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Příloha A 

OTÁZKY PRO ROZHOVOR 
 

 

Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

Jak dlouho na této pozici již působíte? 

Můžete krátce shrnout, na jakých pracovních pozicích jste pracoval/a v minulosti? 

Kolik let celkem již pracujete? 

Zaměřme se nyní na Vaše současné zaměstnání. Jaká je zhruba náplň Vaší práce? Jak vypadá 

Váš běžný pracovní den? Kdo Vám v rámci Vaší práce zadává úkoly a kdo hodnotí výstupy 

Vaší práce? 

Pracujete někdy pod časovým tlakem? Pokud ano, popište, jak takové situace vypadají a jak je 

řešíte. 

Dochází v rámci Vaší práce k nečekaným situacím, které musíte řešit? Pokud ano, jak často? 

Jaké povahy jsou takové situace? Co musíte udělat pro jejich vyřešení? 

Stává se Vám, že nedostanete dostatek informací pro splnění zadaného úkolu a musíte tuto 

situaci řešit? 

Považujete svou práci za stresující? Pokuste se na stupnici od jedné do deseti (0… žádný 

stres, 10… mimořádně stresující) svou práci ohodnotit. 

Popište stresové situace (vyberte několik modelových), do nichž jste se v rámci svých 

pracovních povinností dostal/a. Jak jste tyto situace řešil/a? 

Jak se Vy sám/ sama vyrovnáváte se stresem, který Vám Vaše práce přináší? Co obvykle 

děláte proto, abyste stres dobře zvládl/a? 

Jak se při řešení stresových situací cítíte? Jakým způsobem se s nimi emočně vyrovnáváte? 



 

 

 

 

Jakým způsobem se vyrovnáváte se stresem v mimopracovním životě? Je zvládání 

pracovního stresu stejné, jako v jiných oblastech Vašeho života, nebo se v něčem liší 

(a v čem)? 

Co pro Vás obecně znamená stres? Co si pod tímto pojmem představujete? 

Jaké způsoby zvládání stresu obecně považujete za efektivní? 

Využíváte je, nebo se ve stresových situacích uchylujete k jiným způsobům jejich řešení? 

(A proč tomu tak je?) 

Napadá Vás, jak byste mohl/a svůj přístup ke zvládání stresových situací zlepšit?  



 

 

 

 

Příloha B 

DOTAZNÍK PROAKTIVNÍHO ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 

(PCI) 

 

Následující tvrzení se zabývají Vašimi reakcemi na různé životní situace. Označte, jak každé z tvrzení odpovídá 

Vašemu prožívání v rámci těchto situací. Svou odpověď označte zatržením okénka odpovědi, která nejvíce 

odpovídá Vašim reakcím. 

 
  

nepravdivé 
nepříliš 

pravdivé 

celkem 

pravdivé 

naprosto 

pravdivé 

1. Když se vyskytne problém, jsem ten, kdo se ho 

ujme. 
□ 

 

□ □ □ 

2. Představuji si sám/ sama sebe při řešení složitých 

problémů. 
□ 

 

□ □ □ 

3. Často najdu způsob, jak rozložit komplikované 

problémy na jejich zvládnutelné složky. 
□ 

 

□ □ □ 

4. Připravuji se na budoucí eventuality. □ 
 

□ □ □ 

5. Když řeším své problémy, rady jiných lidí mi 

mohou pomoci. 
□ □ □ □ 

6. Když jsem sklíčený/ á, vím komu zavolat, aby mi 

pomohl cítit se lépe. 
□ 

 

□ □ □ 

7. Když mám problém, rád/a jej odsouvám na 

později. 
□ 

 

□ □ □ 

8. Snažím se nechávat věcem volný průběh. □ 
 

□ □ □ 

9. Obvykle přemýšlím o různých možnostech řešení 

problému, než abych jednal/a impulzivně. 
□ 

 

□ □ □ 

10. Udělám si plán a držím se ho. □ 
 

□ □ □ 

11. Než abych utratil/a každou korunu, snažím se to, 

co vydělám, šetřit na horší časy. 
□ 

 

□ □ □ 

12. Snažím se mluvit o svých problémech a 

vysvětlovat je, aby se mi dostalo podpory od 

přátel. 

□ 
 

□ □ □ 

13. Cítím, že ostatním na mně záleží. □ 
 

□ □ □ 

14. Když se mi problém zdá moc komplikovaný, 

někdy ho odložím, dokud nejsem  s to se s ním 

vypořádat. 

□ 
 

□ □ □ 

15. Jakmile dosáhnu svého cíle, hledám další a 

složitější. 
□ 

 

□ □ □ 

16. V duchu si procházím mnoho rozmanitých 

scénářů, abych se připravil/a na všemožná 

vyústění situace. 

□ 
 

□ □ □ 

17. Rozložím problém na menší části a pracuji na 

nich postupně. 
□ 

 

□ □ □ 

18. Připravuji se na nepříznivé události. 

 

 

□ 
 

□ □ □ 



 

 

 

 

  
nepravdivé 

nepříliš 

pravdivé 

celkem 

pravdivé 

naprosto 

pravdivé 

19. Informace, které jsem získal/ a od jiných, mi často 

pomohly při řešení mých problémů. 
□ 

 

□ □ □ 

20. Vím, s kým můžu počítat, když mi teče do bot. □ 
 

□ □ □ 

21. Když mám problém, obvykle ho dám na chvíli 

k ledu. 
□ 

 

□ □ □ 

22. Mám rád/a výzvy a překonávání překážek. □ 
 

□ □ □ 

23. Přistupuji k problému tak, že přemýšlím o 

různých reálných možnostech jeho řešení. 
□ 

 

□ □ □ 

24. Udělám si seznam a snažím se zaměřit nejprve na 

ty nejdůležitější věci. 
□ 

 

□ □ □ 

25. Dřív než dojde ke katastrofě, jsem dobře 

připraven/a na její následky. 
□ 

 

□ □ □ 

26. Obvykle dokážu odhadnout, kteří lidé mi jsou 

schopni pomoci pokročit s řešením mého 

problému. 

□ 
 

□ □ □ 

27. Když jsem sklíčený/ á, jdu ven, abych si 

promluvil/a s ostatními. 
□ 

 

□ □ □ 

28. Zaobírám se svými sny a snažím se je naplnit. □ 
 

□ □ □ 

29. Mám-li problém se spolupracovníky, rodinou či 

přáteli, představuji si dopředu, jak s nimi problém 

úspěšně vyřídím. 

□ 
 

□ □ □ 

30. Nejprve naplánuji strategii změny situace, pak 

začnu jednat. 
□ 

 

□ □ □ 

31. Ptám se ostatních, jak by se v mé situaci zachovali 

oni. 
□ 

 

□ □ □ 

32. Svěřuji se se svými pocity ostatním, abych 

vybudoval/a a udržel/ a blízká přátelství. 
□ 

 

□ □ □ 

33. Navzdory četným překážkám se mi většinou daří 

dosáhnout, čeho chci. 
□ 

 

□ □ □ 

34. Než se pustím do složitého úkolu, představuji si 

jeho úspěšné zvládnutí. 
□ 

 

□ □ □ 

35. Rozvíjím své pracovní schopnosti, abych se 

ochránil/a před ztrátou zaměstnání. 
□ 

 

□ □ □ 

36. Mluvit s ostatními může být opravdu užitečné, 

protože to přináší jiný pohled na problém. 
□ 

 

□ □ □ 

37. Snažím se zjistit, co přesně potřebuji, abych 

uspěl/a. 
□ 

 

□ □ □ 

38. Teprve až když mám problém pečlivě 

promyšlený, začnu jednat. 
□ 

 

□ □ □ 

39. Dávám pozor, aby o mou rodinu bylo dobře 

postaráno a byla tak ochráněná před nepřízní 

osudu v budoucnosti. 

□ 
 

□ □ □ 

40. Než se začnu v problému topit, zavolám příteli a 

promluvíme si o tom. 

