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Abstrakt
Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a základními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové
při zátěžových situacích v akademickém prostředí. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké kompetence jsou klíčové a jaká je jejich důležitost. Práce se zaměřuje na různé skupiny vysokých škol a
rozdíly mezi nimi v chápání důležitosti kompetencí potřebných pro stresové situace. Praktická část
je vedena smíšeným výzkumem, proto je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou samostatně
vyhodnoceny i okomentovány. Výsledkem bude i doporučení, jaké techniky používat, aby se student vysoké školy lépe vyrovnal s působící zátěžovou situací.
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Abstract
The diploma thesis deals with the issue of competence of university students, its definition, and
basic components. The emphasis is on the competences that the student uses and considers crucial
in stress situations in the academic environment. The main aim of this thesis is to find out what
competencies are key and what is their importance. The thesis focuses on different groups of universities and the differences between them in their understanding of the importance of competences needed for stressful situations. The practical part is guided by mixed research; therefore, it
is divided into two main parts which are evaluated and commented separately. As a result, recommendations will also be made on what techniques to use to help the college student cope better
with the stressful situation.
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Úvod
Pojem kompetence lze vymezit jako soubor vlastností, schopností, dovedností či způsobilost chovat
se určitým způsobem. Kompetencemi studentů se aktivně zabývá ministerstvo školství a také výzkumný pedagogický ústav v Praze, který aktualizuje příručky pro základní školy a gymnázia. Učitelé
v těchto institucích dbají na rozvoj určitých kompetencí studentů. Student vysoké školy během
svého studia využívá a dále rozvíjí naučené kompetence a měl by sám rozpoznat, zda je třeba si
nějakou novou dovednost osvojit. Kompetence studentů jsou důležité i z pohledu jejich budoucnosti a dalšího rozvoje, proto bude v teoretické části diplomové práci věnována i kompetencím,
které budou studenti poznávat, rozvíjet a využívat v pracovním prostředí po ukončení studia a také
stresovým situacím, které na ně mohou působit.
V teoretické části bude nejdříve definován samotný pojem kompetence podle dostupných výkladů.
V první kapitole budou vypsány základní složky, identifikace i druhy kompetencí. V závěru první kapitoly budou vymezeny rozdíly mezi sociální a emoční inteligencí. Druhá kapitola se bude soustředit
čistě na zátěžové situace, definici stresu i frustrace. Rovněž bude popsána a charakterizována konfliktní situace, která na jedince působí a v závěru bude definována akademická zátěž i školské stresory, které působí na studenty základních, středních i vysokých škol. Třetí a poslední kapitola diplomové práce se bude zabývat copingem, tedy zvládáním stresových či zátěžových situací. V této kapitole budou představeny techniky, které umožňují lepší zvládání těžkých situací. V závěru této kapitoly bude popsáno, jak to vypadá, když jedinec nezvládá zátěžovou situaci a také bude definován
syndrom vyhoření.
Cílem diplomové práce bude zjištění, jaké kompetence studenta vysoké školy jsou klíčové, aby
zvládl zátěžové situace, jež na něj v průběhu studia působí a zjištění, jestli zde existují rozdíly mezi
vybranými skupinami v pohledu důležitosti na kompetence. Cílovou skupinou budou studenti bakalářských a magisterských programů vysokých škol. Empirická část bude provedena smíšeným výzkumem. První část bude provedena pomocí kvalitativní metody, druhá část metodou kvantitativní.
V závěru budou uvedeny zdroje, společně se seznamy obrázků i tabulek. V příloze bude k vidění
osnova pro rozhovor, dotazník a tzv. „raw“ zápisy z obou výzkumů.
Tato diplomová práce může sloužit nejen mým přátelům a spolužákům k lepšímu uchopení samotného pojmu kompetence, ale také jako příručka, jakým vlastnostem přikládat větší důraz, na jaké
schopnosti a dovednosti se zaměřit a jak se chovat. Závěrem zde budou také uvedeny techniky,
které jsou mezi respondenty nejpoužívanější k redukci již působící zátěžové situace.
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1 Kompetence
V první kapitole mé diplomové práce se budu zabývat pojetím termínu kompetence. Význam slova
kompetence lze pochopit jako schopnost nebo způsobilost člověka vykonávat zadanou práci
správně. V obecné terminologii nalezneme dva odborné významy tohoto slova – tím prvním je kompetence jako pravomoc či nějaké oprávnění, které patří nějaké autoritě nebo bývá touto autoritou
uděleno (jako příklad autority zde můžeme chápat jednotlivce i instituci). Význam tohoto slova pochází z německého slova die Kompetenz neboli oprávnění, pravomoc či rozsah způsobilosti nebo
francouzského slova Compétence, jež znamená pravomoc, příslušnost či povolanost. Obdobný význam slova kompetence nalezneme i ve slovníku cizích slov, kde je toto slovo vysvětleno jako rozsah
působnosti, souhrn jistých oprávnění a povinností, které jsou svěřené určité osobě či orgánu. Pokud
se zaměříme na personální rovinu, zde jsou kompetence chápány ve smyslu oprávnění – sledují,
jestli má pracovník oprávnění rozhodovat o daných problémech.1
Druhý význam pochází z anglosaského prostředí a zdůrazňuje umění vykonávat určitou schopnost
a také kvalifikaci ve vybrané oblasti. Rozšíření tohoto významu nalezneme především v manažerské
literatuře. Význam tohoto slova, v anglických slovních, lze nalézt jako mít potřebné dovednosti i
vědomosti něco vykonat či být schopen něco udělat. V odbornějších slovnících pak toto slovo definují jako schopnost provést zadaný úkol či vykonání nějaké činnosti. Jako zjednodušený rozdíl
těchto dvou uvedených významů popisuje Kubeš takto: „První význam zdůrazňuje cosi daného člověku zvenku, na základě konsenzu druhých (i když by k tomu měl být uzpůsobený i ve smyslu schopnosti). Druhý význam zdůrazňuje vnitřní kvalitu člověka, která je výsledkem jeho rozvoje v daném
okamžiku, víceméně nezávislou na venkovním světě, jež mu umožňuje podat určitý výkon.“ 2
Definici kompetence popsal Woodruffe ve své publikaci takto: „Kompetence je množina chování
pracovníka, které musí v dané pozici použít, aby úkol z této pozice kompetentně zvládl.“. Z toho vyplývá, že kompetence je chování, jež vede k předem danému cíli. Plní-li pracovník svěřené úkoly na
průměrné a vyšší úrovní, můžeme o něm říct, že je kompetentní a splňuje tyto následující předpoklady:
•
•
•

Má potřebné vlastnosti, vědomosti, dovednosti, zkušenosti i schopnosti, které k danému
chování nutně potřebuje,
Je motivován dané chování aplikovat, tedy je ochoten tímto směrem vynaložit potřebnou
energii a v požadovaném chování vidí přidanou hodnotu,
V daném prostředí má možnost využít takové chování.3

1

KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 14.
2
Tamtéž, str. 15.
3
WOODRUFFE, Christian. What is meant by a competency? In: Boam, R., Sparrow, P.: Designing and achieving
competency. A competency-based approach to developing people and organizations. London, McGraw-Hill,
1992.
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Co vše stojí za očekávaným chováním pracovníka/jedince je jednoduše shrnuto v níže uvedené pyramidě hierarchického modelu, kterou publikovali ve své knize Lucia a Lepsinger roku 1999.4

Chování

Dovednost

Inteligence
Talent
Schopnost

Vědomosti
Zkušenosti
Know-how

Hodnoty
Postoje
Motivy

Obrázek 1- Hierarchický model sruktury kompetence
Dostupný z: vlastní zpracování dle 5
David McClelland v roce 1973 publikoval studii, kterou pojmenoval Testing for Comptences Rather
Than for "Intelligence". Tato studie prokazovala, že signifikantnějším prediktorem výkonu a úspěchu zaměstnanců není inteligence, ale jejich osobní kompetence (jako např. motivy a osobní rysy)
či individuální charakteristiky. McClellandova práce se dá pokládat za jednu z provokativních, jelikož
tvrdila, že osobní schopnost je při předpovídání pracovního úspěchu důležitější, než tradiční psychometrie (jako např. IQ test či test způsobilosti).6

4

LEPSINGER, Richard a Anntoinette LUCIA. The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical
Success Factors in Organizations. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer, 1999.
5
KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 28.
6
MCCELLAND, David. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence". AMERICAN PSYCHOLOGIST,
1973. Dostupné také z: https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf
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Kompetence, které maximalizují výkon jednotlivce, týmu a celé organizace popsaly Carrol a McCrackin. Tyto kompetence: klíčové, týmové, funkční, vůdcovské a manažerské, budou detailněji rozebrány v podkapitolách 1.2, 1.3., 1.4. a 1.5.7

1.1 Základní složky osobnosti a identifikace kompetencí
Kubeš uvádí, že v momentě, kdy jsme schopni poznat úroveň rozvoje kompetencí, jsme také do jisté
míry schopni předvídat kvalitu pracovníka v širším rozsahu řešení pracovních úkolů a dalších situací.
Manažer, který disponuje kompetencí, dokáže ji použít a projevit v každé firmě na jakékoliv úrovni
řízení. Do kompetence (která nám napovídá, jak se bude její nositel myslet, chovat se a projevovat)
vstupují jednotlivé složky osobnosti, které Kubeš rozděluje do 5 kategorií:
1) Motivy – do této složky můžeme zařadit vše, co člověka podněcuje k činnostem či činnosti
určeným směrem. Člověk, který disponuje silnou motivací k seberozvoji vyhledává nové výzvy a situace, ze kterých se může poučit. Motiv je vnitřní pohnutkou.
2) Rysy – v této složce osobnosti najdeme hluboké a vrozené charakteristiky, které umožňují
stabilní reakce na situace nebo na informace. Temperament, který ovlivňuje emocionální
reakce člověka na podněty, je typickým rysem. Pokud člověk neovládá své emoce (např. je
příliš výbušný) má nízkou sebekontrolu. Opakem je poté člověk s vysokou sebekontrolou,
který i v momentech, kdy není spokojen, neprojevuje svoje emoce a dokáže myslet s klidnou
hlavou.
3) Vnímání sebe samotného – na základě vlastních zkušeností a vnímáním reality se dotváří
celá naše osobnost. Víra a jistota člověka v to, že zadaný úkol zvládne plyne z vnímání sebe
samotného.
4) Vědomosti – do této kategorii patří poznatky a informace, jež souvisí s prací vykonávanou
na určené pozici.
5) Dovednosti – schopnost člověka vykonat činnost, která souvisí s duševním či fyzickým úkolem, zajištuje dovednost. Pro úspěšné vykonání úkolu a také na základě jeho složitosti je
třeba různé množství dovedností.8

1.1.1 Identifikace kompetencí
Jedním z nejdůležitějších kroků při aplikaci kompetenčního přístupu pro rozvoj kompetencí je jejich
správná identifikace. Příkladem častého využít rozvoje kompetencí může být organizace, která chce
zajistit rozvoje kompetencí manažerů. Aby bylo docíleno požadovaného výsledku, je třeba nejdříve
zjisti, co ovlivňuje a rozhoduje o úspěšnosti manažera. Více než 40 druhů technik, jež přímo i nepřímo nabízejí formulaci kompetencí, nabízí kniha Job Analysis Handbook od Gaela (1989). Kniha
nabízí pět základních fází, které se v rozmanitých technikách ztotožňují a pomáhají organizacím ke
správné identifikaci kompetencí:

7

CAROLL, Anna a MCCRACKIN Judith, 1997, cit. In: KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman.
Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 34.
8
Tamtéž, str. 29 a 30.
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•
•
•
•
•

přípravná fáze,
fáze pro získávání dat,
fáze analýzy a klasifikace informací,
fáze pro popis a tvorbu kompetencí a kompetenčního modelu,
ověřovací a validační fáze vzniklého modelu.9

1.2 Druhy kompetencí
1.2.1 Klíčové kompetence
Kompetence, které používáme k popisu projevů chování a jsou důležité, nazýváme klíčové. Je to
především souhrn obecných dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot, které by měl
jedinec v příslušném bodě života mít. Klíčové kompetence lze také popsat jako integrované schopnosti a dovednosti, které jedinec uplatňuje v osobním i pracovním životě. Schopnost je zde brána
jako jakýsi předpoklad k výkonu činnosti jedince (je třeba si však uvědomit, že předpoklad existence
této schopnosti nezaručuje úspěšný výsledek). Model klíčových kompetencí je poté vyobrazen v obrázku č. 1.
V pracovním prostředí je důležité znát klíčové kompetence nejen ke správnému výběru pracovníka
ale také v jeho následném rozvoji. Správné klíčové kompetence jednotlivých zaměstnanců pak mohou sloužit k přispění firemním hodnotám, očekávanému výkonu i vyžadované firemní kultuře,
která má jedinečně rozvinutý pracovní postoj a dovednosti zaměstnanců.10
Klíčové kompetence nejen jednotlivců, ale i subjektů přispívají k dosažení předem vytyčených cílů.
Komplexní seznam kompetencí, které ukazují rozsáhlou analýzu oblastí rozvoje představil Lombardo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nápaditost a vynalézavost,
zvládnutí úkolů v komplexnosti,
rychlé čerpání nových vědomostí,
vedení spolupracovníků,
rozhodnost,
flexibilita a vyrovnanost,
mezilidské vztahy,
schopnost zvládat a řešit konflikty,
týmová orientace,
získávání talentovaných zaměstnanců,

9

KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 46.
10
Tamtéž, str. 35.
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•
•
•
•

soucit, takt, citlivost,
přímočarost i otevřenost,
sebeuvědomění,
work-life balanc (rovnováha mezi soukromým a pracovním životem).11

1.2.2 Týmové kompetence
Kompetence, které slouží pro skupiny (projektově zaměřené, vzájemně závislé) a jsou důležité pro
takové společnosti, základem jejichž práce je výkon samostatných týmů. Projektové týmy či jiné
podobné seskupení, které prostupují skrz funkční jednotky vybrané společnosti, jsou základní pracovní jednotkou. Týmové kompetence se ve většině případů neliší od kompetencí pro jednotlivce.
V tomto případě je však nutné zmínit, že jsou oproti nim rozšířené a platí na každého člena týmu.
Příklady týmových kompetencí:
•
•
•
•
•

Pružný personál,
Definování rolí,
Stanovení společných cílů,
Stanovení priorit,
Vytváření efektivního pracovního procesu.12

1.2.3 Funkční kompetence
Tyto kompetence lze popsat jako specializované dovednosti a také vědomosti, které zajištují vysoký
výkon na manažerských a vedoucích pozicích. Neměly by popisovat čistě technické dokonalosti. Dle
Carroll a McCrackin je u funkčních kompetencí třeba sledovat širší okruh zaměstnanců, aby byl viděn rozdíl mezi juniorními a seniorními rolemi ve společnosti.13

1.2.4 Kompetence studentů
Kompetence se v průběhu let u jedince mění a vyvíjejí (do jisté míry). Pokud budeme problém kompetencí člověka sledovat již ze studijních let, zjistíme, že již v roce 1965 Holland a Richards, a poté
také o čtyři roky později Elton a Shevel, prokázali, že neexistují žádné konzistentní vztahy mezi školními výsledky u vysokoškolských studentů a jejich skutečnými úspěchy v sociálním vedení, umění,
vědět, hudbě, psaní, řeči i dramatu.14

11

LOMBARDO, Michael 2004 cit. In: VETEŠKA, Jaroslav a TURECKIOVÁ Michaela. Kompetence ve vzdělávání.
Praha: Grada Publishing, 2008. Str. 51-52.
12
Tamtéž, str. 35.
13
CAROLL, Anna a MCCRACKIN Judith, 2002 cit. In: KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman.
Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 35.
14
MCCELLAND, David. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence". AMERICAN PSYCHOLOGIST,
1973. Dostupné také z: https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf
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Klíčovými kompetencemi studentů se v České republice také zabývá Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. V současné době nabízí dvě příručky, které mají sloužit jako inspirace i pomůcka pro
všechny pedagogy na základní škole a gymnáziu. Nabízí zde inspiraci, jak problematiku klíčových
kompetencí u studentů zpracovat a jak přistupovat ke konkrétní výuce. Příkladem může být několik
níže vypsaných kompetencí studenta k učení v průběhu ročníků:
•

•

Klíčové kompetence v základním vzdělávání:
o 5. ročník – studen textu porozumí, pod vedením učitele zpracuje přiměřeně dlouhé
poznámky z učebnice či výkladu; drží správnou strukturu; během vysvětlování
uvede příklady ke konkrétnímu učivu; …
o 9. ročník – student samostatně zpracuje výpisky i rozsáhlejší práci (např. referát);
během vysvětlování je schopen popsat smysl i zpracování poznatků; své nabyté vědomosti umí aktivně využít v dalším studiu, práci či osobním životě; …15
Klíčové kompetence studenta na gymnáziu:
o Dokáže si své učení a pracovní činnost sám naplánovat a zorganizovat; využívá je
jako prostředek k osobnímu rozvoji i seberealizaci,
o Používá kritické myšlení – kriticky přistupuje ke zdrojům informací, které nejdříve
zpracovává a poté sám využívá při svém studiu i v praxi
o Využívá strategie k učení, získání i následnému zpracování nových poznatků i informací; hledá nové postupy ve svém učení a dokáže reflektovat svůj proces myšlení i
učení,
o Dokáže kriticky ohodnotit své pokroky během dosahování vytyčených cílů učení a
práce; kritiku i radu od druhých dokáže přijmou a poučí se z nich stejně tak, jako ze
svých chyb.16

1.2.5 Manažerské a vůdcovské kompetence
Jako komplexní schopnosti (takové, které zahrnující větší množství vědomostí i dovedností) a další
předpoklady jako je např. motivace i zkušenosti, jsou považovány za manažerské kompetence. Důvod, proč se manažerskými kompetencemi v naší společnosti zabýváme je jednoduchý – je prokázáno, že podstatně lepších výsledků dosahují firmy, jejichž pracovníci jsou vysoce motivovaní – tato
motivace pramení z kvalitního managementu.17

1.2.6 Manažerské kompetence v budoucnosti
S rostoucí dynamikou změn nejen v prostředí společností, ve kterém působí, ale také v Evropě a
v globálním měřítku, se mění požadavky na kvalitu manažerů a jejich kompetence. Je třeba věnovat

15

HUČÍNOVÁ, Lucie, JEŘÁBEK Jaroslav a kolektiv. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 2007. str. 10.
16
HAUSENBLAS, Ondřej, KOŠŤÁLOVÁ Hana a kolektiv. Klíčové kompetence na gymnáziu. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008. str. 15-16.
17
KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 15 a 17.
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pozornost měnícímu se pohledu na podnikatelskou strategii. Ta se stává komplexnější a složitější.
V budoucnosti se budou zaměstnavatelé zaměřovat například na následující body:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochotu učit se,
schopnost se rozhodovat,
schopnost řešit problémy,
ovládání cizích jazyků,
adaptabilitu a flexibilitu,
ochotu nést zodpovědnost,
zvládání stresových a náročných situací,
komunikaci s lidmi skrze výpočetní techniku,
čtení a porozumění pracovních pokynů,
práce s čísly při splňování pracovních úkolů.18

