího umožňuje studentům odpočinek během vyučovacího dne, 

umožňuje měnit prostředí, případně se zabývat něčím, kde se mohou realizovat či 

aktivně odpočívat. Toto vše působí také na kvalitnější vztahy nejen mezi studenty 

ale i mezi studenty a učiteli. Škola může být prostředím, kam se studenti mohou 

těšit a kde nemusí „trpět“ ačkoli i zde jsou na ně kladeny nároky.
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Závěr

Cílem této práce ozřejmit stres u středoškolských studentů, analyzovat především 

z psychologického hlediska tento fenomén a způsoby jeho zvládání, ačkoli stresu je 

člověk permanentně vystavován během života a k jehož zvládnutí je potřebné 

nějaké úsilí.

V bakalářské práci uvádím řadu jevů, jež se zvládáním zátěže nějak souvisejí a 

které jeho zvládnutí usnadňují. Uvádím praktické možnosti, jak stresu odolávat či 

odstraňovat.

Výsledky výzkumného šetření odhalují, jak vypadá oblast školní zátěže a 

vyrovnávání se s ní u studentů třetích ročníků středních škol. Na počátku 

výzkumného šetření jsem se domnívala, že zátěž budou žáci označovat za jev častý 

a že ho budou spojovat nejen se školním výkonem, ale také se vztahy mezi 

spolužáky a učiteli, což také ovlivnilo konstruování výzkumného nástroje, kam byly 

tyto možnosti zařazovány.

Výsledky, které byly získány výzkumným šetřením, ale mou domněnku zcela 

nepotvrdily. Získaná data totiž ukazují, že většina žáků si zátěžové situace 

s interpersonálními vztahy ve škole nespojuje a zátěžová je pro ně hlavně oblast 

výkonu spojená s hodnocením v daném okamžiku. 

Z výsledků šetření vypovídajících o četnosti zátěžových situací vyplynulo, že stres 

je běžnou součástí školy, spjatou se situacemi, které ve škole nastávají, ale až na 

výjimky není ve škole zažíván studenty každodenně. Školní situace tedy 

nepředstavují pro většinu studentů každodenní stresor.
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Přehled příloh

V příloze uvádím některé vzory dotazníků.

Příloha č. 1 – Dotazník č. 1 

Příloha č. 2 – Dotazník č. 2

Příloha č. 3 – Dotazník č. 3

Příloha č. 4 – Obrázek č. 1

Příloha č. 5 – Obrázek č. 2

Příloha č. 6 – Obrázek č. 3

Příloha č. 6 – Obrázek č. 4

Příloha č. 7 – Obrázek č. 5
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Příloha č. 1 – Dotazník č. 1

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro 

praktickou část bakalářské práce na téma Stres a strategie jeho zvládání. Velice 

děkuji za Vaši spolupráci.

Prosím, uveďte svůj věk _______ a pohlaví __________________

Mysl a stresové tendence

(volně podle Borysenkové)

Zakroužkujte číslo: 0=nikdy, 1=vzácně, 2=někdy, 3=často, 4=velmi často

Nemohu se soustředit 0 1 2 3 4

Stále myslím na stejný problém 0 1 2 3 4

Mám pocit osamělosti 0 1 2 3 4

Příliš mnoho mluvím 0 1 2 3 4

Jsem vznětlivá/ý 0 1 2 3 4

Jsem smolař, nic se mi nedaří 0 1 2 3 4

Mám pocit úzkosti 0 1 2 3 4

Jsem protivná/ý sama sobě, 

ale i ostatním 0 1 2 3 4

Jsem příliš kritická/ý vůči ostatním

a pomlouvám je 0 1 2 3 4

Mám pocit beznaděje 0 1 2 3 4

Trápí mne pocit viny 0 1 2 3 4

Chci mít vždy pravdu 0 1 2 3 4

Dělám si stále starosti 0 1 2 3 4

Jím hodně, a to i když nemám hlad 0 1 2 3 4

Špatně usínám nebo se často budím 0 1 2 3 4

Každý někdy prožívá tyto příznaky, ale jsou-li časté nebo velmi často odpovědi 

s hodnocením 3 nebo 4, měli byste se poradit s lékařem nebo psychologem.
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Příloha č. 2 - Dotazník č. 2

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro 

praktickou část bakalářské práce na téma Stres a strategie jeho zvládání. Velice 

děkuji za Vaši spolupráci.