 

 

□ 
 

□ □ □ 



 

 

 

 

  
nepravdivé 

nepříliš 

pravdivé 

celkem 

pravdivé 

naprosto 

pravdivé 

41. Vždycky se snažím najít způsob, jak překonat 

překážky. Nic mě doopravdy nezastaví. 
□ 

 

□ □ □ 

42. Představuji si, jak úspěšně řeším složitý problém 

předtím, než se do něj doopravdy pustím. 
□ 

 

□ □ □ 

43. Myslím dopředu, abych se vyhnul/a nebezpečným 

situacím. 
□ 

 

□ □ □ 

44. Když mám potíže, většinou s pomocí ostatních na 

něco přijdu. 
□ 

 

□ □ □ 

45. Vnímám své časté neúspěchy, a proto si nedělám 

plané naděje. 
□ 

 

□ □ □ 

46. K problému přistupuji z různých úhlů, dokud 

nepřijdu na vhodný postup. 
□ 

 

□ □ □ 

47. Vymýšlím strategie, které, jak doufám, povedou 

k nejlepšímu možnému výsledku. 
□ □ □ □ 

48. Když žádám o místo, tak si na něm sama sebe/ 

samu sebe představuji. 
□ 

 

□ □ □ 

49. Dojde-li k vážným nedorozuměním se 

spolupracovníky, členy rodiny či s přáteli, 

vyzkouším si dopředu, jak s nimi budu jednat. 

□ 
 

□ □ □ 

50. Snažím se nakládat s penězi tak, abych se ve stáří 

neocitl/a bez prostředků. 
□ 

 

□ □ □ 

51. Komplikace a překážky vnímám jako pozitivní 

zkušenosti. 
□ 

 

□ □ □ 

52. Než se pustím do řešení problému, přemýšlím o 

každém jeho možném výsledku. 
□ □ □ □ 

53. Jestliže mi někdo tvrdí, že to nedokážu, můžete si 

být jisti, že dokážu. 
□ 

 

□ □ □ 

54. Když narazím na problém, pustím se iniciativně 

do jeho řešení. 
□ 
 

□ □ □ 

55. Mám-li problém, obvykle se vidím na straně 

poražených. 
□ 

 

□ □ □ 

 

  



 

 

 

 

Příloha C 

INVENTÁŘ STRATEGIÍ ZVLÁDÁNÍ (CSI) 

 

 
Škála CSI je určená pro zjišťování způsobů zvládání některých problémů a těžkostí. Zajímá nás, jaký způsob 
a metody zvládání využíváte. Pokuste se proto zamyslet nad tím problémem v práci, který vám v uplynulých 
6 měsících (případně i delší době) způsobil těžkosti. 

Prosíme Vás, abyste tento problém několika slovy popsali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soustřeďte se na tento problém a označte křížkem Váš postup při řešení tohoto problému, tj. odpovídejte na 
otázky, které jsou uvedené v následujících řádcích. 

 
  ano částečně ne 

1. Dal/a jste své pocity najevo někomu z přátel? 

 
□ 

 

□ □ 

2. Uspořádal/a jste věci kolem sebe tak, aby měl váš problém co 

největší šanci na vyřešení? 
□ 

 

□ □ 

3. Promyslel/a jste si všechna možná řešení předtím, než jste se 

rozhodl/a, jak problém vyřešit? 
□ 

 

□ □ 

4. Pokusil/a jste se od problému odvrátit pozornost? □ 
 

□ □ 

5. Přijal/a jste projevy soucitu a porozumění od někoho jiného? □ □ □ 
6. Udělal/a jste všechno pro to, aby druzí lidé nevěděli, jak špatná 

pro vás ona situace byla? 
□ 

 

□ □ 

7. Mluvil/a jste s lidmi o této situaci, protože vám pomohlo 

popovídat si? 
□ 

 

□ □ 

8. Vytyčil/a jste si jasné cíle tak, abyste situaci zvládl/a? □ 
 

□ □ 

9. Zvážil/a jste pečlivě všechny možnosti? □ 
 

□ □ 

10. Sníte někdy v průběhu dne o lepších časech? □ 
 

□ □ 

11. Pokusil/a jste se použít různé způsoby řešení problému předtím, 

než jste našel/ našla ten správný? 
□ 

 

□ □ 

12. Prozradil/a jste své obavy a trápení přátelům nebo příbuzným? □ 
 

□ □ 

13. Strávil/a jste v té době více času o samotě než běžně? □ 
 

□ □ 

14. Pověděl/a jste lidem o situaci, protože mluvení o ní vám 

pomohlo najít řešení? 
□ □ □ 



 

 

 

 

  ano částečně ne 

15. Přemýšlel/a jste o tom, co bylo potřeba udělat, aby se věci daly 

do pořádku? 
□ 

 

□ □ 

16. Věnoval/a jste plnou pozornost řešení problému? □ 
 

□ □ 

17. Promýšlel/a jste si předem celý plán akce? □ 
 

□ □ 

18. Díval/a jste se na televizi častěji než obvykle? □ 
 

□ □ 

19. Šel/ šla jste za někým (přítelem či odborníkem), aby vám 

pomohl cítit se lépe? 
□ 

 

□ □ 

20. Stál/a jste si vždy pevně za svým a bojoval/a za to, co jste 

v dané situaci chtěl/a? 
□ 

 

□ □ 

21. Vyhýbal/a jste se lidem? □ 
 

□ □ 

22. Ponořil/a jste se do nějakého koníčku či sportu proto, abyste se 

problému vyhnul/a? 
□ □ □ 

23. Šel/ šla jste za přítelem, aby vám pomohl lépe problém snášet? □ 
 

□ □ 

24. Zašel/ zašla jste za přítelem poradit se, jak změnit situaci? □ 
 

□ □ 

25. Přijal/a jste projevy soucitu a porozumění od přátel se stejným 

problémem? 
□ 

 

□ □ 

26. Spal/a jste víc než obvykle? □ 
 

□ □ 

27. Představoval/a jste si, jak by mohlo být všechno jinak? □ □ □ 
28. Ztotožnil/a jste se nějakou postavou v románu nebo ve filmu? □ 

 

□ □ 

29. Pokusil/a jste se řešit problém? □ 
 

□ □ 

30. Přál/a jste si, aby lidé odešli a nechali vás o samotě? □ 
 

□ □ 

31. Přijal/a jste pomoc od přátel nebo příbuzných? □ 
 

□ □ 

32. Hledal/a jste podporu u těch, kteří vás znají nejlépe? □ □ □ 
33. Snažil/a jste se spíš postupovat plánovitě, než unáhleně 

reagovat? 
□ 

 

□ □ 

 

 



 

 

 

 

Příloha D 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ PCI A CSI 

 

Tab. I Výsledky dotazníku PCI 

 

Strategie K 1 K 2 K 3 K 4 Průměr Normy
*
 

Proaktivní řešení situací 3,1 2,8 2,5 3,4 2,9 2,9 

Reflektivní řešení situací 3,3 3,2 3,0 3,7 3,3 2,8 

Strategické plánování 3,0 3,0 2,8 3,8 3,1 2,8 

Preventivní zvládání situací 3,4 2,7 3,3 3,2 3,2 2,8 

Vyhledávání instrumentální 

opory 
3,9 3,0 3,4 2,8 3,3 3,1 

Vyhledávání emoční opory 3,6 2,2 3,2 2,8 3,0 3,2 

Vyhýbání se řešení situace 2,0 3,0 2,7 2,0 2,4 2,5 

 

* 
normy převzaty podle Šolcová, Lukavský, Greenglassová (2006, s. 160) 

 

 

Tab. II Výsledky dotazníku CSI 

 

Strategie K 1 K 2 K 3 K 4 Průměr Normy
*
 

Orientace na problém 2,3 2,1 2,4 2,8 2,4 2,4 

Vyhledávání sociální opory 2,6 1,5 2,3 2,2 2,2 2,2 

Vyhýbání se 1,7 2,0 1,8 2,1 1,9 1,8 

 

* 
normy převzaty podle Clark et al. (1995, s. 440)



 

 

 

 

Příloha E 

ZÁZNAM ROZHOVORU – KAZUISTIKA 1 
 

 

O1.01: První otázka, kterou začneme – jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

V současné době pracuji jako vedoucí recepce. 