V USA v této době nalezneme například program pro mladé lidi, zaměřený na identifikaci potřebných kompetencí, tzv. SCANS program = Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills. Cílem tohoto programu je, aby mladí lidé po absolvování školy uspěli v běžném pracovním prostředí.
Soustředí se tedy na přípravu přechodu ze školního do pracovního prostředí. Na rozdíl od USA u nás
žádný podobný program nenalezneme. Možná i proto si velké množství zaměstnavatelů stěžuje, že
mladým absolventům chybí základní kompetence, jako např. logické myšlení, asertivita, schopnost
empatie. Schopnost snášet stres a práci pod tlakem či schopnost komunikovat a jednat s partnery
aj.19

1.3 Sociální kompetence a sociální inteligence
Pro jednoduchou definici sociální kompetence si Slaměník pokládá tři základní otázky, které se týkají
následujících bodů:
•
•

•

Ukazatelů– osobnostních, behaviorálních a sociálně osobnostních.
Kritérií – implicitních i explicitních; vnitřních i vnějších; sociálních skupin, společnosti; vlastních standardů i standardů ostatních; centrovaných standardů směrovaných na dítě i dospělého.
Zdrojů informacím, které se vztahují na sociální kompetenci jedince i jeho sociálně kompetentním chováním (sebehodnocení, nominace vrstevníků, hodnocení významnými pozorovateli/dospělými/učiteli/rodiči).20

18

KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ Dagmar a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 152-156.
19
Tamtéž, str. 155
20
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva, 2019. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing. Str.
877. str. 906.
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Sociální kompetence chápeme jako soubor žádaných schopností a dovedností popisuje ve svém
článku Beuchamp a Anderson. Právě sociální dovednosti jsou jedny z nejvýznamnějších indikátorů
sociální kompetence člověka, umožňují mu být součástí komunity a tvoří spojení mezi člověkem a
okolím. 21
Ve své knize Slaměník (2019) popisuje sociální kompetence jako charakteristiky způsobu chování,
které se inter-individuálně liší. V psychologii jsou takové charakteristiky důležité pro správný popis
a interpretaci a je možné je také najít pod označením sociální inteligence či moudrosti.22
Linda Rose-Krasnor popisuje teoretický rámec sociálních kompetencí ve tvaru hranolu (obrázek č.
2). Nejvyšší úroveň je teoretická, kde jsou sociální kompetence popisovány jako efektivita v interakci. Efektivita je široce pojata jako výsledek systému chování, organizovaného tak, aby splňoval
krátkodobé i dlouhodobé vývojové potřeby. Prostřední část hranolu je nazývána indexovou úrovní.
Zde se setkáváme se sociálními kompetencemi, které se odrážejí v našich kvalitách interakce sekvence, vztazích, společenském statusu a sociální sebe účinnosti. Základem indexové úrovni je mít
sociální teoretický základ. Tato úroveň se dělí na dvě poloviny – já a ostatní. Část „já“ se skládá
z aspektů sociální kompetence, ve které individuálně dosahujeme vlastní priority (například jako
úspěch v osobních cílech). Druhá část „ostatní“ zahrnuje aspekty kompetencí, které zapojují interpersonální propojenost. Poslední úrovní jsou dovednosti, kde zahrnuje sociální, emocionální a kognitivní schopnosti, které jsou motivačně spojené se sociálními kompetencemi. Prvky, které nalezneme v poslední – dovednostní úrovni se na rozdíl od té předchozí, vztahují pouze na jednotlivce.
Pokud se podíváme na všechny úrovně dohromady, tato chování a motivace obsahují základ pro
interakce i vztahy.23

21

BEAUCHAMP, Miriam a ANDERSON Vicki. SOCIAL: An Integrative Framework for the Development of Social
Skills. Psychological Bulletin [online], 2010.
22
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva, 2019. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing. Str.
877.
23
ROSE-KRASNOR, Linda. The Nature of Social Competence: A Theoretical Review [online]. Oxford: Blackwell
Publishers, 1997. str. 119–120
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Obrázek 2 - Hranol sociální kompetence (Teoretický rámec)
Dostupné z:24

1.3.1 Sociální inteligence
Původní definici sociální inteligence tedy „schopnost porozumět a řídit muže a ženy, chlapce a děvčata – konat rozumně v lidských vztazích“ popsal Thordnik již roku 1920. Později, roku 1989, Marlowe popisuje sociální inteligenci jako schopnost porozumět lidem, sociálním interakcím a tyto nabyté poznatky uplatnit pro vzájemné uspokojivé výsledky pomocí ovlivňování ostatních lidí. 25 26
Za průkopníka studia a vývoje zkoumání sociální inteligence je považován právě Thorndike a jeho
koncepce dvou faktorové teorie:
•
•

v souladu s vymezením a porozuměním jiným lidem,
schopnost chovat se ve shodě se sociálními požadavky.27

24

ROSE-KRASNOR, Linda. The Nature of Social Competence: A Theoretical Review [online]. Oxford: Blackwell
Publishers, 1997. str. 120.
25
RUISEL, Imrich. Social Intellingence: Conception and Methodological problems. Studia Psychologica, 1992.
str. 281-296.
26
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2019. str.
880-886.
27
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2019. str.
882-886.
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Zásadním modelem struktury inteligentu, který představoval impulz pro rozvoj sociální inteligence
přišel roku 1967 od Guilforda. Ten popsal 120 intelektových schopností, jež byly založeny na kombinaci pěti kategorií operací, čtyř kategorií obsahu a šesti kategorií produktů. Teorii mnohočetné
inteligence pak zformuloval na počátku 80. let minulého století Gardner. Teorie vycházela z předpokladu, že inteligence není unitární kognitivní schopností a postuluje níže vypsaných osm rozdílných druhů inteligence, jejichž vývojové linie jsou v podstatě nezávislé:
•
•
•
•
•
•
•
•

lingvistická,
logicko-matematická,
vizuálně-prostorová,
hudební,
tělesně-kinestetická,
přírodní,
intrapersonální,
interpersonální.28

V roce 1993 pak na základě empirického výzkumu rozlišil Kosmitzki a John tyto složky sociální inteligence:
•
•
•
•
•
•
•

percepce psychických stavů a nálad jiných lidí,
obecnou schopnost vycházet s jinými lidmi,
poznání sociálních pravidel,
vhled a vnímavost pro komplexní sociální situace,
používání sociálních technik k manipulaci jinými,
převzetí perspektivy jiných,
sociální adaptace.29

Jednu z nejaktuálnějších definic sociální inteligence popisují Mayer, Caruso a Salovey (2016), kteří
uvádějí sociální inteligenci jako schopnost rozpoznat projevy i moci v hierarchii společnosti, porozumění a přizpůsobení se pravidlům ve dané společnosti, všem zvykům, očekáváním i sociálním
situacím, ve kterých se jedinec ocitne.30
Měřit sociální inteligenci je stále nejednoznačné a problematické. Současné nástroje jsou časově
náročné, je obtížné je administrovat a také zde dochází k nízké reliabilitě (to se stává především u
neverbálních metod). Současně nejvíce používané metody se měří v návaznosti na akademické (či
abstraktní) inteligence a vychází tak í z psychometrického přístupu. Metody, jež jsou nám známé
lze rozdělit do následujících skupin:
•
•
•

testy založené na výkonových charakteristikách, jež se blíží běžným testům inteligence,
metody, které jsou založené na sebehodnocení,
metody, jež jejichž základem je hodnocení ze stran jiných lidí.

28

VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2019. str.
885-888.
29
Tamtéž, 877-883.
30
Tamtéž, str. 879-884.
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•

metody, jež jsou založeny na posuzování chování osob.31

1.3.2 Emoční inteligence
Dle Salovey a Mayeralze emoční inteligenci (EI) vymezit jako schopnost zaznamenat své vlastní
emoce i emoce jiných lidí, rozlišovat je a využívat tyto informace ve svém konání i myšlení.32
Emoční inteligenci a jak jí v dnešním světě nejlépe chápeme, vysvětluje ve své knize Daniel Goleman
takto. „V jistém smyslu tedy máme dva mozky, dva druhy myšlení – a dva odlišné druhy inteligence:
emoční a racionální. Jak jsme v životě úspěšní, to závisí na obou – nejenom na IQ, ale také na naší
citové inteligenci. Bez emoční inteligence není intelekt schopen využít všech svých potenciálů. Svou
vzájemnou komplementaritou se stávají limbický systém a neokortex, amygdala a prefrontální laloky rovnoprávnými partnery v psychickém životě. Pokud spolupracují dobře, emoční inteligence
vzrůstá – stejně jako intelektuální schopnosti.“33
EI a IQ jsou, spíše než protikladné schopnosti, pouze odlišné. V současné době máme několik testů,
jak měřit IQ jedince, písemný test na přesnou hladinu EI jedince však do této chvíle neexistuje. Jednou ze součástí EI je i empatie, kterou lze nejefektivněji testovat praktickým zjišťováním. 34
V roce 1997 byla emoční inteligence rozlišena do čtyř hierarchicky uspořádaných komponentů či
větví:
•
•
•
•

Vnímání, interpretace, vyjadřování emocí – schopnost poznat co sami i lidi v našem okolí
cítí.
Využití emocí pro podporu zahrnuje schopnost navodit emoce a rozhodovat se na jejich
základě.
Porozumění emocím představuje schopnost pochopení a analyzování emoční řetězce a způsobům, jakým se emoce mění.
Regulování a řízení emocí se týká schopnosti představit si úspěšnou strategii s využitím
emocím tak, aby přispívaly k dosáhnutí námi stanovených cílů a také pro posílení a emočního a intelektuálního růstu.35 36

31

Tamtéž, str. 895-898.
SALOVEY, Peter a MAYER John. Emotional Intelligence [online]. 1990. str. 185-211.
33
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Druhé. Praha: Grada Publishing, 2020. str. 35.
34
Tamtéž, str. 49.
35
BAUMGARTNER, František a WIRTZ Zuzana, 2013. Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne–špecifickému
zvládaniu [online]. str.4.
36
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva, 2019. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing. str.
891.
32
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Model sedmi principů emoční inteligence byl popsán ve článku od Mayera, Saloveyho a Carusa:
•

•

•

•

•

•

•

1. princip – Emoční inteligence jako mentální schopnost: inteligence je považována za
schopnost provádět abstraktní uvažování – porozumění významům, pochopení drobností
a rozdílům mezi dvěma pojmy a také formulovat zobecnění a pochopit, kdy zobecnění nemusí být vhodné kvůli kontextu. Inteligenci tedy lze považovat za systém mentálních schopností. Pokud se díváme na to, jakým způsobem emocionálně inteligentní uvažují, byly navrženy tyto body: a) přesné vnímání emocí; b) používaní emocí k usnadnění myšlení; c) porozumění emocím a emocionálním významům, d) zvládání vlastních emocí i emoce druhých.
2. princip – Emoční inteligence se nejlépe měří jako schopnost: lidé obecně velmi špatně
odhadují úroveň inteligence (ať už se jedná o tu obecnou či emoční). Jelikož lidé mají nedostatek znalostí ohledně toho, co řešení problému ve skutečnosti znamená, odhadují tak své
schopnosti na jiných základech. To zahrnuje mix obecného sebevědomí, sebeúcty, nedorozumění toho, co je součásti úspěšného uvažování i přejícného myšlení.
3. princip – Inteligentní řešení problému neodpovídá inteligentnímu chování: autoři
článku věří ve smysluplný rozdíl mezi inteligencí a chováním jedince. Chování člověka je
obrazem jeho osobnosti v daném sociálním kontextu. Osobnost jedince zahrnuje motivy,
emoce, sociální styly, sebeuvědomění, sebeovládání, které krom inteligence přispívá ke
konzistenci chování.
4. princip – obsah testu; zapojení oblasti řešení problému, musí zde být jasně specifikováno jako předpoklad pro měření lidských duševních schopností: a) stanovení obsahové
oblasti – aby bylo možné měřit správně emoční inteligenci, musí se testy skládat z nezbytných předmětů a obsah testu musí zahrnovat oblast řešení problému. Test se skládá i z verbální inteligence, kde se zjišťuje, jak jedinec porozumí zadanému problému i použitým výrazům. b) předmět se liší od schopnosti – jakmile je obsah testu stanoven, lze jej použít
k identifikaci mentálních schopností jedince. Je třeba pamatovat na to, že schopnosti, které
jsou měřené testem jsou do určité míry nezávislé na povaze problémů, které mají být vyřešeny.
5. princip – platné testy mají dobře definované téma, které čerpají z relevantních lidských
mentálních schopností: lidé projevují své schopnosti uvažování při řešení problému v dané
oblasti. Platnost testu závisí nejen na obsahu, který testujeme, ale také na lidských mentálních schopnostech, které test vyvolává. Z tohoto pohledu představuji výsledky testů interakci mezi mentálními schopnostmi člověka a problémy, jež je třeba vyřešit.
6. princip – emoční inteligence je „široká“ inteligence: emocionální inteligenci lze chápat
jako tzv. širokou inteligenci. Koncept vychází z hierarchického, třívrstvého modelu, jinak
známým pod názvem Cattell-Horn-Carroll. Model je založen na faktorově-analytickém
zkoumání toho, jak mentální schopnosti vzájemně korelují. Takové analýzy naznačují, že
myšlení lze rozdělit do oblasti jako je fluidní uvažování, porozumění znalostí (podobné
slovní inteligenci), pracovní paměť, dlouhodobé ukládání a také rychlost vyhledávání.
7. princip – emoční inteligence je členem třídy široké inteligence zaměřené na zpracování
horkých informací: široká inteligence, lze rozdělit na horké a chladné soubory. Chladné jsou
takové, které se zabývají neosobními znalostmi (např. slovně výroková inteligence, matematické schopnosti, vizuálně-prostorová inteligence). Horké soubory jsou takové, které
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jednotlivec považuje za významné (lidé podle těchto horkých inteligencí řídí to, na čem jim
záleží nejvíc – smysly společenského přijetí, soudružnost identity, emoční pohoda).37

1.4 Metody měření a rozvíjení kompetencí
Kompetence jako dovednost může být také rozšířená či rozvíjena. Důvodem k tomu je nejen snaha
zvládat zátěžové situace lépe, navázání lepších a kvalitnějších vztahů (v osobní i pracovní rovině),
ale také jako osobní rozvoj či snaha o získání jiného či lepšího pracovního místa. Existuje však hranice, co ovlivnit dokážeme a co již nelze (jako např. jednání bez emocí, vytvoření osobnostního ideálu či změna jednotlivce od základu). Jedinec, který chce své kompetence rozvíjet a rozšiřovat musí
aktivně vynaložit úsilí, být motivován a případně navštěvovat kurzy, výcviky či přednášky – příkladem zde mohou být speciální programy zaměřené na kompetence, soft sklil tréninky či coaching.

1.4.1 Měření kompetencí
Měření kompetencí není tak jednoznačné a v několika posledních dekádách se odborníci snaží přijít
na nejlepší způsob, jak měřit kritéria k určení výkonnosti i potencionálu lidí. Pro měření znalostí a
dovedností jsou požívány osobnostní, inteligenční, stresové, verbální, vnímací, jazykové i matematické tesy. Podle McClellanda by testy také měly odrážet změny, jež se lidé za svůj život naučili.
Nejčastější metody pro měření kompetencí s výhodami i nevýhodami:
•

•

•

Osobní dotazování:
o Výhody: dotazující dokáže snadněji docítit motivace respondenta; pokud je nějaká
odpověď respondenta nejasná, může se dotazující ptát na doplňující otázky, které
objasní myšlenku; dotazující může z respondenta vyčíst neverbální signály; během
dotazování se mohou použít vizuální pomůcky k objasnění myšlenky.
o Nevýhody: osobní dotazník je mnohdy časově náročnější; respondenti se mohou
obávat důvěryhodnosti poskytnutých informací na základě odhalení své identity;
tazatelé musí být vyškoleni – což může být nákladné; tazatel může být ovlivněn
předsudky.
Telefonní interview:
o Výhody: méně časově i finančně náročné; může zajistit dotazování lidí bez ohledu
na to, jestli jsou na stejném místě; zajištění větší anonymity než u osobních rozhovorů.
o Nevýhody: dotazovatel je ochuzen o všechny neverbální signály respondenta; signál může být špatný a respondent může ztratit trpělivost nebo být tímto ovlivněn.
Dotazník/elektrický dotazník:
o Výhody: vysoká anonymita; respondent a dotazovatel jsou na sobě časově nezávislí.

37

SALOVEY, Peter, CARUSO David a MAYER John. The ability model of emotional intelligence: Principles and
updates [online] Emotion Review, 8(4), 290–300. 2016.
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o

•

Nevýhody: jakékoli nejasnosti nemohou být ihned objasněny; respondent může
zodpovídání odkládat nebo jeho motivace k dokončení může být velmi malá.
Pozorování:
o Výhody: data získané touto metodou jsou velmi kvalitní; zobrazí respondenta nezávisle na jednom dni ale po dobu nějakého delšího časového úseku.
o Nevýhody: dotazovatel musí být k této metodě proškolen; časově i finančně velmi
náročné. 38 39

38

SEKARAN, Uma a BOUGIE Roger. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. John
Wilea&Sons Ltd., 2016.
39
BOZKURT, Tülay. Management by Competencies. Istanbul, 2011. str.57-59.
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2 Zátěžové situace, jejich zvládání a copingové
strategie
Zátěžová situace je chápána jako náročná či svízelná životní situace, se kterou se každý jedinec musí
vyrovnat ve svém životě a které také mohou mít různý dopad na jeho zdraví. Je třeba zmínit, že
zátěžovým situacím se člověk nevyhne, dokonce pro normální utváření osobnosti jsou nezbytné a
stávají se tak přirozenou součástí našeho života. Nebezpečí zde hrozí v momentě, kdy jejich intenzita je v krátkém časovém úseku.40

2.1 Stres a stresové situace
V roce 1967 Holmes a Rahe vytvořili dotazník nazývaný Inventářem životních událostí (= The Social
Readjustment Rating Scale), jež definoval hlavní stresové situace. Výzkumu se zúčastnilo 394 probandů, v zastoupení 179 mužů a 215 žen, napříč věkovými kategoriemi, původem i náboženstvím.
Výsledkem bylo 43 těžkých životních situací, které byly ohodnoceny hodnotami (body), jež se daly
sčítat (tabulka č. 1). Dotazník či inventář je však třeba brát pouze orientačně a brát zřetel na individuální rozdíly. Body lze sečíst a do určité míry tak lze kvantifikovat míru stresu do těchto tří kategorií:
•
•
•

0–149 bodů: 30% šance, že dotyčný bude trpět stresem,
150–299 bodů: 50% šance, že dotyčný bude trpět stresem,
300 a více bodů: 80% šance, že si dotyčný vytvoří či způsobí nemoc způsobenou nadměrnou stresovou zátěží.41
Pořadí
1.

40
41

Životní událost
Úmrtí partnera

Body
100

2.
3.

Rozvod
Manželské oddělení

73
65

4.
5.

Uvěznění
Úmrtí blízkého člena rodiny

63
63

6.
7.

Úraz nebo vážné zranění
Sňatek

53
50

8.
9.

Ztráta zaměstnání
Usmíření v manželství

47
45

10.
11.