Prosím, uveďte svůj věk ______ a pohlaví _____________________

Zátěžové situace a projevy rozčílení

(volně podle Colemanna)

Za každou otázku napište ANO nebo NE

1. Potlačujete často svůj vztek?

2. Zlobíte se ještě delší dobu po odeznění příčiny zloby?

3. Ztrácíte někdy kontrolu nad sebou?

4. Dostanete bolesti hlavy nebo žaludku nebo jiné bolesti, když se rozčilíte?

5. Zlobíte se často?

6. Trápíte se v myšlenkách ještě dlouho po konfliktu?

7. Usínáte špatně po nějakém rozčilení?

Je-li odpověď ANO 7-10krát, měl/a byste se více kontrolovat.

Je-li odpověď ANO 4-6krát, nedělá vám zloba problémy.

Je-li odpověď ANO 3krát, nebo méně často, neudělá vám rozčilení žádné problémy, 

ani tělesné nebo psychické obtíže.
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Příloha č. 3 - Dotazník č. 3

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro 

praktickou část bakalářské práce na téma Stres a strategie jeho zvládání. Velice 

děkuji za Vaši spolupráci.

Prosím, uveďte svůj věk ____________ a pohlaví______________

Máte tělesné příznaky stresu?

(volně podle Colemanna)

Za každou otázku napište ANO nebo NE

1. Když máte pocit vnitřního napětí nebo když se rozčílíte, máte pocit, že se 

nemůžete donadechnout?

2. Zrudnete v obličeji, když se rozčilíte?

3. Potíte se, když se leknete nebo když máte úzkost?

4. Máte nějaký tlak v krajině žaludku, když cítíte napětí?

5. Máte bušení srdce, když se rozčilíte nebo když máte úzkost?

6. Máte nucení na zvracení nebo průjmovou stolici před důležitými událostmi?

7. Máte zrychlený tep, když se rozčilíte?

8. Naskočí vám červené skvrny nebo vyrážka při rozčilení nebo při vnitřním 

napětí?

9. Máte bolesti hlavy, když si děláte kvůli něčemu starosti?

10. Jdou na vás mdloby, když se něčeho bojíte?

Pokud byste měli 7-10 odpovědí ANO, je to znamení, že máte tělesné příznaky 

stresu a měli byste se naučit relaxovat, jste totiž v nebezpečí psychosomatických 

chorob.

Pokud byste měli 3-6 odpovědí ANO, odpovídá to průměru.

Pokud byste měli 2 nebo méně odpovědí ANO, jste málo náchylní k tělesným 

příznakům stresu.
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Několik příkladů relaxace, koncentračního a meditačního cvičení:

Jogický spánek27 (podle bihárské školy) 

Tato forma jógové relaxace se doporučuje zvláště lidem vyčerpaným, vystaveným 

nadměrnému stresu, zmírňuje i úzkosti a mírnější deprese, zlepšuje 

sebeuvědomování a napomáhá rozvoji osobnosti.

Předběžné uvolnění

Zaujměte relaxační polohu na zádech, nohy mírně od sebe, ruce mírně od těla 

dlaněmi vzhůru, hlava volně na podložce, oči zavřené. Můžete se ještě pohnout a 

uvelebit. Během dalšího cvičení se doporučuje zachovat nehybnost. 2-3krát se 

zhluboka nadechněte a během výdechů se uvolněte. Uvědomte si své tělo a nechte 

je celé uvolnit. Uvědomte si, kde se tělo dotýká podložky. Obvykle jsou to paty a 

lýtka, stehna, hýždě, záda, temeno hlavy, pravá ruka, levá ruka. Nyní si uvědomte 

všechna ta místa současně. Uvědomte si příjemnou tíhu  v celém těle. Tíha v celém 

těle.

Sankalpa

Opakuje se alespoň 3krát. Má být pozitivně formulována (tedy bez gramatického 

záporu). Je vhodné zvolit jednu určitou sankalpu a tu dlouhodobě používat. 

Uvědomování si částí těla (tuto část cvičení možno opakovat podle časových 

možností)

V poměrně rychlém tempu opakujte v duchu názvy následujících částí těla a 

vybavujte si jejich tvar. Postupně první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý prst na pravé ruce, 

dlaň, zápěstí, předloktí, loket, paži, rameno, hýždi, kyčel, stehno, lýtko, kotník, 

patu, chodidlo, nárt, první až pátý prst u nohy. Stejně tak levou stranu. Pak pravá 

lopatka, levá lopatka, pravá bederní krajina a levá, podbřišek, břicho, útroby, pravá 

a levá polovina hrudníku, krk a šíje, dolní čelist, brada, pravá a levá tvář, dolní a 

horní ret, pravé a levé oko, pravé obočí a levé obočí, čelo a kůže pod vlasy. Celá 

pravá ruka, celá pravá noha, celá levá ruka, celá levá noha a celý trup, celý krk a 

hlava. Celé tělo. 