O1.02: Jak dlouho na této konkrétní pozici již působíte? 

Pozici vedoucí recepce jsem získala teprve nedávno, zhruba před pěti měsíci, kdy se naše 

firma stěhovala, a povinnosti recepce byly rozšiřovány. Na pozici řadové recepční však v této 

společnosti pracuji už více než pět let. 

O1.03: Můžete krátce shrnout, na jakých pracovních pozicích jste pracovala 

v minulosti? 

Tak dříve jsem dělala většinou hlavně administrativní práci, chvíli jsem taky pracovala jako 

účetní, převažovala ale ta administrativa. 

O1.04: Kolik let celkem již pracujete? 

Počkejte chviličku… musím si to v duchu spočítat. (Odmlčí se.) Myslím, že to je dohromady 

už 22 let. 

O1.05: Zaměřme se nyní na Vaše současné zaměstnání. Jaká je zhruba náplň Vaší 

práce? Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

Tak náplní mojí práce je jednak práce na recepci, a pak taky koordinace ostatních pracovníků 

a brigádníků, kteří na recepci pracují. Na recepci mám na starosti přijímání telefonických 

hovorů a přepojování, uvítání návštěv, zajišťování zasedacích místností pro porady a tak 

podobně, odesílání a přijímání kurýrů, správu vozového parku služebních vozidel našich 

zaměstnanců, správu archivu… Když se někde něco rozbije, zaměstnanci jdou vždy jako 

první na recepci, když je pak potřeba zařídit a ohlídat nějaké opravy a podobné věci, máme to 

na starosti taky my. A pak ještě spousta dalších věcí, na které si teď nevzpomenu – je to 

v podstatě každý den jiné, ty povinnosti se hodně mění podle potřeby, vždycky nám někdo 

něco zadá a to pak řešíme. Od nedávna mám také na starosti tu koordinaci, takže musím vždy 



 

 

 

 

ohlídat, aby brigádníci pokryli službami všechny termíny, když třeba nemůžou, musím se 

postarat o zajištění náhrady a tak. 

O1.06: Kdo Vám v rámci Vaší práce zadává úkoly a kdo hodnotí výstupy Vaší práce? 

Tak ty základní úkoly ke mně směřují přímo od vedení firmy, a taky od office manažerky, ale 

často dostávám úkoly i od jiných zaměstnanců, ty úkoly na recepci můžou směřovat 

v podstatě od kohokoli. Hodnocení mojí práce má ale na starosti výhradně vedení, probíhají 

u nás pravidelná hodnocení vždy jednou za půl roku, tam se mnou mluví vždy buď paní 

ředitelka, nebo její zástupce.           

O1.07: Pracujete někdy pod časovým tlakem? Pokud ano, popište, jak takové situace 

vypadají a jak je řešíte. 

Stává se, že jsem například zrovna sama na recepci, zvoní oba telefony i mobil, přijde klient 

za někým z kolegů, a do toho třeba ještě kurýr přinese zásilku. Nebo dostanu na recepci 

nějaký mimořádný úkol, který musím ve velmi krátkém termínu dokončit, ale přitom musím 

zvládat i svoje běžné povinnosti – to se stává celkem často, ta práce tady je strašně 

nevyrovnaná – jednou máte pohodičku a těch povinností zas tolik není, a krátce na to nevíte, 

kam dřív skočit. Jako na potvoru je to většinou tak, že když mám zrovna na práci něco 

akutního, musím přitom řešit i daleko víc takových těch běžných povinností, než obvykle, to 

je takový zákon schválnosti. Ale vyřešit to vždycky musím, musím si říct, co jsou priority 

a co je potřeba udělat první, druhé atd., a pak to vždycky nějak jde. Nejhorší je, když na vás 

přitom tlačí ještě další lidi, kteří už nevidí, že kromě toho jejich úkolu máte ještě taky další 

práci. 

O1.08: Dochází v rámci Vaší práce k nečekaným situacím, které musíte řešit? 

Jak už jsem řekla, ta naše práce je hodně proměnlivá, takže nečekané situace řešíme 

v podstatě pořád (smích). 

O1.09: Stává se Vám, že dostanete nějaký úkol, ale nedostanete dostatek informací, 

abyste ho mohla vyřešit? 

Tak občas asi ano. Hlavně tehdy, když mi někdo nějaký úkol přeposílá a je to třeba e-mail, 

který byl přeposlaný už pěti lidmi, a já se mám o tu věc postarat, musím ale z historie té 



 

 

 

 

korespondence složitě skládat, o co se vlastně vůbec jedná, protože ke mně už se to dostane 

jenom jako strohá informace, ale chybí mi tam různé důležité detaily… Třeba dostanu 

informaci, že má přijít někdo na opravu skříní v kancelářích, ale víc informací nedostanu, 

a když ten člověk přijde, tak očekává, že když s ním komunikuju já, tak přesně vím, o co se 

jedná, a já přitom nevím. Člověk pak vypadá hloupě, i když to vlastně vůbec nebyla jeho 

chyba. 

O1.10: Považujete svou práci za stresující? Pokuste se na stupnici od jedné do deseti 

(0… žádný stres, 10… mimořádně stresující) svou práci ohodnotit. 

Asi tak na pětce, není to žádná pohodička, ale dokážu si představit, že je spousta prací, které 

jsou stresující daleko víc. 

O1.11: Zkuste popsat pár stresových situací, do nichž jste se v rámci svých pracovních 

povinností dostala. Jak jste tyto situace řešila? 

Tak to už jsem částečně popsala v těch předchozích otázkách… 

O1.12: Zkuste si vzpomenout třeba na něco dalšího – třeba na něco z nejbližší doby, 

nebo naopak nějakou významnější událost, která se vám třeba vryla do paměti? 

Tak teď úplně nedávno jsem musela řešit to, že vedení po mě chtělo, abych odůvodnila, proč 

se na naší pražské pobočce zpracovává pošta jiným způsobem než je ve směrnici na intranetu 

a jak se to dělá ve všech ostatních pobočkách. Ten systém byl ale zaveden ještě dlouho před 

mým nástupem, nikdy to nikdo neřešil a najednou se objeví názor, že bychom to vlastně měli 

dělat úplně stejně jako na těch jiných pobočkách, které ale mají daleko méně zaměstnanců, 

takže od nich odchází třeba 20 dopisů denně, a od nás kolem 150… Takže jsem musela 

obhajovat něco, co jsem sama nezavedla, nestála jsem u zrodu toho systému, ale chápu 

v současné době jeho výhody a musela jsem se pokusit vysvětlit to co nejvíc diplomaticky, 

aby s tím bylo spokojené vedení, ale abych zároveň neublížila asistentkám, které tu poštu 

zpracovávají, aby té práce nemusely dělat dvakrát tolik. Takže jsem byla trochu jako mezi 

mlýnskými kameny, mohla jsem sice říct: „ano, půjdeme to dělat přesně tak komplexně, jako 

na ostatních pobočkách“, ale to by prakticky ty holky, co tu poštu zpracovávají, nemohly 

zvládat. 



 

 

 

 

No a obecně velký stres bylo, když se naše firma před čtyřmi měsíci stěhovala do nových 

prostor – přestěhování společnosti o 120 lidech, aby všechno proběhlo hladce, a aby v pátek 

recepce fungovala ještě víceméně naplno na staré budově, a v pondělí už byla naplno v chodu 

na nové budově, to byl velký zápřah. Tam ten stres spočíval hlavně v času, kterého na to bylo 

málo (musela jsem do práce i o víkendu, vybalovat věci a dávat to tam do pořádku, a to se 

pochopitelně zase nelíbilo manželovi, který čeká, že jako recepční přece nebudu v práci 

přesčas, což jsem tehdy před stěhováním byla skoro pořád, a už vůbec ne o víkendu… Takže 

člověk je pak pod tlakem v práci i doma a kupí se to na sebe. Nakonec jsme to ale zvládli, tak 

teď už si to snad všechno sedlo. 