Důchod
Změna zdravotního stavu člena rodiny

45
44

Z přednášky o Náročných životních situacích a jejich zvládání od PhDr. Andrey Mikotové, Ph. D
HOLMES, Thomas a RAHE Richard. The Social Readjustment Rating Scale. J Psychosom Res, 1967. str. 216
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Těhotenství
Sexuální potíže
Přírůstek do rodiny
Úprava/přizpůsobení businessu
Změna finančního stavu
Smrt blízkého přítele
Změna pracovního směru
Množství argumentů s partnerem/partnerkou
Hypotéka přes 10 000 dolarů
Uzavření hypotéky či půjčky

40
39
39
39
38
37
36
35
31
30

22.
23.
24.

Změna odpovědnosti v zaměstnání
Odchod dcery/syna z domova
Problémy s rodinou manžela/manželky či přiženěných/přivdaných členů do rodiny

29
29
29

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vynikající osobní úspěch
Pauza v zaměstnání či učení se být manželkou.
Začátek či ukončení školy
Změna životních podmínek
Revize vlastních zvyků/návyků
Problémy a konflikty s nadřízeným

28
226
26
25
24
23

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Změna pracovní doby či podmínek
Změna bydliště
Změna školy
Změna rekreace
Změna kostelních aktivit
Změna sociálních aktivit
Hypotéka či půjčka menší než 10 000 dolarů
Změna spánkového režimu
Změna velikosti rodinných setkání
Změna stravovacích návyků
Dovolená
Vánoce
Drobná porušení zákona
Tabulka 1 - Social Readjustment Rating Scale

20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12
11

Zdroj: vlastní zpracování dle42

42

HOLMES, Thomas a RAHE Richard. The Social Readjustment Rating Scale. J Psychosom Res, 1967. str. 216
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Stresová situace je výjimečný stav, kdy změny (konající se ve vnějším prostředí či uvnitř určitého
organismu) ohrožují celý systém organismu nebo jeho jednotlivé subsystémy a vytvářejí interakci
prostředí a organismu.43

2.1.1 Definice stresu
Stres pochází ze slova napětí – v anglickém slovníku jej najdeme pod pojmem strain. Stres byl původně definován pouze jako negativní emocionální zážitek, jež je doprovázen souborem behaviorálních, kognitivních, fyziologických i biochemických změn. Ty jsou zaměřeny na změny a situace,
které jsou pro jedince ohrožující nebo jej připravují na adaptaci na změnu, kterou nemůže ovlivnit.
V dnešní době se se slovem napětí setkáváme spíše jako s vyjádřením jistého emocionálního stavu
jedince, který se nachází v ohrožující situaci.44
S postupným sledováním stresu a různých stresových zátěží na jedince bylo zjištěno, že stres nemusí
mít pouze negativní dopad a byl proto rozdělen na tyto dvě skupiny:
•

•

Distres – jedinec prožívá negativně emocionální zážitek. Obecně se jedná o subjektivní prožívání jedince společně s jeho výraznými negativně emocionálními příznaky. Daný jedinec
poměrně výrazné negativní ohrožení v poměru ke zvládnutí problémové či zátěžové situace, ve které se nachází. Zjednodušeně dochází k jevu, kde se jedinec domnívá, že nemá
dostatek sil na to, co jej ohrožuje a po emocionální stránce mu není dobře.
Eustres – jedinec neprožívá negativně emocionální zážitek, ale stále prochází zátěžovou situací. Zjednodušeně se jedinec snaží zvládnout něco, co vyžaduje určitou námahu nebo se
ocitá v jisté zátěžové situaci, která mu ale zároveň přináší radost. Příkladem takové situace
může být svatba či sportovní výkony.45 46

43

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2017. str. 17-23.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Grada Publishing, 2009. str. 170.
45
Tamtéž, str. 171.
46
VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a HONZÁK Radkin. Stres, eustres a distres [online]. 2008. Dostupný na:
www.solen.cz/savepdfs/int/2008/04/09.pdf str. 189.
44

 23

výkon
vyčerpání

nuda

eustres

distres

míra stresové zátěže
Obrázek 3 - Reaktivita na stres, vlastní zpracování
Zdroj: vlastní zpracování dle 47

47

Zdroj: VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a HONZÁK Radkin. Stres, eustres a distres [online].
2008. Dostupný na WWW: www.solen.cz/savepdfs/int/2008/04/09.pdf str. 189
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Fáze stresu zobrazené na obrázku č. 4:

Obrázek 4 - Fáze stresu
Zdroj:48

48

VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a HONZÁK, Radkin. Stres, eustres a distres [online]. 2008. Dostupný na:
www.solen.cz/savepdfs/int/2008/04/09.pdf
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2.1.2 Frustrace
Pojem frustrace pochází z latinského slova frustra, což v doslovném překladu znamená marně.
Frustrace se dá vysvětlit jako psychický stav jedince, kterému je znemožněno uspokojení určité potřeby či dosažení vytyčeného cíle. Druhý význam frustrace je popis situace. Míra frustrace podstatně
zvyšuje naléhavost určité potřeby i subjektivní důležitosti jedince. Aby byla situace frustrující, je
podmínkou, aby jedinec byl motivován a směřoval k předem jasnému cíli. Podle typu původu můžeme rozlišit dva typy frustrace:
•
•

Exogenní typ – tento typ je vyvolán vnější překážkou, která může mít fyzickou podobu (př.
zmeškání letu či vlaku, uzamčená místnost) i psychickou podobu (autoritativní zákaz).
Endogenní typ – frustrace s tímto původem jsou vyvolané vnitřní překážkou či zábranou.
Tyto bariéry mohou být morální důvody nebo strach, který jedinci nedovolí chovat tak, jak
by chtěl (př. vyjádřit negativní názor o nadřízeném). Tento způsob frustrace si může jedinec
vyvolat sám – vytvořením vlastní překážky.49

Dlouhodobým znemožněním docílení uspokojení vlastní potřeby vede k tzv. deprivaci. Pocit marnosti, prázdnoty a beze-smyslnosti vlastní existence i života používáme definici existenciální
frustrace. Reakce na frustraci se dá obecně diferencovat na aktivní a pasivní:
•

•

Aktivní reakce – nejčastějším typem je agrese, která může být zaměřená na lidi v jedincově
okolí (extrapunitivní) či na samotného jedince (intropunitivní). Dalším typem aktivní reakce
na frustraci je zvýšení úsilí na překonání bariéry či dosažení náhradního cíle jako jistý typ
kompenzace.
Pasivní reakce – častým typem pasivní reakce je sklíčenost, deprese, odevzdanost, rezignace a dočasná nečinnost.50

2.2 Konfliktní situace
Definici slova konflikt nalezneme v latinském slově conflictus = srážka či střet, které vzniklo spojením slova noc = s něčím spolu a slova fligo = někoho zasáhnout, udeřit. Obecně by se konflikt dal
popsat jako střet dvou protikladných sil – nebo vzájemně vylučujících se názorů, cílů či zájmů. Konflikt představuje v systému tzv. destabilizující prvek. Tento prvek nemusí však mít vždy nutně negativní význam – bez narušení aktuálních poměrů by nebyl možný jejich následný vývoj. To odůvodňuje, proč není možné se v běžném životě konfliktům vyhnout. Konflikt lze rozdělit do dvou hlavních
typů – intrapersonální a interpersonální, které detailněji rozeberu v dalších kapitolách. 51

49

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2017. str. 245-250.
Tamtéž, str. 248-252.
51
Tamtéž, str. 251-256.
50
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Společnou charakteristikou k možnému rozlišení, o jaký druh konfliktu se jedná, je bezesporu počet
zúčastněných aktérů a také dle obsahu konfliktu. Pokud se zaměříme na první hledisko – diferenciace konfliktu dle počtu aktérů, rozlišujeme intrapersonální a sociální konflikty, které budou detailněji rozebrány v samostatných kapitolách.52

2.2.1 Intrapersonální konflikty
Tento typ konfliktů se týká pouze jedné osoby a vše se odehrává v jeho nitru. Nejčastěji se jedná o
střet dvou pozitivních hodnot (existence dvou objektů, které jsou neslučitelné a vzájemně se vylučují – zisk jednoho vylučuje zisk druhého) nebo se jedná o střet dvou zhruba stejně nežádoucích
alternativ (příkladem zde může být viník, který si může vybrat mezi dvěma druhy trestu, oba jsou
však nepříjemné). Tyto vnitřní konflikty v jedinci způsobují řadu trápení, jejichž výsledkem je nerozhodnost, nejistota, obavy, nespokojenost se sebou samým či potíže se soustředěním pozornosti.53

2.2.2 Sociální konflikty
Jednou ze základních specifik sociálních konfliktů můžeme rozlišit do následujících skupin:
•

•

•

Interpersonální konflikty:
o Interpersonální konflikt se odehrává mezi lidmi, minimální počet účastníků musí
být dva. Tito (minimálně) dva účastníci jsou nositeli nejen svých vlastních názorů i
postojů, ale každý z nich sleduje své vlastní cíle. Dle míry manifestace lze diferencovat interpersonální konflikty mezi otevřené, skryté a potencionální. Jedním z nejdůležitějších znaků u tohoto typu konfliktu je jeho vyhrocení po emocionální
stránce (tedy strach či zlost) anebo jeho poznávací či motivační stránky. Dalším
možným rozeznávacím bodem může být psychologický obsah konfliktů, kdy můžeme rozeznat například konflikty názorů, představ, postojů i zájmů.
Skupinové konflikty:
o Oproti interpersonálním konfliktům vznikají skupinové poněkud složitěji a vznikají
v malých i velkých skupinách. Můžeme specifikovat situace, ve kterých se střetává
jedinec, jenž je člen skupiny a je v konfliktu se skupinou. Dalším příkladem je jedinec, jenž není členem skupiny, se kterou je v kontaktu. Může se také stát, že dva
členové skupiny vedou konflikt ve skupinovém kontextu, nebo je do toho případně
zapojeno více členů skupiny.
Mezi-skupinové konflikty:
o Konflikty na mezi-skupinové úrovni se odehrávají mezi aktéry konfliktů v sociálních
skupinách všech velikostí a často jsou intenzivnější než konflikty mezi jedinci. Důvodem je působení fenoménů, které jsou spjaté se vznikem a existencí určité skupiny – příkladem může být sociální identita, pocit vzájemnosti a další.

52

VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK Ivan a SOLLÁROVÁ Eva. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2019. str.
1390-1397.
53
PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2017. str. 243-260.
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Nezanedbatelným zdrojem konfliktů, je ztráta skupiny. Dopadem mezi-skupinového konfliktu může být třeba na interní strukturu zainteresovaných skupin. 54 55 56

2.3 Akademická zátěž
Ve slovníku cizích slov můžeme najít definici akademických či univerzitních stresorů jako takové,
které vznikají v souvislosti s pobytem na vysokých školách, studiem a prací. Akademická zátěž překvapí v průběhu studia mnoho studentů z několika důvodů a možná proto je dopad zátěže pro
mnohé tak silný. Dalšími faktory příčin stresu u studentů závisí také na vlastnostech i povaze jedince, jeho inteligenci, probíranou látku i na přístupu vyučujících. Období, ve kterém se jedinec
nachází na vysoké škole by se dalo charakterizovat jako přechod mezi adolescencí a mladou dospělostí. Definice adolescence se vyznačuje vysokou intenzitou prožívání, sebevědomí jedince či rozvinutí samostatnosti. Jedná se přechod mezi dětstvím a dospělostí a jedinec v této fázi života začíná
prožívat dlouhodobější intimní vztahy.57

2.3.1 Školské stresory
Studium vysoké školy se vyznačuje poměrně volným začátkem semestru, kdy se v průběhu kumulují
požadavky a povinnosti studenta. Vše je zakončeno pro většinu těžkým a stresovým zkouškovým
obdobím. Studenti v této fázi začínají zmatkovat a některé z povinností nestíhají. Pokud se na tuto
situaci díváme z jiného úhlu pohledu, můžeme vidět její pozitivní efekt – student se donutí k lepším
výkonům, které by za normální situace nemusely nastat. Student se tak v průběhu svého celého
studia dostává do nových situací, jež mnohé z nich mohou být příjemné, avšak ve výsledku je student může vnímat jako poměrně stresové a zátěžové situace. Příkladem takových situací je například: seznámení s novými lidmi, zcela nový způsob výuky, učení i finálního zkoušení, samostatné
bydlení a starání se o sebe a svou vlastní domácnost, zajištění si volného času i nástup do nového
prostředí a finanční problémy. Přesnější dělení školských stresorů bylo uvedeno na základě výzkumu, jež byl proveden u studentů posledního ročníku na střední škole, u kterých se předpokládal
nástup na vysokou školu. Věková hranice těchto studentů byla v průměru 19 let. Výsledkem bylo
popsáno deset stresorů, které byly rozděleny a seřazeny podle závažnosti:
„1.
2.
3.
4.
5.

Stresy sociálně-vrstevnické
Stresy z nespokojenosti se sebou samým
Stresy sociálně-partnerské
Stresy ve vztahu k rodině
Stresy ze studijní činnosti
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6.
7.
8.
9.
10.

Stresy z komunikace s lidmi
Stresy a konflikty v jednání s učiteli
Stresy z tělesné nedostačivosti + zdravotní problémy
Stresy z orientace ve světě
Stresy z obav z budoucnosti“ 58 59
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3 Zvládání zátěžových situací – coping
Zvládání zátěžových situací najdeme v psychologické literatuře pod názvem coping. Tento pojem
pochází z řeckého slova colaphos, které se dá přeložit jako: přímý úder na ucho, vypořádání se s někým či prát se. V českém jazyce se poté dá zvládání zátěžových situací či zvládání stresu nazvat např.
jako čelení stresu, stress management, moderování stresu. Pojem coping znamená boj člověka s nepřiměřenou zátěží, která je nadlimitní v čase i intenzitě. Coping je vyšší stupeň adaptace, jež bude
detailněji vysvětlena v kapitole 3.2.60
Definici zvládání v psychologii klasifikoval Lazarus: „Zvládáním se rozumí proces řízení vnějších i
vnitřních faktorů, které jsou člověkem ve stresu hodnoceny jako ohrožující jeho zdroje.“61
Každý jedinec se vypořádává s těžkou či krizovou situací po svém. Náročné situace, krize i stres působí na každého jinak. Některým stačí použít tzv. „selský rozum“, jiní se potřebují ze svých problému
vyříkat známým, další raději vyhledávají odbornou pomoc. I základní znalosti z oblasti psychologie
mohou být pro některé značným přínosem k pochopení, kde se právě nacházíme a také jak tuto
situaci vyřešit. Pokud bychom si chtěli vysvětlit význam psychologie, chápeme jí jako nauku o duši,
o psychice. Mikuláštík (2015) popisuje: „Psychika je prožívání a chování. Prožívání jsou vnitřní procesy, stavy a vlastnosti. Chování je to, co se dá pozorovat nebo měřit – jsou to reakce, odpovědi a
činnosti.“ 62
Níže vypsané techniky, mechaniky i strategie představují způsoby, které pomáhají lidem zvládat
zátěžové situace. Zvládání stresové situace je dynamický proces, a protože lidé jsou rozlišní, je zde
několik stylů zvládání, strategií a i technik, které se lidé mohou osvojit.63

3.1 Strategie na zvládání stresu
Strategie na zvládání stresu se může rozdělit do dvou skupin – jedna, která řeší emocionální stránku
a ta druhá, která řeší daný problém:
•

•

Strategie zaměřené na vyrovnání se s emocionálním stavem – tyto strategie jsou zmařeny
na regulaci emocí a stavu, který se v důsledku stresové situace změnil. Tato strategie se u
jedince objevuje až v adolescenci. Projevuje se například jako snižování míry zlosti a obav.
Strategie zaměřené na řešení problému – tato skupina strategií je vyvinutá vlastní aktivitou
jedince a jeho snahou nastalou situaci řešit. Takové strategie se projevují již u malých dětí.
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Příkladem může být změnění podmínek, které jedince do stresových a problémových situací dostávají.64

3.2 Adaptace
Pojem adaptace znamená vyrovnávání se se zátěží, která je relativně v normálních mezích. Adaptaci
lze také popsat jako chování systémů, jež poskytuje přizpůsobení se podmínkám, jako je například
okolí či prostředí, ve kterém se nacházíme a jsou nezbytné pro naše fungování, přežití i vývoj.
V tomto případě je jako schopnost, která zajišťuje adaptaci, považována homeostáza. Ta zajišťuje
vzájemný vliv komplexních systémů, podsystémů, prvků i součástí, jež se snaží o konstantní vyrovnání se s požadavky a udržuje tzv. „stabilní stav vnitřní rovnováhy“.65
K nejčastějším adaptačním změnám, se kterými se musí jedinec vypořádat v průběhu svého života
můžeme zařadit práci, kulturu a společnost. Jedním ze základních socializačních úkolů je adaptace
na kulturu, se kterou jedinci pomáhá rodina, škola, sociální okolí. V zapojení do pracovního procesu
rozlišujeme dva pojmy:
•

•

Integrace – přizpůsobování jedince či skupiny příchozím zvyklostem majority. Zvyklosti se
u členů majority při začleňování jedince nebo skupiny nemění. Neznamená to však, že se
nesnaží nově příchozímu tuto fázi usnadnit.
Inkluze – naopak od integrace se při inkluzi mění výrazně i nevýrazně zvyklosti u členů hostitelské majority. Je brán zřetel i na odlišnosti zvyků či zájmů a potřeb nově příchozího jedince nebo skupiny v tom ohledu, že je umožněn jejich rozvoj a uplatnění v majoritě.66

Na rozdíl od některých živočišných organismů je ten lidský schopen se přizpůsobit velkému množství i rozsahu v životním prostředí. Proto s pojmem adaptace můžeme také setkat na biologické
úrovni, kde se vyskytuje také pojem aklimatizace, která se od adaptace liší vymezeným (ne vždy
předem známým) časovým úsekem. Životní podmínky, které v dlouhodobém měřítku působí na
řadu několika generací může vyvolat i tzv. genetické změny.67

3.3 Adaptivní způsoby zvládání
Adaptivní způsoby zvládání problémových a krizových situací jsou často založeny na biologickém
pojetí stresu a jsou tedy považovány za tzv. zdravý či funkční coping. Nejvýznamnějším představitelem této teorie je Hans Selye, který přišel s tzv. obecným adaptačním syndromem, který rozdělil
do tří fází, které jsou níže vypsány společně s dalšími způsoby zvládání zátěžových situací:
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•

•

•

•
•

GAS = general adaptation syndrom – 3 fáze: 1) poplachová reakce je první, co se u jedince
projeví, pokud je vystaven nějaké stresové situaci a v této fázi se u něj projevují obranné
mechanismy. 2) rezistence či adaptace přichází ve druhé fázi. Jedinec se zklidní a stres se
pro něj stává přirozenou věcí. 3) vyčerpanost je konečnou fází. Jedincův organismus v důsledku dlouhodobého zvládání stresu nemá prostředky na adaptaci a selhává.
Kognitivní ovlivňování – základem jsou iracionální přesvědčení a také nepřiměřené představy. cílem této techniky je správně identifikovat a vyměnit iracionální přesvědčení za
správné přesvědčení.
Psychologické očkování – tento způsob zvládání zátěžové situace je častý např. při léčbě
bolesti a má 4 fáze: 1) uvědomění si, že stres je psychický a je možné jej psychologickými
cestami ovlivnit. 2) osvojení nových způsobů, jak zátěžové situaci zvládnout, jako např. cvičení, meditace. 3) zkouška, kdy je jedinec vystaven mírnému stresu a zapojuje do toho nově
osvojené způsoby zvládání. 4) použití a uplatnění zvládání při všech situacích, ve kterých se
jedinec ocitne.
Modifikace chování – tento způsob je založen na tom, aby žádoucí chování jedince bylo
cíleně posilováno a je podmíněna na řešení těžkých situací.
Ventilace emocí – v tomto způsobů zvládání se využívá efektu katarze, tedy psychického
očištění od zážitků s negativním dopadem na jedince. Zveřejněním tíživé situace snižuje jedinec svůj subjektivní pocit stresu.68 69

