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I. TIME MANAGEMENT

Oldřich Dutý, MSc

„Okoučuj svůj čas.“
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1. KDY(Ž) TO UDĚLÁŠ, TAK TO MÁŠ
Tato kapitola je velmi důležitá proto, abychom odbourali velkou bariéru mezi klienty 
se zdravotním postižením a trhem práce. To, že se naučíme jak nakládat s časem a jak 
si jej organizovat, je nezbytné pro skloubení pracovního a soukromého života a pro 
umění organizovat čas v práci i doma.

Kdy to konečně uděláš? – Taky máš občas tuto otázku v hlavě? A věděl jsi, že to není 
jediná otázka, která by tě v řízení času měla zajímat? Co otázky jako kde, jak, pro 
koho, kdo, ale hlavně proč? I tyto otázky s časem a jeho řízením velice úzce souvisí 
a i na tyto otázky se v tomto sebezkušenostním workshopu podíváme. 

Souhlasíš s příslovím, že čas jsou peníze? Já osobně ani náhodou, kdyby to tak bylo, 
tak bych rozhodně minuty, hodiny či dokonce dny, kdy na něco čekám, uložil na 
lepší časy. Investoval bych čas, aby mi vydělal další čas, a část času bych věnoval 
lidem, kteří by si ho zasloužili a z nějakého důvodu už s námi nejsou. Čas si za pení-
ze nekoupíme, ale můžeme ho lépe řídit i za pomocí peněz. Možná až si při slovu 
rozpočet vybavíme čas namísto peněz, tak si uvědomíme jeho skutečnou hodnotu.

Předem bych ti chtěl poděkovat za tvůj čas, který trávíš na kurzu i čtením tohoto 
manuálu, protože jsi mi věnoval(a) něco, co nedostaneš zpět, ale doufám, že se ti tvá 
časová investice vyplatí a spíše čas získáš. 

Jediný čas, na kterém opravdu záleží, je teď. Proto nečekej a začni žít, než bude poz-
dě. Spousta lidí utrácí svůj čas v práci, která je nebaví, aby mohli utratit peníze za to, 
co je baví... Něco je tu špatně...

2. CO JE TIME MANAGEMENT?
Doslovně to znamená řízení času, přeloženo z angličtiny. Auto bez správného řízení 
je nebezpečné a to samé by se s nadsázkou dalo říci o času, který nemusí být nutně 
nebezpečný, ale buď budeš řídit čas ty, nebo čas bude řídit tebe. Je to na tobě.

3. TIME MANAGEMENT S HANDICAPEM?
Spousta lidí bude tvrdit, že time management je s handicapem těžší, že handicapo-
vaní potřebují více času atd. Z osobní zkušenosti si dovolím souhlasit i nesouhlasit. 
Každý i zdravý člověk s řízením času bojuje. Být handicapovaný neznamená být horší 
řidič času. Víc času můžeš ztratit pomalejší chůzí, hledáním bezbariérového spoje 
atd. Na druhou stranu když začneš řídit čas, tak se postupem času staneš lepším 
řidičem bez ohledu na zdraví. Handicap ovlivňuje například hledání produktivního 
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času, protože příznaky některých handicapů přicházejí neočekávaně. Proto je dobré 
nechat si dostatečnou časovou rezervu.

Každý si, bez ohledu na handicap, najde svoje cesty, kterými se vydá jako řidič svého 
času. Já ti v tomto řízení tvého času přeji hodně síly, nadšení, odhodlání, sebepozná-
ní i štěstí. Samozřejmě zdraví především. Zdravý čas je čas strávený tak, abys mohl(a) 
říct, že ten  čas stál za to... „Okoučuj čas dřív, než začne koučovat tebe“.  

4. CO OČEKÁVÁM?
Napiš 5 důvodů, proč je dobré řídit čas.

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5. PROČ? NASTAV ROVNOVÁHU

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Kolo životní rovnováhy se používá tak, že do každé z osmi výsečí napíšeš oblast 
života (hodnotu), která je pro tebe důležitá. Např. seberealizace, vztahy, peníze. Pak 
odpovíš na následující otázku: Jak moc jsem spokojen(á) s touto oblastí a vybarvíš 
jedno až deset polí v dané výseči (jedna vůbec, deset maximálně). Pak se zeptáš na 
další otázku: Která z těchto výsečí (kdybych jí zvýšil o 1-2 stupně ve spokojenosti) 
zvedne také ostatní. A pak si zvol cíl, na kterém budeš pracovat v oblasti této výseče 
a ideálně ve spojitosti s řízením času. 
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6. JAK? VNÍMÁM ČAS
Cvičení „Čištění zubů“.