O1.13: Celou dobu tady mluvíme o různých podobách stresu ve Vaší práci a o tom, jak 

ty situace třeba řešíte, zkuste mi ale říct, jak se vy sama se stresem vlastně vyrovnáváte? 

Co obvykle děláte proto, abyste stres dobře zvládla? 

No asi nejvíc mi vždycky pomůže, když se z toho všeho vypovídám, postěžuju si, s někým to 

proberu. Člověku je pak hned líp a jde to znova řešit s takovou nějakou větší energií. A taky 

mi pomáhá, když si dojdu zacvičit, chodím na jógu a tam vždycky vypnu. 

O1.14: Jak se při řešení stresových situací cítíte, jaké emoce při tom prožíváte? 

Tak když je to velký stres, tak se cítím dost špatně, klepe se mi žaludek a jsem na nervy, na 

první pohled se to ale snažím nedávat najevo, postěžuju si jenom před těmi nejbližšími. 

Vyrovnávám se s tím většinou až postupem času, kdy už to nějak vyšumí. 

Teď zrovna v současné době mám takové stresovější období, v práci je to jak ze strany úkolů, 

tak i vztahů na pracovišti, no a doma je zrovna konec školního roku, takže u obou synů 

uzavírání známek a tak, no a to mám vždycky pocit, že už melu z posledního, a to pak už 

úplně cítím, jak už ráno vstávám se zaťatými zuby a už se mi vůbec nic nechce. Cítím to i na 

těle, pobolívá mě věčně hlava i záda a necítím se ve své kůži. A taky mám pořád chuť na 

hrozně nezdravé věci (smích)! Na kolu, brambůrky, čokoládu a tak, to se mi děje vždycky, 

když jsem pod nějakým tlakem. 

O1.15: Když už jsme to nakousli, jakým způsobem se vlastně vyrovnáváte se stresem 

v mimopracovním životě? Je zvládání pracovního stresu stejné, jako v jiných oblastech 

Vašeho života, nebo se v něčem liší? 



 

 

 

 

Pracovní a mimopracovní stres je pro mě pořád jenom stres, rozdíl v tom nevidím. Nejhorší 

je, když člověk musí něco řešit na obou frontách (dusno v práci a zároveň i doma), to se pak 

hůř zvládá obojí. 

O1.16: Co pro Vás obecně znamená stres? Co si pod tímto pojmem představujete? 

Stres pro mě znamená vyhrocení situace jinými lidmi, kteří chtějí mít svoje požadavky hotové 

hned a ne klidnou cestou. 

O1.17: Jaké způsoby zvládání stresu obecně považujete za efektivní? 

Nevím – kdybych věděla, tak bych ho možná zvládala líp (smích). Co si teď aktuálně myslím, 

že mi od stresu trochu pomůže, je dovolená, na kterou se už za chvíli chystáme – vyrážíme 

hned na začátku prázdnin. Člověk načerpá nové síly a může zase jet naplno, teď už je to 

hodně dlouho, co jsem neměla žádné volno, a cítím, jak jsem už úplně vyšťavená. 

O1.18: Napadá Vás, jak byste mohla svůj přístup ke zvládání stresových situací zlepšit? 

Nestresovat se (smích). Obecně si asi věci tolik nebrat, nepřipouštět si to tolik. A možná se 

i umět víc ozvat, když někdo přijde s požadavky, které jsou nereálné, a třeba pak nějakému 

stresu i předcházet. 

 

  



 

 

 

 

Příloha F 

ZÁZNAM ROZHOVORU – KAZUISTIKA 2 
 

 

O2.01: Na úvod bych se ráda zeptala, jaká je vlastně Vaše současná pracovní pozice? 

Pracuji jako asistentka ředitele pobočky. 

O2.02: Jak dlouho na této pozici již působíte? 

Čtyři roky. 

O2.03: Na jakých pozicích jste pracovala dříve? 

Předtím, než jsem nastoupila jako asistentka, jsem dělala v podstatě vždycky na recepci, 

nějakou asistentskou práci. 

O2.04: Kolik let celkem již pracujete? 

Je to 12 let. 

O2.05: Když se zaměříme na Vaše současné zaměstnání - jaká je zhruba náplň Vaší 

práce? Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

Mojí prací je vést nadřízenému kalendář, zajišťovat jeho schůzky a jednání, rezervovat třeba 

taxi, hotely, letenky a podobně, samozřejmě za něj vyřizovat všechnu nutnou administrativu 

a obecně pomáhat mu, s čím potřebuje. Často pro něj dělám i takové věci, jako zajištění 

nákupu nebo oběda, nebo pro něj narychlo něco sháním, když je to potřeba. Na starosti mám 

taky víceméně veškeré telefonáty, které souvisí se sjednáváním schůzek, dávám dohromady 

termíny, místa, někdy píšu z důležitých jednání zápisy. Člověk se takhle ocitne třeba 

i u poměrně zásadních jednání, a je to takové zvláštní, když jste tam z pozice asistentky. 

Taky zajišťuju i pro ostatní lidi z pobočky objednávání kancelářských potřeb a dalších věcí, 

chodí za mnou taky tehdy, když je něco potřeba vyřešit – když je to důležité, jdu s tím za 

šéfem, když to není tak podstatná věc, musím to řešit já. Jako asistentka pobočky mám taky 

na starosti vést kalendář, kdy má kdo z kolegů a významných klientů a dalších profesních 

kontaktů společnosti narozeniny a zajišťovat pro ně blahopřání a květiny a tak. Taky mám na 



 

 

 

 

starosti pokladnu, proplácení různých účtů pro firemní účely, když je potřeba něco koupit, 

někdy to zajišťuju i já sama. 

O2.06: Kdo Vám v rámci Vaší práce zadává úkoly a kdo hodnotí výstupy Vaší práce? 

Práci mi zadává většinou můj přímý nadřízený, ale je taky taková práce, kterou mám na 

starosti tak nějak automaticky, aniž by mi ji někdo zadával, no a pak mi chodí i úkoly třeba od 

vrcholového vedení společnosti, nebo od nějakého oddělení v souvislosti s nějakou 

významnou akcí, která se má třeba konat. No a hodnocení mojí práce má na starosti můj 

nadřízený, s tím také strávím nejvíce času a ten nejlíp ví, jak doopravdy pracuju. 

O2.07: Pracujete někdy pod časovým tlakem? Pokud ano, popište, jak takové situace 

vypadají a jak je řešíte. 

Pod časovým tlakem pracuju tehdy, když se koná nějaká významná schůzka, na které hodně 

záleží sjednání nějakého velkého obchodu, a já se musím postarat o to, aby všechno perfektně 

klaplo, ale zároveň u toho nezanedbat ani svoje normální povinnosti, protože když je odsunu, 

bude z toho problém. Takže to musím dát dohromady tak, aby se stihlo všechno. Někdy se 

navíc stává, že je během dne domluvených třeba víc schůzek, které mám zajistit, ty schůzky 

se z části časově překrývají, a já dostanu za úkol zajistit, aby ten druhý klient, co přijde, byl 

zaveden někam do zasedačky, musím se o něj postarat a nějak ho na chvíli zabavit, a přitom 

třeba zajistit, aby se s tou druhou návštěvou třeba nepotkali, protože z nějakého důvodu 

nadřízený nechce, aby o sobě věděli… Tak pak člověk musí být takový diplomat a snažit se 

být v jednu chvíli na více místech naráz. O diplomacii je ta práce celkově docela často, musíte 

být pořád opatrná, co před kým můžete říct, takže o spoustě stresu, který v práci prožíváte, 

vlastně nemůžete nikomu říct, nemůžete jít a vypovídat se kolegyni, protože se jedná o věc, 

která je tajná a nikdo by o ní neměl vědět, tak jste na to pak sama a musíte se v tom plácat. 