3.4 Neadaptivní způsoby zvládaní
Problematické, tzv. maladaptivní způsoby, které se používají ke zvládání zátěžových situací jsou nejčastěji obranné mechanismy. Tyto mechaniky používáme k obraně sami sebe před nepříjemnými
skutečnosti. Jedinec si nemění situaci, pouze své vlastní vnímaní určité situace a tvoří sebeklamy.
Používání těchto obranných mechanismů si většinou neuvědomujeme a nejsou pro nás nebezpečné
do té doby, než se někdy z nich stane dominujícím způsobem řešení všech problémů. Příkladem
branných mechanismů je:
•

•

•

68
69

Potlačení – nejčastější použití tohoto mechanismu probíhá během nemoci, kdy jedinec potlačuje myšlenku na onemocnění (může vést až k bagatelizaci). Jedinec si to uvědomuje a
činí tak vědomě. Jedná se o přání či nápad ještě před tím, než jej vysloví.
Vytěsnění – jedinec tuto mechaniku používá u nepříjemných zážitků, kterých se snaží zbavit.
Traumatický zážitek jedinec vytěsní do nevědomí a poté si při vzpomínce na tuto konkrétní
situaci nedokáže nic vybavit. Tento děj je neuvědomovaný.
Racionalizace – tento mechanismus používá jedinec nejčastěji k dodatečnému vysvětlení
určité situace. Příkladem je častější konzumace alkoholu či sladkostí s odůvodněním, že se
momentálně jedinec necítí dobře/je nešťastný.
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•
•
•

•
•

Únik – jedná se jak o psychický únik do fantazie, může být podpořen návykovými látkami,
tak se jedná i o fyzický únik z nemocnic či léčeben.
Popření – jedinec nechce vidět existující problém a před touto nepříjemnou realitou zavírá
oči.
Regrese – jedná se o částečný či symbolický návrat do doby, kdy byl v jiném vývojovém
období. Může se projevovat například pubertálními vtipy nebo větší závislostí na rodně a
blízkých přátel.
Agrese – tento mechanismus má různé projevy, přes ironii, výstředné chování, křik až k fyzickému násilí. Do této skupiny patří také sebepoškozování neboli autoagrese.
Projekce – jedinec při použití této techniky přisuzuje vlastní chyby, vinu či strach lidem v rodinném kruhu či rodině.70

3.5 Techniky umožňující lepší zvládání těžkých situací
Technik, které umožňují zvládat jedincovi těžkou zátěžovou situaci je několik. V následujících kapitolách je seznam těch nejpoužívanějších. Tyto techniky posilují resilienci a slouží také jako prevence
před syndromem vyhoření.71

3.5.1 Relaxace
Tento pojem vznikl z latinského slova relaxare, který dá rozloží na dvě části s tímto překladem: re =
znovu, laxus = volný. V oblasti psychologie zdraví znamená relaxace záměrné uvolňovaní na psychické i fyzické úrovni. Kořeny relaxace můžeme naleznou v dávné historii, poslední úpravy v této
technice, která lidem pomáhá lepší zvládání v těžkých životních situacích, nastala v minulém století.
V této době se nejčastěji setkáváme se dvěma druhy moderní relaxace:
•
•

Schultzův autogenní relaxační trénink – rozšířen spíše v Evropě.
Jakobsonova progresivní (postupná) relaxace – rozšířena spíše v Americe.

V obou případech jedná o opakované cvičení, nikoli jednorázovou záležitost. Základem cvičení je
postupné uvolňování určitých skupin svalů těla, kdy je cvičenec veden učitelem za účelem uvědomování si tohoto procesu. Myšlenka relaxace počítá s tím, že fyzické uvolňování svalů má vliv na
psychické uvolňování jako např. stresové napětí či uvolnění od bolesti. V oblasti dušení hygieny znamená relaxace cvičení zaměřená na správné dýchání a ovládání určitých aspektů kardiovaskulárních
činností.72
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3.5.2 Meditace
Meditace je založena na soustředěnosti jedince na současnou situaci a jeho samotnou podstatu
v daném bodě. Jedna z metod je založena na pomalé a srozumitelné vyslovování určitého slova
v daném časovém úseku, třeba 20-30 minut. Soustředěnost by měla zabránit myslet jedinci na jiné
věci a počítá s tím, že si mozek „odpočine“ od těžkostí, které jej trápí. Základy meditace najdeme
ve starých náboženských meditativních formách – např. v křesťanských či buddhistických. Z nich
byly odvozeny techniky, které nalezneme v meditaci ještě dnes – příkladem je vyslovování slova
„amo“, které vzniklo z původního slova „amen“. Další metodou mediace je směrování na obtěžující
problémy. Tato metoda navádí cvičence k soustředění se na to problémové a zátěžové situace, kdy
je cílem získání odstupu, nového vhledu a jistého nadhledu na situaci.73

3.5.3 Dechová cvičení
Dechová cvičení jsou v posledních letech velmi rozšířeným fenoménem k vypořádání se s jistou zátěžovou situací. Správné dýchaní zlepšuje nejen kardiovaskulární reakci, ale také trénuje fungování
plic a uklidňuje nervy. Stresové prožívání jedince lze usoudit na základě hloubky i frekvence dechu.
Dechová cvičení se snaží lidi naučit využívat k dýchaní celé plíce, jelikož většina lidí dýchání využívá
pouze třetinu plic.74

3.5.4 Imaginace
Pojem imaginace pochází z latinského slova imago = obraz, či také imaginární, zdánlivý. Imaginace
v dnešním podobě znamená záměrné zobrazení či projektování určité situace. Jedná se o tzv. uklidňující scenérii, jako je například scéna u moře, v lese atd. Tato technika počítá s tím, že jedinec není
schopen se soustředit na nic jiného během imaginace, a proto tyto uklidňující scenérie přinášejí
cvičenci počet povzbuzení a klidu. Imaginace ale také může být soustředění se na nějakou věc, která
v jedinci probouzí pozitivní náladu a energii.75

3.5.5 Duševní hygiena
Pojem dušení hygiena (nebo také psychohygiena) se skládá ze dvou slov: druhé slovo – hygiena má
kořeny v latinském slově hygia = očista. Toto slovo v řecké mytologii symbolizuje bohyni Hygiu,
která je zosobnění a dárkyní zdraví. Zdraví je definováno nejen jako stav fyzické, psychické a sociální
pohody, ale také jako stav bez přítomnosti choroby. Psychohygiena je nauka o duševním zdraví –
jak o něj pečovat, udržet i zachovat si ho. Duševní hygiena může být definována jako soubor
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určitých principů a technik, které při správném dodržování napomáhají jedinci redukovat tlak působících stresorů. Duševní hygiena je také důležitou části osobního rozvoje.76

3.6 Sociální opora
Poměrně účinným faktorem mezilidských vztahů, který omezuje či zmírňuje působení stresu na jedince je považována sociální opora. Zároveň je sociální opora součástí splnění sociálních a společenských potřeb. Skupina sociální opory se skládá z blízkých osob, kterým na jedincovi záleží – přirozeným zdrojem je rodina, jež již od raného dětství vytváří pocit jistoty a bezpečí. Pozitivní sociální
vazby nejen v rodině ale i v dalších sociálních skupinách mohou jedinci usnadnit překonat nebo se
adaptovat na kritické životní situace, ve kterých se vyskytne, a dokonce mohou pozitivně ovlivnit
jeho zdravotní stav. Pozitivní působení této sociální opory závisí na přesvědčení o blízkosti a také
dostupnosti pomoci lidí v okolí.77
Křivohlavý diferencoval sociální oporu na tyto tři úrovně:
• Makroúroveň – v této sféře nalezneme celospolečenskou formu pomoci všem potřebným
v určitém odvětví (ekonomickém, sociálním), v celostátním měřítku či pomoc jednoho státu
druhému, jež je zasažen nějakou katastrofou (př. zemětřesení, tsunami). Příkladem takové
organizace může být organizace ADRA.
• Mezoúroveň – pokud se jedná o sociální oporu určité sociální skupiny lidí, která se snaží
pomoci jednomu ze svých členů nebo jedinci či skupině, jež nejsou součástí skupiny, ale
pohybují se v její blízkosti a jsou v nouzi, nacházíme se v mezoúrovni. Příkladem takové skupiny může být např. náboženské sdružení (diecéze, sbory) či pomoc starým a nemocným
(např. Diakonie).
• Mikroúroveň – je taková pomoc a opora, kterou poskytuje jeden člověk druhému a nachází
se v jeho nejbližším kruhu pojmenováváme. Příkladem může být pomoc v tzv. dyádě (dvojice lidí), pomoc matky dítěti, manželská pomoc, pomoc mezi nejbližšími přáteli.78
Sociální podporu lze z organizačního hlediska chápat jako soubor poskytování potřebných a důležitých informací. Tyto informace poskytují lidem v zaměstnání pocit kolegiální pozornosti nejen ze
strany organizace, ale i ze strany jednotlivých kolegů. Zároveň jsou zde propojeni do vzájemných
formálních i neformálních pracovních vztahů a dodává jim to potřebou péči.79
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3.7 Nezvládnutí zátěžových situací
Nezvládnutí zátěžových situací a tlaku působících stresorů a vjemů, můžeme u jedince pozorovat
například ve viditelné únavě, sebepoškozováním, strachu, snížené výkonnosti, vyčerpání, náladovosti a ve spoustě dalších znaků. U některých jedinců, kteří jsou zátěžové situaci a tlaku stresů vystaveni po delší dobu, se poté může projevit chronický stres, deprese či syndrom vyhoření (tomu se
samostatně budu věnovat v kapitole 3.7.1.).

3.7.1 Syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření nastává u emociálně náročných profesí, které vedou k emocionálnímu vyčerpání,
pocitu ztráty osobní výkonosti a cen, ztrátou pozitivních postojů v pracovním prostředí, ztrátou
iluzí, pocitu odosobnění a celkovým rozvojem negativního postoje k sobě samému i lidem v okolí.
Jako jeden z možných faktorů, který může tomuto syndromu v náročných profesí zabránit a být jistou prevencí, se považuje sociální opora.80
Lidí, kteří zažili tzv. burnout syndrom, lze v dnešní době najít v početné míře a toto číslo se neustále
zvětšuje (v neposlední době bude toto číslo narůstat také díky situaci s onemocněním covid-19). Až
v průběhu roku 2019 byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zařazen a klasifikován syndrom
vyhoření jako nemoc a můžeme jej tak nalézt v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Do té doby byl tento
syndrom pouze jako doplňková kategorie diagnóz.81

80
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Tamtéž, str. 110-117.
STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Grada Publishing, 2013. str.14-18.
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4 Formulace problému a cíle výzkumu
Praktická část diplomové práce bude zaměřena na vysokoškolské studenty a jejich zátěžové situace.
Hlavním cílem výzkumu bude zjistit, které kompetence jsou považovány za klíčové pro studenta
vysoké školy, aby zvládl zátěžové a stresové situace v akademickém prostředí. Pro diplomovou práci
byl zvolen smíšený výzkum, ve kterém se bude prolínat kvalitativní a kvantitativní metoda.
Z toho důvodu je praktická část diplomové práce je rozdělena dvou hlavních částí – kvalitativní a
kvantitativní. Nejprve bude stanoven hlavní cíl práce, na jehož základě budou stanoveny dílčí cíle
pro kvalitativní výzkum. Na základě výsledku z kvalitativní části bude stanoven a vymezen dílčí cíl a
výzkumné otázky pro část kvantitativní a u některých výzkumných otázek budou stanoveny hypotézy. Pro správné uchopení praktické části budou níže vymezeny pojmy, které budou použity v průběhu celé praktické části. Operacionalizace pojmů:
•
•
•
•
•
•

Zátěžová situace = zkouškové období, termíny odevzdání seminárních a jiných prací, prezentace a další situace, které studenta v akademickém prostředí stresují.
Kompetence = směs vlastností, dovedností a schopností.
Vlastnost = vrozené a získané vlastnosti.
Dovednost = co se člověk naučí během svého života (př. vést lidi, řídit auto).
Schopnost = vše, co je vrozené a souvisí s inteligencí a výkonem.
Technika = to, co člověku pomáhá zvládat zátěžové situace lépe.

Hlavní cíl práce: Jaké jsou kompetence studenta/studentky vysoké školy ke zvládání zátěžové
situace. Dílčí cíle:
•
•

Kvalitativní výzkum: Které kompetence vnímají studenti vysokých škol jako významné
kompetence pro zvládání zátěže.
Kvantitativní výzkum: Jaké kompetence pro zvládání zátěže jsou pro vysokoškolské
studenty nejdůležitější? Existují rozdíly ve vnímaní kompetencí pro zvládání zátěžových
situací mezi jednotlivými skupinami?

Výzkumné otázky pro kvantitativní výzkum:
•

•
•
•

Existuje rozdíl mezi studenty a studentky na pohled klíčových kompetencí?
o Hypotéza: Předpokladem je, že ženy vidí vlastnost sebejistoty (sebevědomí) jako
důležitější než muži.
Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí na základě délky studia studenta? (bakalářské X
magisterské studium)
Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí studenta pro zvládání zátěže z pohledu zaměření
jeho studia? (technické X humanitní X přírodovědecké zaměření)
Existuje nějaká technika, která je mezi studenty vysokých škol nejvíce používaná?
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5 První část – kvalitativní výzkum
Dílčím cílem pro kvalitativní výzkum bylo zjištění, které kompetence vnímají studenti vysokých škol
jako významné kompetence pro zvládání zátěže.

5.1 Metodika výzkumu
Metodikou kvalitativní část výzkumu byl vybrán rozhovor, který byl veden s patnácti studenti
(charakteristika těchto studentů bude rozebrána v kapitole 5.2). Před samotným začátkem
rozhovoru byla stanovena dílčí cílová otázka, která v průběhu rozhovoru nebyla modifikována ani
doplňována.
Z celkového množství patnácti rozhovroů byl v devíti případech proveden formou face-to-face a
zbylých šest bylo provedeno online přes platformu Skype, Teams a FaceTime. K online rozhovorům
bylo přistoupeno z několika důvodů: kvůli georgafické vzdálenosti a také kvůli opatřením v
návaznosti na onemocnění Covid-19. Otázky na rozhovory byly sestaveny na základě teoretické
části a byly zkonzultovány s vedoucí této práce, aby odpovídaly na stanovené cíle. Jeden rozhovor
trval průměrně 44 minut (nejdelší zaznamenaný čas trval 71 minut, nejkratší naopak 28 minut).
Všichni studenti byli předem informováni o důvodu ke sběru dat a také to tom, že jejich odpovědi
budou zaznamenány a použity v této diplomové práci. Odpovědi jednotlivých studentů jsou
anonymní a po skončení rozhovoru měli možnost nahlédnout do poznámek, které byly sepisovány
v průběhu rozhovoru. Výsledky tohoto výzkumu s odpovědmi studentů jsou v kapitole 5.3. – zápisy
z rozhovorů jsou k vidění v příloze. Studentům byly předem vysvětleny pojmy, které byly použity v
rozhovoru, aby nedošlo k dezinpretaci.
Výhodou použití metody rozhovoru patří porozumění – respondent a dotazující mohou vyjasnit a
definovat pojmy a zabrání se tak nedorozumnění, které by v průběhu mohlo vzniknout. Mezi další
výhody této metody patří např. hloubkový popis, navázání osobního kontaktu a naladění příjemné
atmosféry či kontrolní dotazování.
Otázky v kvalitativním výzkumu byly rozloženy do čtyř následujících okruhů:
1. Zná student nějakého studenta, který podle něj zvládá zátěžové situace v akademickém
prostře? Pokud ano, jak takový student vypadá – jaké má vlastnosti?
2. Jak vypadá student vysoké školy, která dle respondenta/respondentky zvládá zátěžovou
situaci ideálně?
3. Jak vypadá student, který dle respondenta nezvládá zátěžovou situaci?
4. Jak sám responden zvládá zátěžovou situaci?
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Rozhovor byl veden následujícím způsobem:
1. Úvod – respondenti byli poučeni o zaznamenávání informací, které byly poskytnuty během
rozhovoru, dále byli informování o důvodu sběru informací.
2. Rozehrářátí – vymezení pojmů, které byly použity v rozhovoru, aby nedošlo
k nedorozumění či nepochopení.
3. Hlavní rozhovor – odpovídání na klíčové otázky.
4. Vychladnutí – předposlední části bylo věnováno kontrole sepsaných poznámek a proběhly
zde případné úpravy či doplnění.
5. Závěr – poděkování a rozloučení.

5.2 Charakteristika výzkumného souboru
Pro rozhovor bylo vybráno 15 studentů. V poměru: 67 % žen a 33 % mužů.
ŽENY

MUŽI

CELKEM

10
5
15
67 %
33 %
100 %
Tabulka 2 - Přehled rozložení respondentů
Zdroj: vlastní zpracování
Věkové rozpoložení patnácti respondentů bylo v rozmezí 21-25 let, v následovném poměru: 21 let
(13 %), 22 let (0 %), 23 let (20 %), 24 let (33 %), 25 let (33 %).

Věkové rozložení respondentů

13% 21 let

0% 22 let

33% 25 let
20% 23 let

33% 24 let

Graf 1 - Přehled věkového rozpoložení respondentů rozhovoru
Zdroj: vlastní zpracování
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5.3 Výsledky kvalitativního výzkumu
Výsledky z výzkumného šetření jsou vypsány v jednotlivých kapitolách. V závěru je výsledné vyhodnocení celého výzkumu, závěry a doporučení pro kvantitativní část. Kompletní odpovědi studentů
zaznamenané do přehledných tabulek jsou k nalezení v příloze.

5.3.1 První okruh
V prvním okruhu rozhovoru byl respondent tázán, zda zná nějakého studenta vysoké školy, který
podle něj zvládá zátěžovou či stresovou situaci, která na něj působí během studia. Všichni dotazovaní na první otázku odpovědi kladně, proto rozhovor pokračovali popisem daného studenta. Dále
byly popisovány jeho vlastnosti, znalosti i hodnoty a bylo zjišťováno, jak se takový student v zátěžových situacích chová, co dělá a co naopak od jiných studentů nedělá. Poslední otázka prvního
okruhu se týkala technik, které takový student používá, aby se zátěžovou situací vyrovnal ještě lépe.
Výsledkem byl mix vrozených i charakteristických vlastností, chování i seznam technik, který takový
student vysoké školy používá.
Výsledkem prvního okruhu bylo zjištění, že každý z respondentů znal minimálně jednoho studenta
vysoké školy, která podle něj zvládá zátěžové situace, které na ně působí v akademickém prostředí.
Při popisu chování se opakovalo: zachování klidu a nepropadání panice, při těžkých sitauacích;
umění organice práce a uvědomění si, že přicházejí zkouška či test není jediná – v případě neuspění
budou k dispozici další pokusy. Při otázce, co student, který dle uvážení respondentů zvládá
zátěžové situace, nedělá, byly následující opakující se odpovědi: student nebere školu na lehkou
váhu, nestresuje se, nejde na test/zkoušku s vědomím, že to nezvládne a nepanikaří. Další otázka v
prvním okruhu se týkala hodnot studenta, který zvládá zátěžové sitauace. Z výsledku je patrné, že
nejčastějí odpovědí byl důraz na balanc mezi kariérou a osobním životem. Opakoval se také důraz
na úspěch ve vysněné kariéře. Předposlední otázka se týkala znalostí, které popisovaný student má.
Respondenti se shodli ve všeobecných znalostech, i mimo studovaný obor studenta. Zároveň zde
téměř všichni respondenti zmínili vysokou inteligenci popisovaného studenta. Poslední otázka
prvního okruhu se věnovala technikám, které používá popisovaný student, aby se vyrovnal se
zátěžovými a stresovými situacemi, jež na něj během studia působí. Z technik se zde často
opakovala relaxace, dodržování dostatečného spánku, jídla a sportu.