Uvědomování si dechu

Přeneste pozornost do oblasti břicha a uvědomte si pohyb své břišní stěny během 

přirozeného spontánního dýchání. Vnímejte pohyb své břišní stěny. Pokud by se 

                                                            
27

VOTAVA, J.: Jóga očima lékařů, 1. vydání. Praha: Avicenum. 1988, s. 153. ISBN 08-052-88.
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objevily nesouvisející myšlenky, uvědomte si je, ale vždy znovu vracejte pozornost 

ke svému dechu. Můžete spojit s počítáním. S nádechem počítat jedna, s výdechem 

jedna, s nádechem dvě, s výdechem dvě atd. např. do 27 nebo 54 nebo 108. 

Vizualizace

Přeneste pozornost na zavřená víčka a čelo. Uvědomujte si chvíli vše, co se zde 

objevuje, možná světla, barvy… Zůstáváte klidní, uvolnění a bdělí. Nyní si můžete 

s větší či menší zřetelností vybavovat např. následující obrazy. Není třeba se příliš 

namáhat, nechte sovu mysl putovat od jednoho k druhému. Klidná vodní hladina 

v záři slunce… různobarevné mraky na obloze… pták letící vzduchem a zapadající 

slunce v pozadí… drobné zvíře, možná psík, kotě nebo veverka…růžová květina… 

bílý květ… říční břeh… nějaký symbol podle vaší volby… lesní zátiší… 

vodopád… hvězdy na nebi za bezměsíčné noci… vycházející slunce…loďka na 

vodní hladině… zvon nějakého starého chrámu… pěkně vybarvené jablko… 

nekonečná rozloha oceánu… je v něm klid i skrytá síla…

Sankalpa

Znovu alespoň 3krát opakujte svou sankalpu.

Pozvolné ukončení

Uvědomte si znovu svůj dech… uvědomte si dotyk těla a podložky i dotyk oděvu a 

těla… uvědomte si zevní zvuky… pohněte prsty na rukou… můžete se protáhnout 

jako při probuzení z příjemného a osvěžujícího spánku… joganidra končí.
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Příloha	č.	4	– Obrázek	č.	1

Obr. č. 1: RHEINWALDOVÁ, E.: Dejte sbohem distresu: 1. vydání. Praha: Scarabeus. 1995, 

s. 114 – 115. ISBN 80-85901-07-02.
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Paseka – vizualizační cvičení28 (lze využít jako relaxaci či meditaci)

V představách se jednoho slunného májového rána procházíš lesem. Všechny 

každodenní starosti jsi hodil za hlavu a bezstarostný a v pohodě kráčíš mezi stromy. 

S každým nadechnutí se tvé plíce plní svěží vůní lesa – vůní pryskyřice ze smrků a 

jedlí, vlhké lesní půdy, trávy a mechu. S požitkem vdechuješ čistý a průzračný lesní 

vzduch. Plný vnitřní pohody pozoruješ měkké, sametové polštářky mechu, z nichž 

jako by vyzařovala jejich sytá zeleň. Vedle se rozprostírají široké listy kapradí a 

světle zelený jetel, na jehož lístcích se ještě třpytí kapky rosy. Lesem zaznívá 

cvrlikání ptáků a vysokými, temně zelenými jedlemi se dolů prodírají paprsky 

slunce. Lehce a s pocitem svěžesti procházíš hustým jedlovým lesem a pod nohama 

cítíš měkkou lesní půdu pokrytou jehličím a šiškami.

Po chvíli se před tebou otevírá pohled na sluncem zalitou paseku s malým 

rybníčkem. Čistá voda se nazelenale třpytí a na lesklých vlnkách se pohupuje 

několik leknínů. Tato vysněná idyla je plná klidu a pohody. Usedáš na mechem 

porostlý břeh rybníku a pozoruješ, jak vítr povívá rákosím a slunce krášlí vlnky 

svým leskem. Pohodlně natažen zřetelně cítíš tíhu svého těla a necháváš se nést 

zemí. Celé tělo je prozářené a prohřáté sluncem. Cítíš to teplo v rukách… a také 

v chodidlech, která jsou úplně horká… Slunce ti příjemně zahřívá hruď a naplňuje ji 

svým teplem.