O2.08: Dochází v rámci Vaší práce k nějakým nečekaným situacím, které musíte řešit?  

Někdy se stává, že je něco potřeba najednou vyřešit (ve stylu nejpozději ihned), nebo mi šéf 

třeba zadá nějaký neobvyklý úkol. Občas se taky stává, že musím hasit a žehlit nějaká 

nedorozumění, co způsobili jiní. 

Nedávno se třeba stalo, že přišla za mým nadřízeným návštěva, ale já jsem vůbec nevěděla, že 

má přijít (nedomlouvala jsem to já a on sám si to nevložil do kalendáře), ale on si taky 



 

 

 

 

nemohl vzpomenout, s kým je to vlastně dohodnutý, protože to bylo dohodnuté už poměrně 

dávno, tak teď je člověk v takové trapné situaci a doufá, že to vyřeší, aniž by to ta druhá 

strana poznala. Nakonec to bylo v pohodě, ale šéf kvůli tomu musel přerušit jednání s kolegy, 

které měl naplánované, takže jsem pak musela zase vymýšlet nový termín, kdy se to jednání 

dokončí, dát to všem vědět, znovu zajistit prostory, občerstvení… 

O2.09: Stává se Vám někdy také, že dostanete úkol, ale nedostanete dostatek informací 

pro jeho splnění, a přitom stejně musíte tuto situaci vyřešit? 

Tak to se stává celkem běžně, počítá se s tím, že jako asistentka si ty informace zkrátka někde 

zjistím, obstarám, seženu… Během let už to pak hodně stojí na Vaší intuici, člověk už se se 

svým nadřízeným trochu sehraje a ví třeba, kdy je v pohodě zeptat se na upřesňující 

informace a chtít po něm nějaké další věci, co Vám původně neřekl, a kdy se do toho raději 

vůbec nepouštět a raději si to vyřešit v klidu sama, sice zdlouhavěji, ale bez zbytečných 

dohadů. Někdy taky musíte jednat v jeho zastoupení a třeba někomu odpovědět na nějakou 

otázku a doufat, že to, co jste řekla, není úplně mimo. 

Taky se mi jednou stalo, že jsme měli mít opravdu hodně významné jednání se zástupci jedné 

zahraniční společnosti, hodně na té návštěvě záleželo a tak jsme se chtěli ukázat v co 

nejlepším světle, a nadřízený mi dal za úkol, abych pro ně koupila jako malou pozornost 

dárek, který bude nějak souviset s Českou republikou. Věděl, že jeden z těch zástupců má rád 

vážnou hudbu, tak někde našel nějaké CD s výběrem vážné hudby, a řekl mi, ať přesně tohle 

CD koupím, celkem 8 kusů. Tak jsem se vypravila ho shánět, ale zjistila jsem, že na jedné 

prodejně seženu jen 2 kusy a na dalších dvou prodejnách stejného řetězce obchodů s hudbou 

po jednom kuse, ale víc ne, tak jsem volala na naší recepci a kolegyně z recepce mi pomáhala 

na internetu hledat další obchody, které by takové CD mohly prodávat, kam bych mohla 

dojet, ale vypadalo to, že ho skoro nikde nemají, tak jsme i někam volali na sklad na centrálu, 

tam nám ale řekli, že to vyexpedují do 14 dnů (já to samozřejmě potřebovala na zítřek…). 

Tak jsme volala nadřízenému, zda mám tedy koupit něco jiného, tak mi řekl, že pokud je to 

nutné, tak ať seženu něco, co bude tomu původnímu nápadu co nejpodobnější, nějaké 

obdobné CD, tak jsem sháněla, ale sama se v té hudbě až tak moc nevyznám, navíc to byl 

takový dost specifický požadavek – konkrétně u výběrů z vážné hudby českých skladatelů 

většina obchodů neměla na skladě tolik kusů, kolik já jsem potřebovala, protože se jich zas 

tolik neprodává, nevyplatí se to… Nakonec jsem něco sehnala, ale musela jsem se ještě vrátit 



 

 

 

 

do těch původních obchodů a poprosit je, zda mi to zboží vezmou zpátky, protože jsem si 

nebyla jistá, jestli si ho bude firma moci proplatit, když se nakonec nepoužije… Trvalo to 

hrozně dlouho, práce, kterou jsem ten den potřebovala normálně udělat, mi stála, dělala jsem 

ten den přesčas, nic nestíhala, a ještě vlastně nikdo nebyl spokojený, protože jsem nesehnala 

přesně to, co jsem měla. Takže třeba takové veselé historky se nám tady stávají (smích). 

Kdyby člověk vycházel z nějaké vlastní logiky, tak by se pokusil asi najít nějakou jinou 

alternativu, ale ta rozhodnutí vydává někdo jiný (konkrétně nadřízený), který v té situaci není, 

není v těch obchodech a neshání to, takže nevidí, že je to takový problém, a trvá na tom 

řešení, i když by bylo daleko rozumnější vykašlat se na to a vymyslet něco jiného. 

O2.10: Považujete svou práci za stresující? Pokuste se na stupnici od jedné do deseti 

(0… žádný stres, 10… mimořádně stresující) svou práci ohodnotit. 

V téhle práci je člověk pořád tak trochu v napětí, co se bude dít, co bude muset zajistit, jaká 

nečekaná situace zase přijde… Řekla bych tak mezi 6- 7. 

O2.11: Zkuste ještě popsat pár dalších stresových situací, do kterých jste se dostala. Jak 

jste tyto situace řešila? 

Tak namátkou se mi vybavuje to, jak jsem musela před nedávnem vyjednávat s policií 

ohledně špatného parkování jednoho z našich významných klientů, který přijel na schůzku. 

Z recepce mi volali, že se na ulici kolem toho auta něco děje, tak jsem tam šla, a oni ho chtěli 

odtáhnout, protože si nevzal parkovací kartu – respektive on si ji vzal, ale pak mu někdo 

telefonoval a on při tom hovoru zapomněl dát si tu kartu za sklo v autě a dal si ji místo toho 

do peněženky, tak jsem se musela snažit vyjednat s policií, aby to bylo jenom na pokutu a to 

auto mu neodtáhli. 

Jinak taky musím řešit, když si někdo na něco stěžuje, já s tou situací nejsem stoprocentně 

obeznámená, ale musím to s tím člověkem urovnat, aby odcházel spokojený… 

Stresující taky vždycky je, když dostanu zadaný nějaký úkol, začnu ho řešit, a to zadání se 

v průběhu desetkrát změní, dostávám informace z různých zdrojů, a pak vlastně nevím jistě, 

která verze je tedy ta aktuální a platná, ale ti nadřízení, od kterých mi lítají e-maily, to za jasné 

považují… 



 

 

 

 

Tím, že pracuji kromě svého nadřízeného i pro jiné lidi z pobočky, jsem tak jakoby pod 

palbou, můžu dostat nějaký úkol v podstatě od kohokoli, každý považuje ten svůj úkol za 

nejdůležitější, a já musím řešit, co tedy doopravdy nepočká a co bude nutné odsunout. 

O2.12: Jak se vy sama vyrovnáváte se stresem, který Vám Vaše práce přináší? 

Můžu říct, že mě to obvykle docela deptá, netrvá dlouho, a dokážu se pěkně vytočit, ale 

nesmím to na sobě samozřejmě dát najevo, takže uvnitř kypím, ale navenek musím nahodit 

„americký úsměv“ a být milá. 

O2.13: A co Vám v takových situacích pomáhá? 