5.3.2 Druhý okruh
V druhém okruhu byl popisován imaginární student vysoké školy, který zvládá zátěžové situace
v akademickém prostředí bez problémů. Otázky byly směřovány na vlastnosti a chování. Poslední
otázka druhého okruhu byla směřována na techniky, které by imaginární student měl používat, aby
se zátěžovou situací vyrovnal ještě lépe.
Výsledkem druhého okruhu při rozebírání studenta, který zvládá zátěžové sitauce ideálně se při
popisu vlatností se často opakovalo: ideální student je inteligentní, pečlivý, vyrovnaný,
organizovaný, ambiciózní, sebevědomý a motivovaný. Chování: student včas plní zadané úkoly,
důkladně se připravuje a vyvarovává se nedostatku času na danou zkoušku/test/deadline. Poslední
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otázka druhého okruhu se zabývala technikami k vyrovnávání se stresem při zátěžové sitauci.
Nejčastějšími odpovědi: student provozuje dýchací či jiné uklidňovací cvičení, dodržuje dostatečné
sportovní aktivity, adekvátně relaxuje a dodržuje zdravý spánkový režim.

5.3.3 Třetí okruh
Ve třetím okruhu byli respondenti tázáni, zda znají studenta vysoké školy, který podle nich zátěžové
situace v akademickém prostředí nezvládá. Otázky se týkaly vlastnosti i chování a bylo zjišťováno,
co by popisovaný student neměl dělat a čeho by se měl vyvarovat.
Při popisování studenta, který dle respondentů nezvládá na něj působící zátěžovou situaci se často
opakovala mezi vlasnostmi: vystrašenost, úzkostlivost, nejistota či nizké sebevědomí. Druhá otázka
tohoto okruhu se zabývala chováním – co by popisovaný student neměl dělat. Nejčastějšími
odpovědmi bylo: nenechat se pohltit závažnou situací, nebrat školu na lehkou váhu, nechávat věci
na poslední chvíli.

5.3.4 Čtvrtý okruh
Čtvrtý a poslední okruh se zaměřil na samotné respondenty. Otázky byly směřovány na to, jak zvládají zátěžové a stresové situace, které zažívají během studia na vysoké škole. Které vlastnosti si
myslí, že přispívají tomu, že zátěžové situace zvládají lépe. Respondenti popisovali i situace, jak vypadají, když zátěžovou situaci nezvládají. Rozhovor byl zakončen otázkou na techniky, které během
zátěžových situací respondenti používají.
Výsledkem posledního okruhu: většina respondentů odpověděla, že vidí prostor pro vlastní zlepšení, jak by situace mohli zvládat lépe. Při otázce, jaká jejich vlastnost jim přispívá tomu, že zátěžové
situace zvládají se opakovaly tyto odpovědi: cílevědomost, pečlivost, vůle, disciplína, radost či pozitivní nálada. Odpovědi na čtvrtou otázku, tedy jak respondenti vypadají, když stresovou situací
nezvládají, byly následovné: emoční zhroucení, změna nálad, používání vulgarismů, úzkosti, pocení
a rudost v obličeji. Finální otázka se týkala technik, které respondent používá k redukci a lepšímu
zvládání zátěže. Odpovědi studentů se týkali následujících technik: dostatečný sport, relaxace v podobě brouzdání po sociálních sítích či sledování filmu/seriálu, dechová cvičení, odměna a sociální
podpora.

5.3.5 Výsledky
Formou indukce byly zjištěny data, na které byl navazoval kvantitativní výzkum. Z výsledků byly složeny výzkumné otázky i hypotézy pro druhou část empirického výzkumu. Z odpovědí respondentů
byla po vyhodnocení kompetence pro zvládání zátěžových situací v akademickém prostředí rozložena do tří částí – tedy jako souhrn vlastností, dovedností a schopností. Klíčově pojmy a definice,
které zazněly při rozhovoru byly roztříděny.
•

Vlastnosti: cílevědomost či ambicióznost, svědomitost (spadá zde také pečlivost, řádnost,
poctivost), sebevědomí či sebejistota, odolnost, adaptabilita na aktuální prostředí, vůle, vytrvalost a veselost.
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•
•

Dovednosti: organizace práce (roztřídit si, kdy je, co třeba stihnout; co se učit dříve a čemu
věnovat jakou píli), time-management a výkonnost.
Schopnosti: inteligence, logické myšlení a motivovanost.

V každém okruhu byla jedna otázka věnována technikám, které studenti vysokých škol používají
k redukci či lepším vypořádáním se zátěžovou situací, ve které se nacházejí. Níže uvedený seznam
nejpoužívanějších technik, které při rozhovoru zazněly byly také použity do dotazníku pro kvantitativní část.
•

Techniky: dostatečný spánkový režim, relaxace (v podobě sledování filmů, seriálů či brouzdání po sociálních sítích), dýchací cvičení, meditace, dostatečný pohyb (jakýkoli sport), systém odměňování se a snění či imaginace.
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6 Druhá část – kvantitativní výzkum
Dílčí otázkou pro kvantitativní výzkum bylo zjištění, které kompetence pro zvládání zátěže jsou pro
vysokoškolské studenty nejdůležitější a zda-li zde existují rozdíly ve vnímaní kompetencí mezi
jednotlivými skupinami?
Položila jsem si také následující výzkumné otázky a hypotézy:
Výzkumné otázky pro kvantitativní výzkum:
•

•
•
•

Existuje rozdíl mezi studenty a studentky na pohled klíčových kompetencí?
o Hypotéza: Předpokladem je, že ženy vidí vlastnost sebejistoty (sebevědomí) jako
důležitější než muži.
Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí na základě délky studia studenta? (bakalářské X
magisterské studium)
Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí studenta pro zvládání zátěže z pohledu zaměření
jeho studia? (technické X humanitní X přírodovědecké zaměření)
Existuje nějaká technika, která je mezi studenty vysokých škol nejvíce používaná?

6.1 Metodika výzkumu
Ve druhé empirické části výzkumu byla použita kvantitativní metoda. Pro tuto metodu byl vybrána
metoda sběru dat přes anonymní elektronický dotazník. Studentům byl zaslán link na webovou
adresu survio.com. Výhodou této metody bylo získání odpovědí od velkého množství studentů v
krátkém časovém úseku a možnost respondetnů odpovědět kdykoli v během dne. V dotazníku se
objevují otevřené otázky – které umožňují respondentům vytvořit vlastní odpověď, ale také tzv.
škálové otázky, které respondentům nabídnou výběr ze stupnice na hodnotící škále. Otázky pro
dotazník byly vytvořeny na základě výsledků z první empirické části této diplomové práce.
Otázky do dotazníku byly poskládány tak, aby ze začátku respondent odpovídal na jednoduché
otázky (pohlaví, typ a zaměření studia). V další části byly položeny zásadní otázky výzkumu. V závěru
byla dopňující výzkumná otázka zaměřená na techniky.

6.2 Charakteristika zkoumaného vzorku
Dotazník byl rozeslán 184 studentům vysokých škol. Návratnost vyplněného dotazníku byla 60 %,
zpracováno bylo 110 odpovědí studentů vysokých škol. Poměr resondentů: 52 % žen a 48 % mužů.
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ŽENA
MUŽ
CELKEM
57
53
110
52 %
48 %
100 %
Tabulka 3 - Přehled rozložení respondentů
Zdroj: Vlastní zpracování.

Celkový počet návštěv
0%

40%

60%

Responzí

Nedokončeno

Vyřaženo

Graf 2 - Návratnost dotazníku
Zdroj: Vlastní zpracování
Věkové rozložení studentů podstatné pro tento výzkum nebylo. Práce se naopak zabývala typem
studia respondentů, což byla také druhá otázka dotazníku, její znění: Uveďte prosím své aktuální
studium (pokud studujete pětileté studium, řiďte se podle ročníku uvedeného v závorce). Některé
studijní programy trvají 5 let, proto byl do závorek vypsán ročník studia, aby se student mohl snadněji identifikovat.
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Rozdělení studentů dle typu studia

49,10%
50,90%

Bakalářské

Magisterské

Graf 3 - Graf rozdělení bakalářského a magisterského studia respondentů
Zdroj: vlastní zpracování
Třetí otázka se zabývala typem zaměření studia respondenta. Vybráno bylo tradiční rozdělení: humanitní, přírodovědné či technické. Rozdělení studentů je viditelné v níže zobrazeném grafu č. 4.

Rozdělení studentů dle zaměření studia

Technické

Humanitní

Přírodovědecké

Graf 4 - Rozdělení studentů dle typu zaměření studia
Zdroj: vlastní zpracování

 46

6.3 Výsledky kvantitativního výzkumu
Níže vypsané otázky byly seřazovací, proto bylo pro jejich vyhodnocení využito průměrného pořadí,
které je znázorněno na ose y. Na ose x jsou číselně zaznamenány jednotlivé pojmy (vlastnosti,
dovednosti, schopnosti, techniky). Jejich seznam byl sestaven díky výsledkům z kvalitativní části a
pořadí je náhodné. V níže uvedených grafech jsou výsledky všech respondentů a poté také porování
výsledku žen a mužů zvlášť. Jsou zde také přidány grafy z pohledu zaměření a délky studia. Zobrazení
vyhodnocení důležitosti vlastností/dovedností/schopností dle respondentů je následovné:
10/5/5/7 = nevyjvyšší známka, 1 = nejnižší. Pro lepší přehlednost přesných výsledků je ke každému
grafu ještě tabulka s vyznačenou nejvyšší důležitostí a také relativní četnost.
Otázka č. 4 byla zaměřena na zjistění důležitosti a porovnání vybraných vlastností, její znění:
Vlastnosti: nyní je před vámi seznam 10 vlastností. Seřaďte tento sezam podle toho, jak si myslíte,
že tato vlastnost pomáhá studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se právě
nachází.

Vyhodnocení důležitosti vlastností dle pohlaví
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-

Celkově

Ženy

Muži

Graf 5 - Vyhodnocení důležitosti vlastností dle pohlaví
Zdroj: vlastní zpracování
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CELKOVĚ

REL.ČETNOST

ŽENY

REL.ČETNOST

MUŽI

REL.ČETNOST
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8,3

15 %

6,8
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8,8

16 %

Samostatnost

7,4
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2,7

6%

2,8

5%

Vytrvalost

7,0

12 %

5,3

11 %

7,1

13 %

Veselost

6,7

5%

2,6

6%

2,5

5%

Sebejistota

6,2

13 %

7,0

15 %

7,0

13 %

Vůle

4,9

11 %

5,2

11 %

7,0

13 %

Svědomitost

4,4

13 %

5,8

13 %

6,7

12 %

Spolehlivost

3,7

6%

2,4

5%

4,2

8%

Odolnost

3,4

9%

4,4

10 %

4,5

8%

Adaptabilita

2,9

8%

3,9

8%

4,0

7%

Suma

100 %

100 %

100 %

Tabulka 4 - Vyhodnocení vlastností dle pohlaví
Zdroj: Vlastní zpracování
Dle výsledků je pro respondenty nejdůležitější vlastností cílevědomost. Stejný výsledek je i u mužů.
U žen je naopak nejdůležitější vlastností sebejistota/sebevědomí. Nejméně důležitou vybranou
vlastností byla pro ženy spolehlivost. Naopak pro muže je to veselost.
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Vyhodnocení důležitosti vlastností dle typu studia
10,0
9,0
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7,0
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5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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CELKOVĚ

BAKALÁŘI

MAGISTŘI

Graf 6 - Vyhodnocení důležitosti vybraných vlastností dle typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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7,9

ČETNOST
14 %

Samostatnost
Vytrvalost
Veselost
Sebejistota
Vůle
Svědomitost

3,7
6,7
2,9
7,4
6,2
7,0

7%
12 %
5%
13 %
11 %
13 %

2,9
6,9
2,6
7,6
6,4
7,1

5%
13 %
5%
14 %
12 %
13 %

3,5
6,4
3,3
7,4
6,7
6,4

6%
12 %
6%
13 %
12 %
12 %

Spolehlivost
Odolnost

3,4
4,9

6%
9%

3,6
4,7

7%
9%

3,7
5,1

7%
9%

Adaptabilita
Celkem

4,4

8%
100 %

4,2

8%
100 %

4,5

8%
100 %

Tabulka 5 - Vyhodnocení vlastností dle typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování
U vyhodnocení vybraných vlastnosí dle typu studia respondentů zde nejsou žádné rozdíly – bakaláři
i magistři považují cílevědomost za nejdůležitější. Naopak nejméně důležitou vlastností pro zvládání
zátěžových situací je pro respondenty veselost.
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Vyhodnocení důležitosti vlastností dle zaměření studia
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Graf 7 - Vyhodnocení důležitosti vlastností dle zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Vůle
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Tabulka 6 - Vyhodnocení vlastností dle zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Při porovnávání výsledků respondentů dle zaměření studia jsou minimální rozdíly. Respondenti z
technického, humanitního i přírodovědeckého zaměření vysokoké školy považují cílevědomost za
nejdůležitější vlasnost. Nejméně důležitou vlasností je veselost.
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Otázka č. 5 se týkala dovedností. Její znění: Dovednosti: nyní je před Vámi seznam 5 dovedností.
Seřaďte seznam dovednosí podle toho, jak si myslíte, že tato dovednost pomáhá studentům k
lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se právě nachází.

Vyhodnocení důležitosti dovedností dle pohlaví
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Time-management

Výkonnost

Výřečnost

CELKOVĚ

ŽENY

Přesvědčivost

Organizace práce

MUŽI

Graf 8 - Vyhodnocení důležitosti dovedností dle pohlaví
Zdroj: Vlastní zpracování
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Výkonnost
Výřečnost
Přesvědčivost
Organizace práce
Celkem

CELKOVĚ REL.ČETNOST ŽENY
REL.ČETNOST MUŽI
4,2
28 %
4,3
29 %
4,1
3,0
20 %
2,8
18 %
3,3
2,2
15 %
2,3
15 %
2,1
1,7
12 %
1,7
11 %
1,8
3,8
26 %
3,9
26 %
3,8
100 %
100 %
Tabulka 7 - Vyhodnocení dovedností dle pohlaví

REL.ČETNOST
27 %
22 %
14 %
12 %
25 %
100 %

Zdroj: Vlastní zpracování
Rozdíly mezi skupinami ženy X muži v pohledu na důležitost vybraných dovedností je minimální.
Obě skupiny se mají ve výsledku totožné následovné pořadí: za nejdůležitější dovednost považují
respondenti vysokých škol time-management, organizaci práce, výkkonost, výřečnost a nejméně
důležitá je pro ně přesvědčivost.
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Vyhodnocení důležitosti dovedností dle typu studia
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Graf 9 - Vyhodnocení důležitosti dovedností dle typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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15,5
Tabulka 8 - Tabulka vyhodnocení dle typu studia

ČETNOST
27 %
19 %
16 %
12 %
25 %
100 %

Zdroj: Vlastní zpracování
Rozdíly ve vnímání důležitosti dle typu zaměření studia respondentů jsou v případě dovedností
minimální. Bakalářští i magisteřští studenti pokládají time-management za nejdůležitejší dovednost
při zvládání zátěžové situace. Důležitá je pro ně I organice práce. Naopak nejméně důležitou
dovedností je pro obě dotazované skupiny přesvědčivost.
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Vyhodnocení důležitosti dovedností dle typu
zaměření studa
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Graf 10 - Vyhodnocení důležitosti dovedností dle typu zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 9 - Vyhodnocení důležitosti vybraných dovedností dle typu zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování

Z pohledu rozdělení skupin do kategorií podle zaměření studia, ve kterém se aktuálně nacházejí,
byly rozdíly opět minimální. Nejdůležitější dovedností byl opět time-management. Poté organizace
práce, výkonost, výřečnost a jako poslední přesvědčivost. Tato vlastnost se u studentů s přírodovědeckým zaměřením rovná stejné důležitosti jako výřečnost.
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Otázka č. 6 se zabývala schopnostmi z pohledu studentů. Schopnosti: nyní je před Vámi seznam
5 schopností. Seřaďte tento sezam podle toho, jak si myslíte, že určitá schopnost pomáhá
studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se právě nachází.

Vyhodnocení důležitosti schopností dle pohlaví
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Graf 11 - Vyhodnocení důležitostí schopností dle pohlaví
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 10 - Tabulka vyhodnocení důležitosti schopností dle pohlaví
Zdroj: vlastní zpracování

Z výše uvedených výsledků z dotazníku je patrné, že v pohledu na důležitost schopností je pohled
žen a mužů mírně rozdílný. Zatímco ženy považují motivovanost jako nejdůležitejší schopnost, u
mužů zvítěžilo logické myšlení a poté inteligence.
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Vyhodnocení důležitosti schopnsotí dle typu studia
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Graf 12 - Vyhodnocení důležitosti schopností z pohledu typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 11 - Vyhodnocení schopností dle typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování

Dle výsledků vyhodnocení schopností z pohledu typu studia respondentů je patrný rozdíl. Zatímco
studenti bakalářského studia považují logické myšlení za nejvíce důležitou schopnost při zvládání
zátěžové situace v akademickém prostředí, studenti magisterského studia považují za nejdůležitější
dlouhodobou motivovanost. Jako nejméně důležitou schopnost vyhodnotila skupina bakalářských
studentů kritické myšlení. Skupina magisterských studentů si naopak myslí, že z vybraných schopností ke zvládání zátěžových situací je nejméně důležitá paměť.
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Vyhodnocení důležitosti schopností dle typu zaměření
studia
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Graf 13 - Vyhodnocení důležitosti schopností dle typu zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 12- Vyhodnocení schopností dle typu zaměření studia

12 %
100 %

2,0

Zdroj: Vlastní zpracování
Výsledky vyhodnocení schopností dle typu zaměření studia repospondentů se liší minimálně. Studenti technicky a přírodovědecky zaměřených vysokých škol považují za nejdůležitější logické myšlení. Poslední skupina humanitně zaměřených studentů považuje za stejně důležité při zátěžové
situaci motivovanost i logické myšlení. Naopak nejméně důležitou schopností je pro skupinu vysokoškolských studentů s technickým a přírodovědeckým zaměřením kritické myšlení. U studentů z
humanitně zaměřených vysokých škol je na této pozici paměť.
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Poslední otázkou v dotazníku byla otázka č. 7, její znění: Techniky: nyní je před Vámi seznam
7 technik. Seřaďte tento seznam podle toho, jak si myslíte, že tato technika pomáhá studentům k
lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se nachází.