V sluncem ozářené zeleni přírody, která nad tebou rozprostřela ochranitelská křídla, 

se cítíš bezpečný, a proto v klidu odpočívám. Jsi spokojený a plný pohody. S tímto 

pocitem se vracíš zpátky do reality.

                                                            
28

ROSSBACHOVÁ, G.: Vizuální meditace, 1. vydání, Olomouc: VOTOBIA, 1996, str. 42,
ISBN 80-7198-097-8.



47

Technika růžové bubliny (tato meditace je prostá a úžasně účinná, mj. ji lze využít 

ve zkouškových obdobích)

Pohodlně si sedněte, zavřete oči a dýchejte zhluboka, pomalu a přirozeně. Postupně 

relaxujte stále hlouběji.

Nyní ve svém duchovním oku uzavřete svou představu do růžové bubliny; do ní 

vložte svůj cíl. Růžová barva je spojována se srdcem, a obklopuje-li vibrace této 

barvy něco, co si představujete, přinese vám pouze to, co je dokonale spřízněné 

s vaším bytím. 

Dalším krokem je pustit bublinu a představit si, jak pluje k vesmíru a stále obsahuje 

vaši vizi. To symbolizuje, že jste ji citově „opustili“. Teď je volná, aby plula 

vesmírem a přitahovala a shromažďovala energii ke své materializaci.

Víc není zapotřebí dělat.

Meditace sebeanalýzy

Sed, lze sedět i v poloze motýlka – chodidla k sobě. Sedíme, rozkýveme páteř 

dopředu a dozadu a najdeme vhodnou polohu. Uvolníme se, klidně dýcháme. 

Uvolníme obličej navozením jakoby mírného úsměvu, uvolníme jazyk, polkneme, 

dýcháme do břicha, stále sledujeme břišní stěnu. Sledujeme, zda se myšlenky týkají 

minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti; kolik myšlenek se nám objevuje…

To jsem já. Jsem součástí vesmíru. Nabírám energii… Jaká jsem? Jaké mám kladné 

vlastnosti? Co by řekla mě blízká osoba o mě kladného? K čemu a pro koho jsou ty 

vlastnosti především dobré. 

Jaké mám záporné vlastnosti? Co by řekli mí známí o mých záporných 

vlastnostech. Proč mám tyto záporné vlastnost, kde se ve mně vzali, k čemu a pro 

koho jsou dobré. Jestliže se jich chce zbavit, říkám si sankalpu.
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Čerpání energie

Představte si, že před vámi je zdroj energie. Cítíte, jak vás zahřívá, jak vás 

zaplavuje energií. Cítíte energii, jak ve vlnách prochází celou přední stranou vašeho 

těla.

S příštím nádechem začněte tu energii vdechovat. A nyní si představte tentýž 

symbol nebo zdroj energie za vámi. Prožijte pocit energie, která vám probíhá 

nahoru a dolů po zádech.

Teď si představte tu energii zprava. Cítíte, jak se celá pravá strana vašeho těla nabíjí 

energií.

Teď umístěte zdroj energie po své levici. Cítíte, jak se vám celá levá strana těla 

nabíjí energií.

Teď si představte zdroj energie nad sebou. Cítíte, jak se vám energií naplňuje vršek 

hlavy. 

A teď umístěte zdroj energie pod sebe. Cítíte, jak nádherně se vám energetizují 

chodidla a jak postupně energie stoupá a proniká celým tělem.

A teď si představte, že vy sami vysíláte energii směrem k jiným lidem; vyšlete 

energii někomu jinému. Uvědomte si, které lidi si vybíráte. Teď pošlete svou 

energii členům své rodiny.
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Příloha č. 5 – Obrázek č. 2

Obr. č. 2: BOENISCH, E., HANEYOVÁ, M.: Stres, 1. vydání. Brno: Nové obzory, 1998, s. 182. 

ISBN 80-7242-015-1.
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Příloha č. 6 a 7- Obrázek č. 3 a 4

Obr. č. 3 a 4: BAREŠOVÁ, M., VONDRÁČKOVÁ, D.: Čínská energetická gymnastika? 1. vydání. 

Praha: Olympia. 1991, s. 31 a 34. ISBN 27-079-91.
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Příloha č. 8 – Obrázek č. 5

Obr. č. 5: BAREŠOVÁ, M., VONDRÁČKOVÁ, D.: Čínská energetická gymnastika,

1. vydání. Praha: Olympia. 1991, s. 24. ISBN 27-079-91.
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