Pomáhá mi, když se jdu projít ven a provětrám si hlavu, nechám na chvíli všeho, to mi 

pomůže. Během dne mi taky pomáhá dojít si na cigárko, to je v průběhu dne v podstatě 

nutnost. A hrozně ráda relaxuju třeba u kosmetičky nebo u kadeřníka, to si pak užívám 

a říkám si: „Ták, a tohle máš za odměnu, že jsi to všechno tak dobře zvládla.“ (smích) 

O2.14: Jaké pocity, emoce při těch stresových situacích zažíváte? 

Cítím se v napětí, není mi dobře po těle, jsem na nervy, obvykle mám hroznou chuť na 

cigaretu, nebo si pak potřebuju nějak jinak udělat radost, třeba si dám k jídlu něco, co si 

normálně zakazuju, a pak jsem na sebe naštvaná o to víc, že jsem si to dala… Když je ta 

situace hodně náročná, tak se mi stalo, že jsem se třeba i rozplakala, ale to samozřejmě 

v ústraní, před ostatními se musím tvářit, že mě to vůbec nerozházelo a snažit se být pokud 

možno milá, i když mě něco šíleně naštve. 

O2.15: Jakým způsobem se vyrovnáváte se stresem v mimopracovním životě? Je 

zvládání pracovního stresu stejné, jako v jiných oblastech Vašeho života, nebo se 

v něčem liší? 

Tak v osobním životě je to asi horší, ale mám takový pocit, že ono to pracovní 

a mimopracovní stejně nejde takhle úplně oddělit, protože se to na sebe navzájem přenáší – 

když mám problémy v práci, a tam to nemůžu projevit, tak jsem podrážděná i doma, takže 

vznikne dusno i doma, a je to pak takový začarovaný kruh. Stejně tak, když zažívám stres 

doma, tak se to zase přenáší do práce, kde je člověk víc roztěkaný a víc hrozí, že udělá chybu. 



 

 

 

 

O2.16: Co pro Vás obecně znamená stres? Co si pod tímto pojmem představujete?  

Tak stres je takový úkol, kdy se po mně chce, abych něco rychle udělala, nebo když přesně 

nevím, co mám dělat, a je na mě z nějaké strany vyvíjený tlak, že to musí být hned a přesně 

podle představ. 

O2.17: Jaké způsoby zvládání stresu obecně považujete za efektivní? 

Hlavně racionální řešení situace od nejakutnějších po nejméně akutní. Ale ne vždy je dopředu 

jasné, jak takové pořadí stanovit, po bitvě je každý generál a ví, jak to mělo být a radí, jak jste 

to měla nebo neměla udělat, ale dopředu to vždycky tak jasné není. Ale je potřeba uchovat si 

vždycky asi tu racionalitu, no. 

O3.18: A vy sama zvládáte být při řešení stresových situací racionální? 

Ne vždycky, i když se samozřejmě snažím udržet chladnou hlavu. Ale často mě to dost 

rozhodí, navenek to třeba vypadá, že mě to až tak nerozházelo, ale uvnitř to ve mně vře. 

O3.19: Napadá Vás, jak byste mohla svůj přístup ke zvládání stresových situací ještě 

zlepšit? 

Být víc nad věcí. Nepouštět si to tolik k tělu, distancovat se od toho a dívat se na ty problémy 

trochu s odstupem. A častěji si dopřávat nějaký ten relax, protože to mi vždycky udělá dobře. 

Na rozdíl od takových těch chvilkových náplastí, kdy si třeba dám na obalení nervů něco 

dobrého, a pak jsem nejenom ve stresu, ale ještě naštvaná, že mám slabou vůli. A asi obecně 

víc času věnovat sama sobě, nelítat jenom od práce k rodině a od rodiny k práci, ale udělat si 

častěji čas jenom sama na sebe. 
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O3.01: Začneme úvodními otázkami, abych si udělala představu o tom, jak vlastně 

vypadá Vaše práce. Takže – jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

Pracuji jako odborná asistentka oddělení péče o klienty.  

O3.02: Jak dlouho na této pozici již působíte? 

Je to zhruba pět let. 

O3.03: Můžete se pokusit stručně popsat, na jakých pracovních pozicích jste pracovala 

v minulosti? 

Pracovala jsem například jako obchodní referentka ve firmě, která vyráběla plynové 

spotřebiče, jako recruitment consultant v personální agentuře, nebo jako asistentka vedení 

společnosti, ty práce byly dost různorodé. 

O3.04: Kolik let celkem již pracujete? 

Pokud správně počítám, bude to, myslím, 14 let. 

O3.05: Zaměřme se nyní na Vaše současné zaměstnání. Jaká je zhruba náplň Vaší 

práce? Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

Moje práce spočívá především v administrativě a spolupráci s kolegy. Pracuji hlavně na 

počítači – se smlouvami klientů, evidencí, fakturací, tvorbou různých přehledů, tabulek 

a dopisů, potom často pro kolegy obstarávám tisk, kopírování, skenování atd. Součástí mojí 

práce je taky e-mailová komunikace, archivace smluv a materiálů, skartace dokumentů, 

spolupráce s kolegy i klienty při tvorbě nabídek. Hodně důležitá je v mojí práci týmová 

spolupráce, občas jsem v kontaktu i osobně s pojistiteli. 

O3.06: Kdo Vám v rámci Vaší práce zadává úkoly a kdo hodnotí výstupy Vaší práce? 



 

 

 

 

Úkoly mi zadává hlavně můj nejbližší kolega v týmu, pro kterého zpracovávám většinu 

administrativy, potom další kolegové, a v případě potřeby i vedoucí celého týmu, když se 

něco důležitého vyskytne. Hodnotí mě vedoucí týmu. 

O3.07: Pracujete někdy pod časovým tlakem? Pokud ano, popište, jak takové situace 

vypadají a jak je řešíte. 

Ano. Klient například zadá požadavek a spěchá to, nejlépe ihned. Po dohodě s kolegou si 

ujasníme, jak moc je to urgentní a dle toho buď ihned musím odložit rozdělané úkoly 

a zpracovat tento, nebo stačí odpoledne anebo druhý den a déle (takových ale většinou moc 

není). Často dle charakteru požadavku již vím, co spěchá víc a co míň – o to déle musím 

zůstat v práci, abych pak dodělala ty úkoly, které jsem kvůli tomu jednomu mimořádnému 

odložila. Ono v podstatě všechno je potřeba skoro hned (smích). Tedy každý den něco, co 

mám zrovna rozdělané, musím odkládat kvůli náhle přilétnuvšímu „hořáku“. 

O3.08: Dochází v rámci Vaší práce k nečekaným situacím, které musíte řešit? Pokud 

ano, jak často? 

Ano, to je skoro každý den… Klient se ozve kolegovi nebo mně, že by potřeboval něco 

zajistit nejlépe ihned. 

O3.09: Jaké povahy jsou takové situace? Co musíte udělat pro jejich vyřešení? 

Většinou vím, co s tím dělat, když ne, poradím se s někým z kolegů. Ale musím odložit 

rozdělané úkoly a věnovat se tomuto, sehnat potřebné informace v počítači, hlavně v systému 

a ve smlouvách, připravit je do nějakého výstupu, nebo do e-mailu, volat s pojistiteli atd. Já 

obvykle řeším takovou tu práci „najdi, sežeň, sepiš“, ale výstupy té práce pak většinou 

představuje kolega, takže já jsem v kontaktu jenom s takovou tou administrativou, ale už ne 

s výsledkem. 

O3.10: Stává se Vám, že nedostanete dostatek informací pro splnění zadaného úkolu 

a musíte tuto situaci řešit? 

Ano. Tak si utřídím myšlenky a dodatečně se na ty informace doptávám – kolegů, pojistitelů 

– a pracuji na tom, jak nejlépe umím, snažím se vycházet z minulých zkušeností. 



 

 

 

 

O3.11: Považujete svou práci za stresující? Pokuste se na stupnici od jedné do deseti 

(0… žádný stres, 10… mimořádně stresující) svou práci ohodnotit. 