Vyhodnocení používaných technik dle pohlaví
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Graf 14 - Vyhodnocení používaných technik dle pohlaví
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 13 - Vyhodnocení používaných technik

MUŽI
3,8
2,5
4,8
5,8
3,4
3,1

ČETNOST
13 %
9%
17 %
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12 %
11 %

4,6

17 %
100 %

Zdroj: Vlastní zpracování
Dle výsledků lze jasně konstatovat, že dodržování dostatečného spánkového režimu je technika,
která ve všech kategoriích (ženy, muži, celkově) získala největší důležitost. Druhou nejčastější
technikou pro ještě lepší vyrovnání se se zátěžovou situací, ve které se respondent vysoké školy
nachází je poté dostatečný pohyb či sport.
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Vyhodnocení používaných technik dle typu studia
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Graf 15 - Vyhodnocení používaných technik dle typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 14 - Vyhodnocení používaných technik dle typu studia

ČETNOST
12 %
8%
17 %
21 %
14 %
11 %
17 %
100 %

Zdroj: Vlastní zpracování
Jednomyslnou odpovědí v otázce na techniku, která studentům vysokých škol pomáhá nejvíce při
zátěžových situací je dodržování dostatečného spánkového režimu. Skupina bakalářských i magisterských studentů se následně shodla i na nejméně důležité technice – tou je snění či imaginace.
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Graf 16 - Vyhodnocení používání technik dle zaměření studia
Zdroj: Vlastní zpracování

CELKOVĚ ČETNOST TECHNICKÉ ČETNOST

PŘÍROHUMADOVĚNITNÍ ČETNOST DECKÉ ČETNOST

Meditace

3,4

12 %

6,4

13 %

6,44

13 %

6,6

14 %

Snění/imaginace

2,2

8%

5,2

11 %

5,2

11 %

5,3

11 %

Relaxace

4,9

17 %

7,7

16 %

8,4

17 %

7,8

16 %

Spánek

6,0

21 %

9,0

18 %

8,8

18 %

9,0

18 %

Odměňování

3,6

13 %

6,9

14 %

6,8

14 %

5,8

12 %

Dýchací cvičení

3,2

11 %

6,3

13 %

5,8

12 %

6,2

13 %

Pohyb

4,7

17 %

7,6

16 %

7,5

15 %

8,2

17 %

Celkem

100 %
100 %
100 %
Tabulka 15 - Vyhodnocení používání technik dle zaměření studia

100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

V porovnání studentů dle typu zaměření studia je nejdůležitější technikou znovu dodržování dostatečného spánkového režimu. Naopak nejméně využívanou technikou studentů všech typů zaměření je snění či imaginace.
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6.3.1 Vyhodnocení výzkumných otázek a stanovených hypotéz
V níže uvedených tabulkách jsou seřazeny podle vyhodnocených důležitostí.

•

Existuje rozdíl mezi studenty a studentky na pohled klíčových kompetencí?
V níže vložené tabulce jsou vypsány rozdíly mezi studenti a studentky vysokých škol. Rozdíly
jsou viditelné v pohledu na důležitost vlastností a poté také na důležitost schopností. Rozdíly mezi ženy a muži v pohledu na dovednosti mezi respondenty nejsou.

ŽENY

MUŽI

ŽENY
Time-management

1 Sebejistota Cílevědomost
Cílevědo2
most
Vytrvalost
Organizace práce
3 Svědomitost Sebejistota
Výkonnost
4 Vytrvalost
Vůle
Výřečnost

MUŽI
Time-management
Organizace
práce
Výkonnost
Výřečnost

ŽENY

MUŽI

Motivovanost
Logické myšlení
Inteligence
Paměť
Kritické myšlení

Logické myšlení

5
Vůle
Svědomitost
Přesvědčivost
Přesvědčivost
6 Odolnost
Odolnost
7 Adaptabilita Spolehlivost
Samostat8
nost
Adaptabilita
9
Veselost
Samostatnost
10 Spolehlivost
Veselost
Tabulka 16 - Výsledky rozdílů mezi ženy a muži

Inteligence
Motivovanost
Paměť
Kritické myšlení

Zdroj: Vlastní zpracování

o Hypotéza: Předpokladem je, že ženy vidí vlastnost sebejistoty (sebevědomí) jako
důležitější než muži.
Z tabulky je viditelné že hypotéza o tom, že ženy vidí vlastnost sebejistoty či sebevědomí důležitější, než muži je pravdivá z pohledu důležitosti průměrného pořadí.
U žen je tato vlastnost na první příčce, zatímco u mužů tato vlastnost obsadila až
třetí příčku. Tuto hypotézu byla následně ověřována pomocí chí-kvadrantového
testu závislosti. Výpočty byly vyhotoveny v MS Excel. Postup: do kontingenčních
tabulek se nejprve zanesla data dvou znaků a poté se sledovala jejich případná závislost. Díky získaným skutečným četnostem (v tomto případě údaje důležitosti) je
třeba vypočítat očekávané četnosti. Následně se stanoví rozhodnutí o hypotéze a
vypočítání kritického kritéria. Předpokladem chí-kvadrát testu je, že v uvedené tabulce očekáváné četnosti nesmí být více než 20 % menší než 5. Z tohoto důvodu
byly do tabulky zapsány vlastnosti, které obsadily prvních pět příček důležitosti, jelikož takové vlastnosti jsou relevantní z pohledu žen i mužů. Vybrané vlastnosti: cílevědomost, vytrvalost, sebejistota, vůle, svědomitost.
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ŽENY
MUŽI
CELKEM

Cílevě- Vytrva- Sebejisdomost
lost
tota
6,8
5,3
7,0
8,8
7,1
7,0
15,6
12,4
14,0

Vůle
5,2
7,0
12,2

Svědomitost
5,8
6,7
12,5

Celkem
30,1
36,7
66,8

Tabulka 17 - Vypočtení skutečné četnosti důležitostí

Zdroj: Vlastní zpracování

ŽENY
MUŽI
CELKEM

Cílevědomost
7,04594
8,57573
15,6217

Vytrvalost
5,5879
6,8011
12,389

Sebejistota
6,323
7,6958
14,019

Vůle
5,506
6,702
12,21

Svědomitost
5,657
6,886
12,54

Celkem
30,1
36,7
66,8

Tabulka 18 - Výpočet očekáváné četnosti

Zdroj: Vlastní zpracování
Hypotéza 0: Pohled sebejistoty/sebevědomí jako na nejdůležitější vlastnosti nezávisí na pohlaví.
Hypotéza 1: Pohled sebejistoty/sebevědomí jako nejdůležitější vlastnosti závisí na pohlaví.
Hodnoty z tabulek byly použity pro výpočet následujících údajů:
i.
Testové kritérium = 0,122
ii.
Hladina významnosti = 0,05
iii.
Hodnota kritického oboru = 9,488
Hodnota testového kritéria nepřekročila hodnotu kritického oboru, a proto byla hypotéza 1 zamítnuta a hypotéza 0 přijata – pohled sebejistoty a sebevědomí tedy není závislý na pohlaví. Statistická
významnost potvrzena nebyla.

•

Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí na základě délky studia studenta? (bakalářské X
magisterské studium)
Pro vyhodnocení této výzkumné otázky byla vytvořena přehledná tabulka podle rozdělení
typu studia respondentů. Rozdíly v pohledu důležitosti v oblasti vlastnostmi a schopnostmi
minimální. V oblasti dovedností nejsou žádné.

BAKALÁŘI
1
2
3
4
5
6
7
8

Cílevědomost
Sebejistota
Svědomitost
Vytrvalost
Vůle
Odolnost
Adaptabilita
Spolehlivost

MAGISTŘI

BAKALÁŘI
MAGISTŘI
Time-maTime-maCílevědomost
nagement
nagement
Sebejistota Organizace práce Organizace práce
Vůle
Výkonnost
Výkonnost
Svědomitost
Výřečnost
Výřečnost
Vytrvalost
Přesvědčivost
Přesvědčivost
Odolnost
Adaptabilita
Spolehlivost

BAKALÁŘI

MAGISTŘI

Logické myšlení Motivovanost
Inteligence
Inteligence
Motivovanost Logické myšlení
Paměť
Kritické myšlení
Kritické myšlení
Paměť
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9 Samostatnost
10
Veselost

Samostatnost
Veselost
Tabulka 19 - Výsledky mezi typu studia
Zdroj: Vlastní zpracování

•

Existuje rozdíl ve vnímání kompetencí studenta pro zvládání zátěže z pohledu zaměření
jeho studia? (technické X humanitní X přírodovědecké zaměření)
Níže vložené tabulky zobrazují seřazení důležitosti vlastností, dovedností i schopností dle
typu zaměření studia respondentů. Rozdíly v důležitosti jsou viditelné u vlastností a schopností, rozdíly v dovednostech jsou pouze minimální.

TECHNICKÉ
1 Cílevědomost
2 Sebejistota
3
Vytrvalost
4 Svědomitost
5
Vůle
6
Odolnost
7 Adaptabilita
8 Spolehlivost
9 Samostatnost
10
Veselost

HUMANITNÍ

PŘÍRODOVEDECKÉ

PŘÍRODOVETECHNICKÉ
HUMANITNÍ
DECKÉ
Time-maTime-maTime-management
nagement
nagement
Organizace práce Organizace práce Organizace práce
Výkonnost
Výkonnost
Výkonnost
Výřečnost
Výřečnost
Přesvědčivost
Přesvědčivost
Přesvědčivost
Výřečnost

Cílevědomost
Cílevědomost
Sebejistota
Svědomitost
Vůle
Sebejistota
Vytrvalost
Vůle
Odolnost
Vytrvalost
Svědomitost
Odolnost
Adaptabilita
Spolehlivost
Veselost
Adaptabilita
Samostatnost
Veselost
Spolehlivost
Samostatnost
Tabulka 20 - Výsledky mezi typu zaměření respondentů
Zdroj: Vlastní zpracování

1
2
3
4
5

TECHNICKÉ
HUMANITNÍ
Logické myšlení
Logické myšlení
Motivovanost Motivovanost
Inteligence
Inteligence
Paměť
Kritické myšlení
Kritické myšlení
Paměť

PŘÍRODOVEDECKÉ
Logické myšlení
Inteligence
Motivovanost
Paměť
Kritické myšlení

Tabulka 21 - Pokračování předchozí
Zdroj: Vlastní zpracování

•

Existuje nějaká technika, která je mezi studenty nejvíce používaná?
Poslední výzkumná otázka se týkala technik, které respondenti vysokých škol nejčastěji používají k tomu, aby zvládali zátěžové situace. Nejvíce používanou technikou je dostatek
spánkového režimu. Druhou nejčastěji používanou technikou je pak relaxace.
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TECHNIKY
1

Spánek

2

Relaxace

3

Pohyb

4

Odměňování

5

Meditace

6

Dýchací cvičení

7
Snění/imaginace
Tabulka 22 - Výsledky technik
Zdroj: Vlastní zpracování
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Závěr
Závěrem diplomové práce bylo zjištění, jaké klíčové kompetence přikládají studenti největší důraz.
V teoretické části byly definovány a přiblíženy všechny důležité pojmy, se kterými se následně pracovalo v praktické části. Praktická část práce byla kvůli výběru smíšeného výzkumu rozdělena do
dvou částí – kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem bylo zodpovězení si na stanovenou hlavní otázku
i její dílčí cíle v jednotlivých částech.
V kvalitativní části byl metodou rozhovoru proveden výzkum s patnácti respondenty. Než byla sestavena osnova rozhovoru, musela být položena výzkumná otázka: Které kompetence vnímají studenti vysokých škol jako významné kompetence ke zvládání zátěže? Rozhovor byl rozdělen do čtyř
částí: první část byly otázky směřovány na studenta či studentku, kterého respondent zná a který
podle něj zvládá zátěžové situace. Druhá část byla zaměřena na imaginárního studenta, který zvládá
stresové situace v akademickém prostředí ideálně. Předposlední část rozhovoru se týkala otázek na
studenta, kterého respondent zná a který podle něj zátěžové a stresové situace nezvládá. Poslední
otázka se týkala samotného respondenta. Otázky se týkaly vlastností, chování, dovednostmi i
schopnostmi a byly zakončené otázkou na techniky, které pomáhají k lepšímu zvládnutí stresové
situace. Výsledek z rozhovorů byl rozdělen do tří okruhů, pod kterými si dotazovaní studenti představují kompetenci. První okruh se týká vlastnost – mezi vnímanými vlastnostmi patří: cílevědomost
či ambicióznost, odolnost, vytrvalost, svědomitost, sebejistota či sebevědomí. V oblasti dovedností
studenti vnímají: time-management či organizace práce. V oblasti schopností vnímají studenti vysokých školy tyto jako klíčové: inteligence, motivovanosti a logické myšlení.
Pro kvantitativní výzkum praktické části diplomové práce byl použit elektronický dotazník. Dotazník
vyplnilo celkem 110 studentů vysokých škol v poměru 56 studentek a 54 studentů. Respondenti byli
následně rozděleni do několika skupin dle: pohlaví, typu studia (bakalářské či magisterské) a také
dle typu zaměření (technické, humanitní, přírodovědecké). Nejdříve byly na základě výsledků z kvalitativní části stanovené výzkumné otázky. První otázka byla zaměřena na rozdíl v pohledu na klíčovou kompetenci dle rozdělení na muže a ženy. Z výsledků je patrné, že pohled na kompetence není
pro vybrané skupiny totožný. Hypotézou pro tuto otázku byl předpoklad, jestli ženy vidí vlastnost
sebejistoty/sebevědomí jako důležitější než muži. Tato hypotéza se statistiky nepotvrdila. Druhá
otázka se týkala rozdílu na pohled kompetencí z pohledu délky studia. Pro tuto otázku byly výsledky
studentů rozděleny dle bakalářského a magisterského programu. Rozdíl v pohledu mezi těmito studenty existuje. Pro otázku byla stanovena i hypotéza s předpokladem, že studenti magisterského
studia budou považovat motivaci jako důležitější schopnost ke zvládání zátěžových situací než studenti bakalářského studia – tato hypotéza statisticky nebyla potvrzena. Třetí výzkumnou otázkou
bylo zjištění, jestli existuje rozdíl v pohledu na kompetence z pohledu zaměření studia respondentů.
Pro tuto otázku bylo využito rozdělení studentů dle technického, humanitního a přírodovědeckého
zaměření. Z výsledků bylo zjištěno že rozdíly v dovednostech jsou minimální – zejména v oblastech
dovedností.
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Poslední výzkumná otázka kvantitativní části navazovala na techniky, které student používá, aby
zmírnil působení zátěžové situace. Nejpoužívanější technikou je dodržování dostatečného spánkového režim. Druhou nejpoužívanější technikou je dostatek relaxace v podobě sledování seriálů,
filmů, trávení času s přáteli, rodinou či drahou polovičkou a brouzdání po sociálních sítích či prokrastinace.
Závěrem smíšeného výzkumu lze konstatovat, že výsledky napříč skupinami v oblasti dovedností
byly minimální, téměř nulové. Z pohledu na schopnosti se projevily mírné nuance. Největší rozdíly
byly v pohledu důležitosti vlastností. Diplomová práce neměla malý výzkumný vzorek respondentů
pro kvantitativní část, avšak hypotézy statisticky ověřit nedokázala. Pokud by diplomová práce sloužila jako podklad pro další práci zabývající se kompetencemi, doporučením by zde bylo větší množství respondentů a také hlubší analýza obory.
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PŘÍLOHY
Otázky pro rozhovory:
Co si představíte pod pojmem stresová nebo zátěžová situace v akademickém prostředí vysokoškolského studenta?
1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
a. Jaké má vlastnosti?
b. Co dělá? Chování.
c. Co nedělá?
d. Jaké má podle Vás hodnoty?
e. Jaké má tento člověk znalosti?
f. Co podle Vás používá za techniky, aby se stresem vyrovnal?
2. Jak podle Vás vypadá student, který podle Vás zvládá zátěžovou/stresovou situaci ideálně?
a. Jaké má vlastnosti?
b. Co by takový student měl dělat?
c. Jaké techniky by takový student měl používat, aby se ještě lépe vyrovnával se
stresem?
3. Jak podle Vás vypadá student, který nezvládá zátěžovou/stresovou situaci? Popište mi ho.
a. Jaké má vlastnosti?
b. Co by takový student neměl dělat?
4. Jak Vy zvládáte stresové situace?
a. Jak u toho vypadáte?
b. Které vlastnosti podle Vás přispívají tomu, že zátěžové situace zvládáte?
c. Jak vypadáte, když stresovou situaci nezvládáte?
d. Jaké techniky používáte, abyste tyto zátěžové situace zvládli lépe?

 72

Elektronický dotazník – Kompetence studentů ke zvládání zátěžových situací
Vysvětlení použitých pojmů:
Zátěžová situace = zkouškové období, termíny odevzdání seminárních a jiných prací, prezentace a
další situace, které studenta v akademickém prostředí stresují.
Technika = to, co studentovi pomáhá zvládat zátěžové situace lépe.
1. Uveďte prosím své pohlaví: Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď.
• Žena
• Muž
2. Uveďte prosím své aktuální studium (pokud studujete pětileté studium, řiďte se podle ročníku
uvedeného v závorce): Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď.
• Bakalářské (1., 2., 3. ročník)
• Magisterské (4., 5. ročník)
3. Uveďte prosím typ zaměření tvého studia, ve kterém se aktuálně nacházíte. Nápověda k otázce:
Vyberte jednu odpověď.
• Technické zaměření
• Humanitní zaměření
• Přírodovědecké zaměření
4. Vlastnosti: nyní je před Vámi seznam 10 vlastností. Seřaďte tento sezam podle toho, jak si myslíte,
že tato vlastnost pomáhá studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se právě
nachází. Nápověda k otázce: Změňte pořadí položek dle svých preferencí.
• Cílevědomost (ambicióznost)
• Samostatnost
• Vytrvalost
• Veselost (dobrá nálada)
• Sebejistota (sebevědomí)
• Vůle
• Svědomitost (pečlivost, poctivost, řádnost)
• Spolehlivost
• Odolnost
• Adaptabilita na aktuální situaci /flexibilita
5. Dovednosti: nyní je před Vámi seznam 5 dovedností. Seřaďte seznam dovedností podle toho, jak
si myslíte, že tato dovednost pomáhá studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se
právě nachází. Nápověda k otázce: Změňte pořadí položek dle svých preferencí.
• Time-management
• Výkonnost
• Výřečnost/komunikativnost
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•
•

Přesvědčivost
Organizace práce

6. Schopnosti: nyní je před vámi seznam 5 schopností. Seřaďte tento sezam podle toho, jak si
myslíte, že určitá schopnost pomáhá studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se
právě nachází. Nápověda k otázce: Změňte pořadí položek dle svých preferencí.
• Logické myšlení
• Motivovanost (najít si dlouhodobý cíl)
• Paměť
• Inteligence
• Kritické myšlení
7. Techniky: nyní je před Vámi seznam 7 technik. Seřaďte tento seznam podle toho, jak si myslíte,
že tato technika pomáhá studentům k lepšímu zvládnutí zátěžové situace, ve které se nachází.
Nápověda k otázce: Změňte pořadí položek dle svých preferencí.
• Meditovat
• Snění/imaginace
• Relaxace
• Dodržet dostatečný spánkový režim
• Odměňovat se
• Provozovat dýchací cvičení
• Dodržovat dostatečný pohyb (sport)
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Respondent

1
2
3
4

5

Otázka č. 1 Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
A. Jaké má vlastnosti?
Ano, znám takhle jednoho, který podle mého stres zvládá dobře. Je to flegmatik, je
mu vše úplně jedno. Nedělá si těžkou hlavu se starostmi. Schopný, ale lenivý. Spíše
introvertní povahy. Jinak je to vytrvalý, sebevědomý, inteligentní a klidný muž.
Je to chytrý, znalý, vyrovnaný, organizovaný muž.
Ano, znám. I když je stresová situace, tak je schopna to vnímat tak, že je nad věcí.
Klidná, rozmýšlivá, laxní přístup ke škole. Pohodový člověk. Flegmatik.
Cílevědomost, píle, svědomitost, sebekázeň, vytrvalost, chytrost, flexibilní, organizovanost, time-management.
Ano, znám. Člověk, co má věci na párku. Razí zásadu, že to nějak dopadne. Klidný,
flegmatický člověk. Má o sobě spíše lepší sebevědomí. Spíše extrovert. Nejsou to
flákači, ale mají jiné priority. Mají skvělou vlastnost vše „okecat“- je velmi komunikativní. Mluví tak moc, že jim člověk pak všechno věří.