Je to různé, nárazové. Když se to nahromadí, tak je to tak na 8, když je běžný den, tak zhruba 

5. Každý to ale asi vnímá jinak. 

O3.12: Popište stresové situace (zkuste třeba vybrat pár modelových, do nichž jste se 

v rámci svých pracovních povinností dostala. Jak jste tyto situace řešila? 

Tak jedna taková situace se mi vybavuje hned – kolega, pro kterého hlavně pracuji, je na 

dovolené a na jeho přeposílanou elektronickou poštu přišel urgentní požadavek, o kterém 

jsem nebyla informována, že ho mám za něj dořešit. Klient byl naštvaný, že to není, a že to 

musí mít do zítřka. Tak mu hned odpovím, že děkujeme za zprávu, že to za kolegu prověřím 

a dám obratem vědět – aby se uklidnil, že je o něj postaráno. Pak jsem hned šla prohledávat 

jeho starou korespondenci a radila jsem se s kolegy, co byli v kanceláři přítomní, zda mé 

navrhované řešení je OK, taky jsem pro jistotu volala do pojišťovny, abych si to ověřila. 

A i když jsem neměla k dispozici všechny informace, informovala jsem klienta, v jaké fázi to 

je a ubezpečovala ho, že to vyřeším. 

Nejvíce stresové jsou obecně situace, kdy přiletí hodně urgentní úkol a musí se kvůli němu 

všechno odložit a zpracovat za každou cenu hlavně tohle. Potom se stresuju hlavně tím, když 

se k těm odloženým věcem nestíhám vracet, tlačí mě čas a dostávám se do časového presu 

zase u těch dalších úkolů a je z toho začarovaný kruh, to je asi ten největší stres. 

Stresující je taky to, že jsem to často já, kdo schytává ty nepříjemné reakce klientů, když se 

ozývají, že je něco potřeba, že jsme něco třeba nezajistili a podobně, ale to u toho vyřešení 

problému často už nejsem, to s nimi už většinou komunikuje můj kolega na seniorské pozici. 

O3.13: Jak se vy sama vyrovnáváte se stresem, který Vám Vaše práce přináší? Co 

obvykle děláte proto, abyste stres dobře zvládla? 

Každý stres je nepříjemný, ale když se hecnu, že to zvládnu, že se tím nenechám ovlivnit ani 

rozhodit, snáze se mi to řeší. Pomáhá mi zhluboka se nadechnout, přemluvit a přesvědčit 

sama sebe, že to bude dobrý a zvládnu to. Je fakt, že takovou malou vnitřní paniku si prodělat 

musím, ale pak se uklidním a rozmýšlím, jak na to. Někdy pomůže si zanadávat, a pak to 

tomu rozčílení zasmát. Stejně to vyřešit musím, tak po vypuštění páry to jde snáze. 



 

 

 

 

O3.14: Jak se při řešení stresových situací cítíte? Jakým způsobem se s nimi emočně 

vyrovnáváte? 

Cítím se mizerně, oslabeně, bezvýchodně, panicky – v tom momentu prvního největšího 

návalu stresu. Při řešení se cítím již lépe – že to vlastně jde, když se chce (úsměv). V průběhu 

řešení mi stoupá sebevědomí a v momentě dořešení je to malá euforie (smích). Emočně se 

s tím vyrovnávám tak, že to dost prožívám, napřed připouštím lehkou paniku, pak nastoupí 

taková „autosugesce sebevědomí“, snažím se pracovat s dechem, abych se uklidnila, hodně 

mi taky pomáhá podpora od okolí (kolegů) a sdílení mého „neštěstí“ (postěžování si). 

O3.15: Jakým způsobem se vyrovnáváte se stresem v mimopracovním životě? Je 

zvládání pracovního stresu stejné, jako v jiných oblastech Vašeho života, nebo se 

v něčem liší? 

V mimopracovním životě je těžší stres zvládat, jsou to citlivější věci a hlavně s blízkými 

osobami (tedy bez určitého odstupu jako v práci). Strašně nerada se dohaduji, tak se raději 

nepříjemnému řešení často vyhýbám, dokud to jde. V práci se vyhnout nemohu. Zase ty 

osobní záležitosti za mě nikdo nevyřeší, zatímco s těmi pracovními mi často pomůžou 

i kolegové). A hlavně doma je řešení něčeho více emotivní. Beru na každého ohledy, abych 

všem vyhověla, i když každému se zavděčit nelze. Pomáhá mi pak s kamarádkou problémy 

probrat, zjistit, že jinde je to podobné – „sdílená bolest, poloviční bolest“ – vykecám se 

z toho, uklidním se a jde se dál. 

O3.16: Co pro Vás obecně znamená stres? Co si pod tímto pojmem představujete?  

Nátlak, shon, pocit, že nevím, co dřív, zmatek, bezmoc nad náhle vzniklou situací. Taky pocit, 

že toho hodně musím stihnout, ztrátu jistoty a klidu. 

O3.17: Jaké způsoby zvládání stresu obecně považujete za efektivní? 

Dodat si sebedůvěru, hodně pomáhá podpora od okolí. Nejlepší je smířit se se situací a sám si 

dodat odvahu, připomenout si třeba i předchozí úspěchy. Je super, když má člověk možnost 

dát si na chvíli relax. No a hodně důležité je taky vědomí, že čím dřív to udělám, tím dřív to 

budu mít za sebou. 



 

 

 

 

O3.18: Využíváte je, nebo se ve stresových situacích uchylujete k jiným způsobům jejich 

řešení? 

Ano, vlastně jsem popsala vlastní způsoby. 

O3.19: Napadá Vás, jak byste mohla svůj přístup ke zvládání stresových situací ještě 

zlepšit? 

Asi nenapadá – to bych musela změnit sama sebe, svůj charakter, způsob myšlení a jednání. 

Možná by ale mohlo fungovat učení se od druhých, inspirovat se tím, jak se někteří dokážou 

nad problémy povznést, a získat tím nadhled.  
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O4.01: První otázka, na kterou bych se Vás ráda zeptala, zní: jaká je Vaše současná 

pracovní pozice? 

Pracuji tady ve firmě jako recepční, oficiálně se moje pozice jmenuje asistentka backoffice. 

O4.02: A jak dlouho na této pozici již pracujete? 

V téhle konkrétní práci jsem teprve čtvrtým měsícem. 

O4.03: Na jakých pozicích jste tedy pracovala v minulosti? Můžete je krátce popsat? 

Pracovala jsem jako asistentka, obchodní referentka a taky jako vedoucí recepce, to bylo pro 

změnu v hotelu, takže s recepcí mám zkušenost jak ve firmě, tak v hotelnictví. 

O4.04: Kolik let celkem již pracujete? 

Dohromady je to 7 let. 

O4.05: Zaměřme se nyní na to Vaše současné zaměstnání. Jaká je zhruba náplň Vaší 

práce, kdo Vám zadává úkoly a kdo hodnotí výstupy Vaší práce? 

Tak mojí náplní práce je především postarat se o klienty, kteří do firmy přicházejí, vyřizovat 

telefonní hovory a vzkazy, a vedle toho mám na starosti ještě další administrativní činnosti – 

mám na starosti pokladnu, takže proplácení účtů zaměstnancům, vybírání z bankomatu 

z firemní karty, zajištění hotovosti v cizí měně, když je potřeba a tak podobně. Dál se starám 

o evidenci a kontrolu docházky zaměstnanců, mám přístup do docházkového systému 

a obvolávám kolegy, když mají v docházce nějaké nesrovnalosti, nebo jim tam třeba něco 

chybí. S tou docházkou souvisí taky to, že zpracovávám každý měsíc, kolik má kdo mít 

stravenek, ty stravenky vždycky eviduju a předávám je kolegům na začátku měsíce. Pracuji 

taky s helpdeskem, zadávám různé poruchy atd., a ty další činnosti jsou různé, zkrátka 

administrativa a takové to běžné zajištění chodu recepce. 



 

 

 

 

Na recepci jsme dvě, s kolegyní fungujeme jako samostatné jednotky, které se zodpovídají 

svému nadřízenému. No a úkoly nám zadává jednak náš nadřízený, a často taky ostatní 

kolegové, ta práce je dost různorodá. 

O4.06: Pracujete někdy pod časovým tlakem? Pokud ano, popište, jak takové situace 

vypadají a jak je řešíte. 

Nastane třeba situace, kdy na recepci zůstane jenom jedna z nás a zrovna je potřeba řešit tisíc 

věcí v jednu chvíli. Je potřeba se proti tomu obrnit a uspořádat si hodnoty, co je v danou 

chvíli prioritní. 

O4.07: Dochází v rámci Vaší práce někdy k nečekaným situacím, které musíte řešit? 

No, vzhledem k tomu, že ta naše práce nemá vlastně jednu nějakou konkrétní podobu, není to 

den za dnem stejné, ale pořád se to hodně mění, tak je vlastně každý den plný nějakých 

nečekaných úkolů, na tom je ta práce v podstatě postavená. 

04.08: Stává se Vám někdy, že dostanete zadaný nějaký úkol, ale nedostanete dostatek 

informací, abyste ho mohla vyřešit? 

Ano, tak tohle se mi stává v podstatě denně… V naší pozici musí člověk neustále přemýšlet 

dopředu a předpovídat, jaký další neočekávaný krok může zase nastat. Dostanu vždycky 

zadanou nějakou práci, ale jak to celé vyřešit, s tím už si musím většinou poradit sama. 

A často pak třeba znova úplně zbytečně musím obvolávat lidi jenom proto, že mi ke splnění 

někdo nedal dostatek informací, ti lidi se pak diví, proč se ptám, když už tu informaci někomu 

od nás z firmy říkali…  

O4.09: Považujete svou práci za stresující? Pokuste se na stupnici od jedné do deseti 

(0… žádný stres, 10… mimořádně stresující) svou práci ohodnotit. 

Zvolila bych tak pět, šest. Někdy je stres větší, jindy zase menší, Když je toho hodně, tak je to 

číslo ale větší. 

O4.10: Zkuste popsat pár stresových situací, do nichž jste se v rámci svých pracovních 

povinností dostala. Jak jste tyto situace řešila? 



 

 

 

 

Většinou jsou pro mě hektické takové chvíle, kdy je potřeba řešit v jednu danou chvíli víc 

věcí najednou. Dojde klient, je potřeba ho uvést do zasedací místnosti, dát mu občerstvení, do 

toho přijde pošta, kterou je potřeba převzít, přitom začne zvonit několik telefonů najednou, do 

toho přijde kolega, že potřebuje proplatit účty, další, že nefunguje kopírka, ať to nějak 

zařídíme… a tak dále a tak dále. Je potřeba to řešit prostě s chladnou hlavou a postupně, jinak 

to ani nejde. Člověk holt pořád musí házet omluvné úsměvy na ty, které odsunul až na další 

místo v pořadí, a doufat, že se to všechno nějak stihne, ono se to vždycky nakonec stejně 

stihnout a zvládnout musí. Blbé je na tom to, že recepce je ve firmě jako takový hromosvod, 

když je něco špatně, něco nefunguje nebo někdo něco neví, jde se zkrátka na recepci, a ta už 

to nějak vyřeší, ale my často taky třeba nevíme, jak se ta věc má řešit a musíme to zjišťovat za 

pochodu. 

Řešíme takhle něco dost často, a to pak vždycky jedna musí z recepce třeba odejít (častěji je 

to moje kolegyně), a já tam pak zůstanu sama, a sypou se na mě ty povinnosti, jak jsem říkala 

už předtím – klienti, telefony, kurýři, kolegové a tak dále – někdo po mě pak třeba chce, 

abych klienta někam doprovodila, a já musím vysvětlovat, že nemůžu, protože jsem na 

recepci sama a nemůžu to tam takhle přes den opustit, a nadřízený se diví proč, když máme 

být na recepci přes den dvě, ale nikdo už nevidí, že musíme řešit i různé ty věci kolem. Nevíte 

pak, komu se zavděčit, snažíte se na všechny strany a stejně je vždycky někdo nespokojený. 

Takové nejstresovější období v mojí práci je vždycky asi na přelomu měsíce, kdy intenzivně 

řeším docházku, vždycky někomu chybí nějaké časy odchodů, příchodů, služebních cest, 

dovolených a podobně, když se sami neozvou, tak je musím obvolávat a dolovat to z nich, 

protože jinak jim pak zase nesedí na další měsíc počet stravenek a taky třeba mají kvůli těm 

chybám v systému málo odpracovaných hodin. Takže je takhle uháním, ale někoho třeba 

neseženu, protože tu zrovna není, nebo na to nikdy nemá čas… A já to potřebuju mít na konci 

měsíce hotové, protože vždycky dělám takovou statistiku, kolik stravenek má příští měsíc kdo 

dostat, a to musím poslat kolegyni do Brna, když to kvůli kolegům pak nestíhám, tak je to můj 

průšvih… No, a když tohle řeším a uháním je, tak už mezitím jiní kolegové uhánějí mě, jestli 

už přišly stravenky, a jestli už je můžou dostat, i když já to ještě nemám zpracované 

a odevzdané. Opakuje se to každý měsíc, ale i tak za mnou vždycky chodí, místo, aby v klidu 

počkali třeba do pátého dne v měsíci, abych to mohla v klidu zprocesovat. 



 

 

 

 

O4.11: A jak se vy sama se stresovými situacemi a obecně se stresem v práci vlastně 

vyrovnáváte? 

Jdu do lesa a vykřičím se (smích). To fakt pomáhá (smích), akorát to někdy prakticky nejde 

provést. Tak se aspoň snažím to rozdýchat a počítat do deseti. V duchu si myslím něco 

o neschopnosti toho druhého a snažím se neztrácet nad věcí takový ten pozitivní nadhled. 

O4.12: Jak se při řešení stresových situací cítíte? 

Nedělá mi to vůbec dobře po zdravotní stránce, cítím, jak mi rychle buší srdce, cítím takový 

tlak v hlavě, stáhne se mi žaludek a tak. Tak se snažím pak dělat to, co jsem popsala 

v předchozí otázce – hlavně myslet pozitivně a přenést se přes to. 

O4.13: Jakým způsobem se vyrovnáváte se stresem v mimopracovním životě? Je pro 

Vás stejný jako stres v jiných oblastech Vašeho života, nebo se v něčem liší? 

Stres v pracovní oblasti jde svým způsobem vypustit z hlavy, kdežto stres v soukromém 

životě z hlavy jen tak vypustit nejde. Určitě bych to nedávala na stejnou laťku. Když mám 

stres v soukromém životě, tak si ho pak tahám všude s sebou, takže to pak negativně 

ovlivňuje i tu práci. Pracovním stresem se stresuju jenom v práci, domů si to moc netahám. 

O4.14: Co pro Vás obecně znamená stres? Co si pod tímto pojmem představujete? 

Bušení srdce, pocení, tlak v hlavě, někdy se člověk cítí, jako by na něj měly jít až mdloby. 

Takže celkově je to pro člověka hlavně takové zhoršení zdravotního stavu. 

O4.15: Jaké způsoby zvládání stresu obecně považujete za efektivní? 

Tak to už jsem víceméně říkala – jít do lesa, vykřičet se, počítat do deseti, rozdýchat to… 

A hlavně nadhled, nadhled, nadhled. 

O4.16: A vy sama tyhle způsoby aktivně využíváte? 

Používám je, rozhodně. Pomáhají mi se uvolnit, jak psychicky, tak fyzicky. 

O4.17: Napadá Vás, jak byste mohla svůj přístup ke zvládání stresových situací zlepšit? 

Nebrat si věci moc osobně, vytvořit si nadhled, uvolnit se. To bych asi doporučila každému. 