Znám takového člověka. Je vytrvalý, má silnou vůli, je pilný, chytrý, odhodlaný, se6 bevědomý. Je to muž.
7

8
9
10
11

12

13

14

Budu nyní popisovat svého spolužáka – je inteligentní, disciplinovaný, vyrovnaný, organizovaný, sebevědomý, veselý a flexibilní.
Ano, znám. Je pečlivý. Je to realista a zakládá názory na potvrzených faktech. Když
se tento člověk učí, potřebuje pochopit problematiku do samého jádra, a proto to
potom zvládá, protože si o tom načte hodně informací. Je spíše introvertní povahy.
Ano, znám takového člověka – je to můj dobrý kamarád. Je to upřímný, rozvážný,
ochotný člověk – ve smyslu, že rád pomáhá ostatním. Má zdravě na salámu.
Znám. Je to organizovaný, plánovač; baví jej to, co studuje a má vyšší cíl; je to jeho
priorita; věnuje tomu. Cílevědomost a mít kolem sebe lidi, jež tě podpoří.
Ano, znám takového studenta. Je optimistický, zodpovědný, vytrvalý, sebejistý,
klidný.
Znám několik takových lidí. Jsou velmi inteligentní, čtiví, důslední, pečliví, ambiciózní,
sebevědomí – věří si. Uvědomělí – neúspěch v jedné zkoušce neznačí jejich osobní
selhání.
Ano. Perfektní člověk – zvládá starost o psa, přítele, práci, školu, má nejlepší výsledky, zvládá také starost o domácnost a zdravý životní styl. Všechen svůj čas využívá na 100 %. Je to chytrý perfekcionista s velmi dobrým time-magementem.
Ano, mám takového kamaráda, který aktuálně studuje na právnické fakultě. Je cílevědomý, pracovitý, pilný, vytrvalý, spolehlivý, zodpovědný, ctižádostivý a velmi sebevědomý.

15 Ano. Flegmatický, uvolněný, nedochvilný, vytrvalý, sebevědomý.
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1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
Respondent B. Co dělá? Chování.
Nestresuje se. Non-stop hraje počítačové hry, začíná pracovat až mu teče do bot. V
momentě, kdy jde do tuhého je ale schopen rozpoznat důležitost problému a začne
1 se učit.
2 Důkladně se věnuje přípravě na těžké období. Má velmi dobrý time-management.
Kašle na školu, není to jej priorita. Řekne si, že to nějak dopadne. Učí se na danou
3 zkoušku/test, ale uvědomuje si, že jsou horší věci na světě.
Má velký zájem o studium, dokáže se motivovat – dělá to pro vyšší cíl. Dokáže si
4 odepřít co je třeba.
5 Neprojevuje stres navenek.
Jde do každé výzvy sebejistě – věří si. Řekne si, že to nějak dopadne. A pokud to
6 nevyjde tentokrát, vyjde to příště.
Dokáže se soustředit, zvládne multitasking. Zachovává klid. Dokáže rozpoznat priority. Vše dělá s dostatečným předstihem. Dokáže být samostatný a spoléhá hodně
sám na sebe. Pokud je zde něco, co nemůže ovlivnit, tak si to uvědomí a uklidní i
7 ostatní.
8 Ve volném čase se vzdělává, ať už do školy nebo v oblasti seberozvoje.
Uklidňuje okolí od stresu. Sám si nepřipouští stres k tělu, snaží se ostatní přimět ke
9 stejnému pohledu na situaci.
10 Něco, co dělá, má vyšší smysl a neposere se z toho, co přijde.
Nepřemýšlí nad věcmi, které nemůže ovlivnit. Soustředí se primárně na to, co musí
11 udělat v danou chvíli. Dává přednost vlastnímu hodnocení své práce.
Nepřipouští si, že by měli pouze poslední pokusy, nepřipouští si tíhu a závažnost si12 tuace. Věří v dobrý konec.
Důslednost a nic neodkládá – když přijde úkol/test, dělá jej hned, nečeká. Vyplňuje
13 a splňuje práci v týmu i za ostatní.
Zachovává si chladnou hlavu v těžkých situacích. Uvědomuje si, že to, co studuje mu
14 zajistí kariéru podle jeho představ a bude dělat práci, která ho baví.
Tím, jak je velmi uvolněný, tak se na věci divá z větší perspektivy, má tedy nadhled a
15 nehroutí se z příchozích zkoušek. Věří, že to nějak zvládne.

Respondent
1
2
3
4
5

1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
C. Co nedělá?
Nestresuje se. Nedělá si zbytečně hlavu z věcí, které přijdou a které nemůže ovlivnit.
Neprokrastinuje – neodkládá věci.
Nevybuchuje a nehroutí se z úkolů.
Nekašle na studium – aktivně a pilně se mu věnuj
Nenechá se spolknout stresem. Nepropadá panice, neprojektuje si nejhorší scénáře,
nepřivolávají špatné výsledky. Nelámou si hlavu nad stresem.

6 Nestresuje se, neučí se přehnaně. Nevytváří si možné katastrofické scénáře v hlavě.
7 Zbytečně se nestresuje a nenechává věci na poslední chvíli.
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8
9
10

11
12
13

Netráví čas u věcí, které pokládá za ztrátu času – hraní počítačových her, sledování
reality show, sociální interakce.
Nezačne plašit. Neřekne si „já to nedám“ a nestresuje ostatní ve svém okolí. Nedělá
z komára velblouda. Pokud je ve stresu, nedává to najevo.
Nenechá věci na poslední chvíli. Je pro něj důležitá soustavná práce a nestane se mu
pak, že se mu věci hrnou na hlavu.
Nezaobírá se problémy, které se nedají vyřešit. Soustředí se primárně na řešení problémů, nikoli na případné důsledky, které mohou nastat. Nesnaží se být ve všem
perfektní a každému se zavděčit.
Nehroutí se, nepropadají panice.
Neumí pracovat s lidmi, zvládá stres jenom o sobě.

14 Nepanikaří, nehroutí se a nevzdává se.
15 Neučí se s patřičným časovým předstihem, nechává vše na poslední chvíli.

Respondent
1

2
3
4
5
6
7

1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
D. Jaké má podle Vás hodnoty?
Úspěch, peníze.
Vybudovat si finanční zázemí – nezávislost, dokázat se o sebe jednou postarat – nejen o sebe ale i rodinu. Je si vědom toho, že vyšší vzdělání mu nemusí přinést více
peněz, ale prahne po vzdělání.
Přátelství na prvním místě. Rodina a jistota v životě. Není moc ambiciózní ve školním
a pracovním prostředí.
Dobré copingové strategie, škola a kariéra na vyšší pozici.
Práce, úspěch kariérní, potom škola – ale ta je také na vysoké úrovni, jen asi trochu
níže.
Kariéra je pro něj důležitější než škola, ale je třeba si říct, že si uvědomuje, že je pro
něj důležité dokončit školu, aby získal kariéru snů.
Myslím, že chce něco dokázat a chce, aby jeho práce měla smysl.

Profesní kariéra, chce dosáhnout maximální možné expertízy ve svém oboru. Záro8 veň se rozvíjet v dalších oblastech. Osobní rozvoj.
9
10
11
12
13
14
15

Tento student má jasně stanovený cíl, ke kterému věří, že dojde. Avšak nespěchá na
to, užívá si života.
Balanc mezi kariérou a osobním životem s důrazem na pomáhaní lidem, jelikož tohle
je a bude součást jeho povolání.
Orientace na pozitivní hodnoty, které pomáhají odbourávat stres (rodina, láska, přátelé). Materiální hodnoty mohou spíše způsobovat stres, jelikož je lehké o ně přijít.
Vysoké ambice dosáhnout kariéru podle představ. Být úspěšní v tom, co je baví.
Cílevědomá, kariéristka, žene jí dál motivace, že má nejlepší známky a dala vše na
první pokus.
Kariéra je pro něj velmi důležitá. Jinak také rodina a přátelé.
Chce dosáhnout určitého cíle v kariéře, ale nehroutí se z toho, když vše nejde hladce
hned napoprvé.
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Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
E. Jaké má tento člověk znalosti?
Jedná se o inteligentního člověka, který má všeobecný přehled.
Velké – je znalý. Podle mého všeobecné.
Velmi rozšířené. Není specializovaná na jedno téma. Dokáže si sama zjistit hodně
informací, věnuje se tomu, co se aktuálně děje.
Všeobecné – orientované na směr vzdělání.
Tento člověk je určitě chytří, spíše průměrně a nadprůměrně. Jedná se o všeobecnou znalost.
Nejen v oboru, ve kterém studuje ale i obecně má velké znalosti. Dokáže si najít
logické spojitosti. Má všeobecný přehled.
Všeobecné znalosti. Nejen v tom oboru, ve kterém studujeme.
Všeobecné znalosti, je to velmi inteligentní člověk.
Jedná se o chytrého člověka s moudrým pohledem na svět.
Encyklopedické. Omezené na jeho obor, jež studuje. Jinak poměrně všeobecné.
Nemyslím si, že by znalosti významně souvisely se stresem, ovšem více znalostí
tomuto člověku dovolí efektivněji řešit problémy a předejít stresujícím událostem.
Znalosti týkající se nálad a reakcí člověka na podměty jsou pro něj zřejmě prospěšné, jelikož mu umožní zredukovat stres pomocí určitých metod.
Všeobecný přehled a rozhled.

Všeobecné znalosti poměrně bohaté (vzdělaný přítel, se kterým vše probírá), sle13 duje, co se děje ve světě i v oboru, ve kterém studuje.
Velmi dobrý všeobecný přehled, hodně se učí už od základky a má fotografickou
14 paměť.
15 Je sečtělý, má znalosti a ovládá dovednosti z různých oborů.

Respondent
1
2
3
4

5
6
7
8
9

1. Znáte nějakého studenta, který podle Vás zvládá stres? Popište mi ho.
F. Co podle Vás používá za techniky, aby se stresem vyrovnal?
Pořádný spánek, chutné jídlo (mnohdy nezdravé).
Chodí na procházky, snaží se dostatečně spát a pravidelně jíst. Praktikuje dýchání.
Tráví čas s přáteli nebo přítelem. Tráví čas prokrastinací – sociální sítě. Alkohol a
nezdravé jídlo.
Sport, odměňování – nákupy, relaxace (hudba), dobré jídlo, procházky.
Člověk, o kterém mluvím spíš nepoužívá nějaké techniky vědomě – spíše nevědomě nějaké talismany (typu dnes si vezmu tuto kravatu, která mi přinese štěstí).
Dodržování dostatečného spánkového režimu i fyzické aktivity.
Odměňování – alkohol (pije červené víno). Častý sociální kontakt s přáteli, kde
uvolní stres.
Zlehčování situace – věčně optimistická nálada.
Meditace a fyzická aktivita. Relaxace v podobě trávení času s oblíbeným člověkem.
Vzdělávání se v osobním rozvoji. Odměňování se za splněné úkoly.
Selský rozum, pokud je to technika. Ke všemu přistupuje s chladnou hlavou.
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10
11
12
13

Dostatek spánku, má naučený režim, jež jej omezuje = robotický přístup.
Určitý typ dýchaní, meditace, pravidelné přestávky, zdravý životní styl.
Relaxace – pouští si hudbu. Dýchání. Sportovní vybití.
Procházky se psem, stres neventiluje – je neustále pod stresem.
Relaxace = Gaming, dělá si doma dýmky, občas sází na fotbal. Dodržuje dostatečný
14 spánek.
Před každou zkouškou si řekne, že když to zvládli druzí, zvládne to také, což ho
uklidní a díky tomu ve stresu není nebo je ale minimálně. Před každou zkouškou
dodržuje pravidelný spánek. Během učiva se odkazuje na odměnu – sociální kon15 takt s kamarády, který po dobu učiva odkládá.

Respondent

1

2

3
4
5

2. Jak podle Vás vypadá student, který podle Vás zvládá zátěžovou/stresovou
situaci ideálně?
A. Jaké má vlastnosti?
Je velmi klidný a vyrovnaný. Smířlivý s výsledkem (ať už dopadne v jeho prospěch
či nikoli). Spíše pozitivní duch v těle – spíše věří v pozitivní výsledek. Aby byl dochvilný a spolehlivý.
Podle mého se tento člověk musí tak narodit. Musí mít vědomí, že když tu zátěžovou situaci nezvládne, není konec světa – je připraven na to. Sebevědomý, chytrý,
ambiciózní, schopnost umět se připravit na tu situaci, vytrvalost.
Je to člověk, který chodí na přednášky a škole hodně času, ale zároveň našel balanc s osobním životem. Škola není pro něj priorita, ale ten balanc. Ví, co dělá do
budoucna.
Cílevědomost, inteligentní, sebekázeň, organizovanost, copingové strategie, ambicióznost, perfekcionismus, time-management, sebedůvěra.
Nebyl by rudý, nebyl by zbytečně ukecaný, nehrál by si s tužkami, nemusel by kouřit cigarety. Sebevědomý, ctižádostivý, chytrý, klidný.

Organizovanost, inteligentní, pečlivý, motivovaný (vnitřně), sebevědomý, zainte6 resovaný.
Měl by mít tyto vlastnosti: Optimistický, vyrovnaný, inteligentní, soustředěný na
7 jednu věc. Sebevědomý.
Je pečlivý, dochvilný, spořádaný, klidný, vyrovnaný, inteligentní, svědomitý. Má
kritické myšlení. Není perfekcionista. Neměl by brát věci příliš vážně, měl by si
8 držet od věcí odstup a nepřipouštět si je k tělu.
Vypadá jako Ondra – to je přesný prototyp studenta, jenž zvládá stres. Je klidný a
vyrovnaný. Svědomitý, zodpovědný, cílevědomý, ví, proč a co dělá. Dává mu to
9 dlouhodobý smysl.
Je to vyrovnaný člověk, který ví, co dělá a ví, jaký má cíl. Někdo schopný rozpoznat
kde končí hranice času a kde je hranice pro jeho mentální zdraví. Někdo, kdo si
10 dovolí odpočinek.
Studenti, co nejlépe zvládají stres, dokázali najít balanc mezi ledabylostí a puntič11 kářstvím. Dle mého názoru, přehnaná snaha o dokonalost je jedním z největších
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zdrojů stresu pro studenty. Mezi další vlastnosti bych zařadil pozitivní myšlení,
schopnost oprostit se od problémů a například také zodpovědnost.
12 Důslednost, odhodlanost, motivovanost, chytrost, ambicióznost,
Předem připravený člověk – musí vědět co přijde a musí mít přehled o předmětu,
který studuje. Musí mít přehled a rozumět tomu co se píše v oblasti, ve které
13 studuje. Důslednost, organizovanost, motivace schopný člověk
14 Umí zachovat chladnou hlavu, hlavně dobrý Time-management.
Sečtělý, připravený, uvolněný, klidný, cílevědomý, motivovaný, ambiciózní, velmi
15 vytrvalý a sebevědomý.

Respondent
1
2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13

2. Jak podle Vás vypadá student, který podle Vás zvládá zátěžovou/stresovou
situaci ideálně?
B. Co by takový student měl dělat?
Plnit úkoly včas. Měl by si dělat přípravu na dané úkoly.
Umět se uklidnit, umět si říct, že pokud se tohle nepovede, nic se nestane. Trénovat a adaptovat se na tyto stresové situace. Připravovat se předem,
Předem se věnovat v dostatečném časovém rozmezí dané zkoušce, aby neměl pocit, že něco nestihl. Nemyslet si, že je to nezvládne. Neřešit učitele ani to, jak u
zkoušky dopadli ostatní spolužáci.
Vybrat si školu, která ho bude bavit. Vidět tam vyšší cíl a mít vnitřní motivaci dosáhnout školu.
Brát vše s klidem. Připravuje se na důležité věci, ale nepřehání to s přípravou.
Začne s dostatečným předstihem, aby nedošlo k tomu, že nebude stíhat. Aby student ideálně zvládal stresové či zátěžové situace, měl by si najít takové studium,
jež ho bude bavit a bude jej vnitřně motivovat.
Měl by všechny problémy řešit s předstihem. Být samostatný. Pomáhat ostatním.
Měl by správně umět rozdělit čas mezi školu a další aktivity. Měl by mít otevřenou
mysl. Měl by ideálně plnit úkoly hned a neodkládat je.
Měl by plnit úkoly včas, měl by se připravovat postupně (ne až na poslední chvíli).
Měl by mít chuť řešit úkoly a problémy.
Neměl by to vnímat jako mechanické učení pojmů a vjemů, ale něco, co někdy v
budoucnu využije. Uvědomovat si, že tohle dělá pro sebe a neměl by mí potřebu
zde „obechcat“ systém.
Zodpovědnost nenechá studenta dělat věci na poslední chvíli, čímž se zamezí případnému zbytečnému stresu. Pokud se objeví nějaká stresová situace, snaží se ji
přeformulovat tak, aby byla méně stresující. Sdílí své pocity ohledně dané situace,
což mu pomůže získat lepší nadhled a třeba i najít řešení problému.
Zachovat klidnou hlavu – vnitřně se uklidnit. Uvědomit si proč co dělá – souvisí s
motivací.
Plnit úkoly včas, ihned, nic neodkládat. Případně dělat něco navíc – zjišťovat si
informace nad rámec projektu.
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Používat selský rozum, nepanikařit a dobře si uvědomit následky neúspěchu
14 (často to nemusí být úplný konec světa, když se něco pokazí).
Vnitřně se uklidnit – před stresovou situací zavřít oči a říct si, že nic hrozného se
stát nemůže, pokud to nevyjde teď vyjde to příště. Přehnaně se nenervovat. Měl
15 by být každopádně dostatečně připraven.
2. Jak podle Vás vypadá student, který podle Vás zvládá zátěžovou/stresovou
situaci ideálně?
C. Jaké techniky by takový student měl používat, aby se ještě lépe vyrovnával se
Respondent stresem?
1 Spánek, nějaká fyzická aktivita, dechová cvičení, meditace.
Umět si najít informace, jak se s tím poprat – samoučení. Dechová cvičení, znát
sám sebe a umět porozumět svému tělu, co mu prospěje. Oddych od učení, když
2 je třeba.
3 Trávit čas s rodinou a přáteli. Vykonávat sportovní aktivitu. Dostatek spánku.
4 Meditace, dechová cvičení, sportovní aktivita.
Dýchání, meditace, procházet se nebo malá aktivita – těsně před stresem (např.
vystoupit o dvě zastávky tramvaje dříve a dojít do školy). Poté například malé věci
jako – vypadat bez stresu (např. přijít do místnosti a místo toho, abych seděla sklíčeně, sedět vyrovnaně a když tělo nějak vypadá, hlava se napojí). Nebo třeba po5 slouchat písničky na uklidnění a těsně před těžkou zkouškou nějaké živější.
Měl by sportovat, dodržovat dostatečný spánkový režim, udělat si rozvrh (učit se
v blocích), je důležité dodržovat sociální kontakt. Relaxace (Netflix, četba, poslech
6 hudby, cokoli).
Určitě by měl používat tyto techniky: meditace, dýchání, pokud opravdu něco ne7 zvládá – tak radu psychologa, dostatek spánku, dostatečný pohyb.
8 Meditace, fyzická aktivita, celkově duševní hygiena.
Takový člověk by měl meditovat – praktikovat holotropní dýchání). Správně aplikovat duševní hygienu – tzn. měl by pravidelně dělat nějakou fyzickou aktivitu, měl
9 by číst nebo malovat (nějaký koníček), měl by dostatečně spát.
„Pomodoro technika“ = pravidelné přestávky. Pravidelný spánek, pobyt na čer10 stvém vzduchu a sport.
11 Mind-fullness, meditace, afirmace, plánování dne.
12 Pravidelné dýchání. Meditace. Sportovní aktivity – dostatečný pohyb.
Odměnový systém (v rámci jídla), fyzická aktivita (cvičení, běh, …), kafe + cigareta,
13 alkohol, dostatečný spánek.
Pomáhá si udělal nějaký „rituál“ na zklidnění jako např. meditace či nějaké dýchání. Mít sociální kontakt – zeptat se někoho na radu (druhý pohled se vyplatí).
14 Mít dostatek spánku i jídla.
Měl by dodržovat dostatečný přísun potravin a vyvarovat se tak vnitřnímu zhroucení. Měl by spát dost dlouho aby si hlava odpočinula. Sportovat. Vyzkoušet nějaké
15 uklidňující cviky (meditace).
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3. Jak podle Vás vypadá student, který nezvládá zátěžovou/stresovou situaci?
Popište mi ho.
Respondent A. Jaké má vlastnosti?
Je rozrušený a dává to hodně najevo. Je to lajdák. Nepořádný člověk, který nemá
představu, jak si správně uspořádat svůj čas. Má v učebních materiálech nepořá1 dek. Neví, jak se učit a jak zvládat stresové situace.
Nevěří si, má strach z autorit, má strach, že věci dělá špatně. Má predispozice k
úzkostlivým stavům. Přičítá váhu k tomu větší, než to je tak tomu ve skutečnosti.
Nedohlídne ke vzdálené budoucnosti, jaký to má dopad na jeho budoucnost. Úz2 kostlivost, nízké sebevědomí, bojácný, má sklony k psychické poruše.

3
4

5
6

Dva typy lidí – první je ten, který má jako prioritu školu, čímž se natolik vystaví
stresu. A poté druhý typ, jež na školu kašle a najednou se dostane do presu a
nestíhá nápor všech věcí naráz. Tito studenti jsou: příliš citliví, nedbalí, úzkostliví,
nemotivovaní, hysteričtí.
Perfekcionista s laxním přístupem, nezodpovědnost, nedostatek píle.
To jsem já, popíšu tedy sebe. Je to na něm vidět – je rudý v obličeji, potí se, koktá,
zapomíná. Ustrašený, neklidný, ne sebevědomý člověk, který si zbytečně vytváří
nejhorší scénáře v hlavě.
Spíše stydlivý, vystrašený, emotivní, depresivní, hysterický, impulzivní, nedisciplinovaný.

7 Je zbrklý, negativní, bojí se, ne sebevědomý, emotivní.
Víc mluví, než dělá. Neustále opakuje, jak pracuje, ve skutečnosti nic nedělá. Mezi
jeho hodnoty nepatří úspěch ve škole, ale osobní pohoda a splnění osobních cílů.
Je nedochvilný. Je výbušný. Je zapomnětlivý a nedůkladný. Přílišný perfekcionista.
8 Odkládá věci a nechává je na poslední chvíli.
9 Rozpačitý, nejistý. Hned vidí nejhorší možný scénář. Koktá při mluvení.
Ano,
znám
hodně
lidí,
jež
nedostudovali
vysokou
školu.
Odpor k autoritám, nenechá si říct, co má dělat. Neorganizovanost, někdo neschopný vymezit si čas dojít do „nepříjemného“ pocitu a setrvat tam delší dobu,
10 „přetrvat to“.
11 Lajdavý, nedbalý, příliš přemýšlivý, úzkostný, pesimistický, nervózní.
12 Pravidelné dýchání. Meditace. Sportovní aktivity – dostatečný pohyb.
Tento člověk na vše kašle, plní úkoly do/po termínu. Člověk, který má vše tak trochu na párku. Je to člověk, který nezná stres. Klidný člověk, inteligentní, který si
13 nedělá těžkou hlavu s ničím
Panikaří, neumí si rozvrhnout čas. Má nedostatek sebevědomí, je zbrklý, později
14 také hysterický.
15 Perfekcionista, puntičkář, ne sebevědomý a neklidný člověk.
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Respondent
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

3. Jak podle Vás vypadá student, který nezvládá zátěžovou/stresovou situaci?
Popište mi ho.
B. Co by takový student neměl dělat?
Neměl by nechávat učení na poslední chvíli. Neměl by se nechat rozhodit přicházející zátěžovou situací – zkouškovým obdobním či přicházejícími zápočty.
Neměl by mít strach z toho co přijde. Nevěřit si, nebát se. Nestresovat se.
Člověk, který se nenechat se pohltit situací. Bere si hodně osobně. Nekašlat na
školu a nenechávat to na poslední chvíli.
Prokrastinovat, trestat se za to, když nějaký den nepůjde podle plánu. Neměl by
to brát na lehkou váhu.
Neměl by myslet negativně, neměla bych podléhat panice. Pokud nejde o život,
tak přece o nic nejde – půjde to příště. Neměl by člověk se poddat strachu a nepodcenit přípravu.
Neměl by panikařit a stresovat se. Představovat si nejhorší scénáře. Neměl by se
podceňovat. Neměl by se vše nechávat na poslední chvíli.
Neměl by nechávat věci na poslední chvíli. Neměl by panikařit. Neměl by se obávat z věcí, které nemůže ovlivnit.
Takový člověk by neměl věnovat velké množství času něčemu jinému, než je
škola. Třeba by neměl vůbec studovat, pokud k tomu není uzpůsoben.
Neměl by se stresovat. Neměl by se nechat celý ovládnout stresem. Neměl by se
problémům vyhýbat a ve velkém množství prokrastinovat.
Nechat se ovlivnit. Nenechat se zastrašit, nezahazovat to, vydržet to a vytrvat.
Neměl by příliš přemýšlet o důsledcích, které se možná ani nestanou. Neměl by
se snažit o dokonalost, která je často subjektivní. Neměl by se tolik soustředit na
výsledek, ale spíše na proces.
Měla by si uvědomit závažnost situace – a zkusit se jí přizpůsobit, nenechat se tím
pohltit.
Nechat se stáhnout a pohltit náporem stresu.
Nenechat se propadnout a litovat se, jak něco nestíhá nebo mu něco nejde. Uvědomit si, že škola není to jediné v životě. Uvědomit si, že má ještě třeba další
pokus a může to zkusit příště, případně to zkusit na jiné škole, která jej bude bavit
více.
Neměl by se učit učivo slovo od slova, ale měl by se snažit učivo pochopit a popsat
vlastními slovy. Neměl by na všechno být sám a uzavírat se do sebe. Myslet si, že
kdyby stresovou zátěž/zkoušku nezvládl, tak by to byl konec jeho života/kariéry.

4. Jak Vy zvládáte stresové situace?
Respondent A. Jak u toho vypadáte?
1 Myslím si, že relativně dobře. Avšak nevypadám u toho asi dobře/zdravě.
Moc nezvládám. Dlouho dopředu jsem v pořádku, ale jsem smířená a racionální.
Když přijde na „soudný den“ tak jsem ve stresu. Jsem nesvá, jsem nervózní.
2 Mám střevní potíže, zrychlený tep, přehnané pocení, žaludek na vodě – příjem
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potravy není, stažené hrdlo. Zhoršené dýchání. Zrychlené mluvení až drmolení
– nesrozumitelnost. Třesoucí se kolena.

Hodně špatně. Jsem velmi ve stresu, i když je to zbytečné – to si ale uvědomím
až později. Zbytečně si zjišťuji, jak jsou na tom spolužáci (pokud to dali – tak to
asi budu jediná, kdo to nedá; naopak, když to nikdo nedá – napadají mě myš3 lenky, že já to také nezvládnu).
Podle mě nic moc. Mohla bych se kvůli tomu méně stresovat. Vystresovaně,
4 lehce mě něco naštve – jsem v tenzi. Snažím si zorganizovat čas a vše okolo.
Myslím si, že jsem ve stresu více, ale zvládám to. Klepe se mi hlas, jsem rudá,
ale nestane se mi, že bych měla zásek, že už se nenastartuji a nic neřeknu. Když
5 jsem ve stresu, držím se scénáře, který si vytvořím.

6
7
8

9
10

11

12

Myslím si, že zátěžové situace zvládám dobře, ale mohlo by to být mnohem
lepší, kdyby nebylo mé lenosti. Chtěla bych zapracovat na své motivaci vůči
škole do budoucnosti. Snažím se být velmi veselá, házet vtípky a být nad věcí –
uvědomuji si, že jsou zde věci, které jsou důležitější (zdraví) a případně to
zvládnu příště.
S přibývajícími ročníky se to zlepšilo. Ovšem obecně stále je spíše nezvládám.
Jsem nesoustředěná, roztěkaná, jsem neschopná se soustředit.
Záleží na období, obecně bych řekla, že se to zlepšuje. Snažím se během toho
vypadat nad věcí. Nedovoluji si připustit závažnost situace.
Moc dobře stresové situace nezvládám. Ale rozhodně se to zlepšuje. Jsem
bledý, nemluvím. Jsem nerudný. Mám sklony k depresím. Mám existenční
otázky.
Nezvládám tyto situace dobře, dle mého, ale usilovně na tom pracuji v průběhu
let. Konstantní úzkost – strach ze selhání.
Snažím se zůstat v klidu a nedávat přehnanou pozornost reakcím těla na stres
jako je například zrychlený tep. Dle mého názoru se často lekneme zmíněných
symptomů, což ještě přispívá ke stresu.
Dle mého čím dál tím hůře – s narůstajícím ročníkem si uvědomuji závažnost a
tíhu toho, že to musím dokončit, neb budu mít 3 promarněné roky. Snažím se
zachovat klid, uvědomit si že to není konec světa. Říkám si, že to dopadne, jak
má.

Akademický stres zvládám dobře. Věci do školy řeším s předstihem. Pokud něco
nechápu, doptávám se. Raději vše řeším dříve, než den předtím – jelikož vím, že
13 bych to jinak nestihl.
Mohlo by to být lepší. Pokud jsem ve společnosti, snažím se vypadat klidně,
14 vnitřně se občas třesu.
Ne moc dobře. Před zkouškou chodím po bytě a připadá mi, že absolutně nic
neumím, i když to tak není a umím všechno. Cítím balvan na hrudi, je mi zle,
15 nemohu jíst a potřebuji naprostý klid a ticho, abych se uklidnila.
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Respondent
1
2
3
4
5

4. Jak Vy zvládáte stresové situace?
B. Které vlastnosti podle Vás přispívají tomu, že zátěžové situace zvládáte?
Pečlivost, time-managemet, dochvilnost. A také vytrvalost. Disciplinovanost i
vůle.
Donutit se připravit včas. Uklidnění – v rámci samoučení mind-fullness.
Trpělivost, odhodlanost. Pozitivní nálada. Rozvážnost, pouze ale v některých situacích. Extrovertní povaha – pomáhá mi se pobavit o problémech s ostatními.
Jsem pečlivá a svědomitá, organizovaná, důkladná, poctivá. Sebedůvěra – věřím
v sebe a že to zvládnu.
Organizovanost, pilnost, cílevědomost, ctižádostivost, tvrdohlavost. Mám pevnou vůli.

6 Jsem bystrá, veselá, všímavá, flegmatická, aktivní.
7 Jsem pečlivá, poctivá. Jsem motivovaná – vidím smysl v to, co dělám.
Optimismus a radost z života. Organizovanost. Občasná systematičnost. Schop8 nost zabrat ve chvílích, kdy je to třeba. Jsem trpělivá a disciplinovaná.

9
10
11
12
13
14
15

Jsem zodpovědný. Mám zdravě na salámu. Zlehčuji situace a snažím se se svým
smyslem pro humor takto „nakazit“ i všechny okolo. Kolektivní lepší nálada mi
také pomáhá. Všechny vlastnosti, díky kterým teď zvládám zkouškové a další
stresové situace ve škole lépe jsem se naučil od spolužáka, který dle mého stresové situace zvládá skvěle.
Píle – to, co nezvládnu inteligenčně se zvládnu doučit a jsem ochotná věnovat
tomu čas, abych toho docílila. Radost z toho, že se můžu učit něco nového.
Pozitivní myšlení, nebrání událostí přehnaně vážně, soustředění se pouze na řešitelné problémy.
Pozitivismus, sebevědomá.
Organizovanost, cílevědomost, pocit že budu lepší než ostatní – vyčnívat nad
ostatními, strach z neúspěchu
Jsem chronický flegmatik vůči škole. Jsem chytrý, vytrvalý a velmi komunikativní
Organizovanost, pečlivost, důslednost, vytrvalost.
4. Jak Vy zvládáte stresové situace?

Respondent C. Jak vypadáte, když stresovou situaci nezvládáte?
Bídně. Stalo se mi, že například před maturitou jsem měl tzn. mental break down
1 – sesypal jsem se a emočně jsem to nezvládal.
Sesypala bych se. Hysterie, pláč. Konec světa – existenční krize. Pochyby o vlastní
2 existenci.
3 Emoční zhroucení. Pocení. Neustále opakuji, že to nezvládám.
Před státnicemi jsem měla něco jako emoční zhroucení. Naštěstí jsem díky soci4 álnímu kontaktu vše zahodila za hlavu
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5
6
7
8
9

Byla jsem rudá, mluvila jsem páté přes deváté. V průběhu nastane takový bod
zlomu, kdy se svět zbortí a emočně to nezvládnu.
Potím se, chce se mi brečet. Je mi špatně od žaludku, mám pocit, že mi to nemyslí.
Nemůžu spát, jsem myšlenkami všude a nikde. Potím se. Jsem protivná. Hodně
mi buší rychle. Mám trávicí potíže.
Zmatkuji. Nejsem schopná se soustředit a rozpoznat, co má vlastně prioritu.
Jsem rudá v obličeji, potím se.
Jsem sprostý – používám vulgarismy. Mám sklony k depresím a dělám hlasité
zvuky.

Extrémní úzkost, na kterou se nabaluje nespavost z úzkosti. A poté jsem unavená, protože vlastně nemůžu spát a zde se dostávám do začarovaného kruhu.
10 Menší paralýza. Potí se mi dlaně.
Neschopnost se soustředit a provádět činnosti, které by za jiných okolností nebyly problém. Změna na spíše negativní myšlení a nechuť pokračovat v řešení
11 problému.
12 Emoční zhroucení – brečím. Uzavřu se do sebe. Musím se vypovídat přátelům.
13 Rychle bušící srdce, časté pití kávy a časté pokuřování cigaret.
Jsem rudý v obličeji. Často používám vulgarismy. V momentě, kdy můj tzv. stresový pohár přeteče, odcházím z boje. Možná i to je důvod, proč jsem již na druhé
14 škole.
Nastane u mě bod zlomu = sesypu se, jsem vyčerpaná, protivná, náladová, una15 vená, zlá.

Respondent
1

2
3
4
5

4. Jak Vy zvládáte stresové situace?
D. Jaké techniky používáte, abyste tyto zátěžové situace zvládli lépe?
Pustím si film/seriál. Odpočívám. Trávím čas s přítelkyní.
Jsem si vědoma toho, že když situaci, na kterou se připravuji není konec světa,
ale že je zde jiná cesta. Snažím se si uvědomit, že když se jedná o státní zkoušku,
že lidé, jež mě zkoušejí, budou shovívaví a jsou také lidé. Myslím na tu přípravu,
které jsem věnovala dlouhý čas a že mi něco v hlavě zůstalo. Také myslím na to,
že pokud mě učitel bude chtít potopit, tak tak učiní, ale já v té hlavě něco mám.
Dechová cvičení. Přijmutí a akceptování se situací. Zároveň přijmutí toho, že tato
stresová situace nebude trvat věčně.
Sociální kontakt s kamarády a rodinou. Alkohol a dobré jídlo. Sport. Dostatek
spánku.
Snažím se dávat pauzy – v pauzách prokrastinovat (sociální sítě), sportovní vybití
(procházka, běh, cvičení). Dobré jídlo (především sladké) – odměňování.
Odměňování – čokoládou. Sociální opora – přítel, kamarádky. Fyzická aktivita –
procházka a běh.
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6
7
8
9
10
11
12

13

Snažím se připravit se dostatečně dopředu. Mám dobře rozvržené dny. Stopuji
si, jak dlouho se učím (tím předcházím stresu z nedostatku času). Relaxuji a odměňuji se (především dobrým jídlem). Opakuji si, že o nic nejde.
Dechová a relaxační dýchání. Říkám si uklidňující fráze – uklidňuji se sama. Pohyb na čerstvém vzduchu. Relaxovat – s přítelem či kamarády.
Imaginace (snění). Fyzická aktivita. Sociální kontakt. Prokrastinace. Odměňování
se (oblečení, dobré jídlo, alkohol).
Praktikuji duševní hygienu – sportuji, snažím se dostatečně spát. Prokrastinuji.
Beru lehké drogy na utlumení depresí či piji alkohol.
Pobyt v přírodě – fyzická aktivita. Meditace či dechové cvičení. Setkání s přáteli,
jež mě vytrhne z učícího stereotypu. A zavolání domů rodičům.
Uklidňující hudba, cvičení, vypovídaní se, dýchací techniky.
Sport, dýchání. Sociální opora.
Odpočinek. Sledování seriálu. Odměna – sladkost, káva, cigareta. Cvičení. Prokrastinace – sociální sítě. Přátelská posezení. Klidová cvičení – 10 minut klidu a
ticha.

Nejlepší je se na daný problém vyspat a trochu se distancovat od momentální
14 paniky, video hry, vodní dýmka a dobré jídlo taky hodně pomáhají.
Rozhodně sociální podpora – přítel, poté přátele i rodina. Vím, že tu jsou a že se
na ně mohu kdykoli obrátit. Poté také relaxace u filmu, či při provozování některého z mých koníčků – kreslení, pečení. Také procházky s mým psem mi často
15 pomáhají v uklidnění se a pročištění myšlenek.
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto
práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
Jméno a příjmení: Vaše jméno ...
V Praze dne: Klikněte nebo klepněte sem a za-Podpis:
dejte datum.
Jméno

Oddělení/ Pracoviště

Datum

Podpis
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