Vezmi si papír, nakresli kamkoliv na papír kolečko. A pak udělej křížek na ten samý 
papír – tím označíš, kdy sis poprvé čistil(a) zuby, pak pokračuj křížkem, který označí 5 
let, 10, 15, 25, 35 atd., až do současnosti a zítřka. Označ v kolečku směr, kam koukáš. 
Když křížky procházejí přes kolečko, tak jsi orientován(a) v čase (řiď svůj čas podle 
aktivit), když jdou mimo kolečko, tak je pro tebe dobrý diář, protože se koukáš na čas. 

Západní kultury jsou většinou orientovány mimo čas, zatím co východní v čase. Vše 
má své výhody a nevýhody. Západní kultury jsou dobré v plánování a meznících. 
Východní v užívání si dne a vizionářství.

7. JAK SE K ČASU CHOVÁM JÁ?

Chování Jak často? Jak důležité Moje Priorita

Mám nastavené životní 
a kariérní cíle a jdu si za nimi

Denně Používám To-do-list

Vím co je důležité

Maximálně

Trávím dostatek času s kama-
rády a rodinou

Vím, kdy jsem nejaktivnější 
a kdy jsem v útlumu

Nejdůležitější věci dělám při 
plné energii

Pracuji na nejdůležitějších 
věcech dřív než na těch 
jednoduchých
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Když mám složitý úkol, tak 
si ho rozložím do menších 
úkolů

Plánuji dopředu vč. přestá-
vek a času pro rušivé efekty

Odměňuji se za splnění cílů

Umím říct NE

Plánuji čas pro emaily 
a telefonáty

Máme rozdělené role

Říkám si o pomoc

8. CO FUNGUJE PRO MNĚ A CO NE?
Držím se opravdu svých osobních a profesních priorit při řízení svého času?   
Proč – proč ne?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Co dělám dobře v řízení svého čas?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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Co musím změnit?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Budování nových návyků

Starý návyk Nový návyk Očekávání
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10. A CO DĚLÁNÍ VÍC VĚCÍ V JEDEN ČAS?
Cvičení – Představ si, že máš číslice 0-9 a abecedu. Nejprve zkus napsat čísla a písmena 
dohromady tak, aby se střídala čísla a písmena, číselnou řadu opakuj až do napsání 
celé abecedy. Takže to bude vypadat asi takto a0b1c2d3e4f5g6h7ch8i9j0k1... a zkus 
si stopnout kolik času to trvá.

ČAS:

Nyní to udělej tak, že napíšeš na jeden řádek celou abecedu a na řádek pod ní čísel-
nou řadu až pod poslední písmeno abecedy.

ČAS:

Co to říká o dělání věcí v jeden čas a šetření času?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

11. ČEHO CHCI DOSÁHNOUT?
Určitě jsi už někdy slyšel(a), že je téměř nemožné dojít tam, kam chceš, když nevíš, 
kam jdeš. Věřím tomu, že si každý z nás v dětství zkoušel, jak se v bludišti dostane 
myška k cíli. Pokud jsme nevěděli jak, tak jsme to vzali od sýru, tedy od cíle. Uvědomit 
si cíl nám pomůže se k němu dostat rychleji. Problém je, že většina lidí si sice cíle 
nastaví, ale nejsou to chytré nebo ještě chytřejší (SMARTER) cíle. 

Cíl musí být:

Specifický – Co konkrétně chci?

Měřitelný – Kolik nebo jak poznám, že jsem ho dosáhl?

Atraktivní – Jak velká je MOJE motivace k dosažení cíle?

Realistický – Jak moc je to realistické? S ohledem na mé zdroje, vč. času? 

Časově ohraničené – Do kdy přesně?

Aktivní a pozitivní – Co chci a co nechci?
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V mém vlivu – Jak velký vliv mám na dosažení cíle a jak ho můžu zvýšit? Sebe můžete 
určitě změnit, ostatní většinou ne.

Tak už vidíte rozdíl mezi cíli:

Nechci mrhat zbytečně časem.

Chci ušetřit jeden den, abych se mohl věnovat svým koníčkům tím, že začnu aktivně 
používat minimálně tři efektivní strategie řízení času, které jsem se naučil během 
tohoto studia brožury do jednoho měsíce od absolvování.

12. MOJE ČASOVÉ CÍLE
Co chci změnit ohledně řízení mého času? Napiš tři cíle.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Co chci změnit ohledně mého života? Napiš tři cíle.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Co chci změnit ohledně mé kariéry? Napiš tři cíle.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Vyber jeden z cílů, který jsi napsal(a) a zodpověz následující otázky:
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Jak moc na škále od 1 do 10 splňuje vybraný cíl kritéria definovaná na za-
čátku této kapitoly?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Pokud to není minimálně 8 u každého kritéria, jak to zvýším?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jakou podporu potřebuji k dosažní svého cíle a od koho?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jak si ji zajistím?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Co bude mým prvním krokem k dosažení cíle?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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Jak se odměním?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

13. MINUTOVÁ METODA CÍLE
1. Odsouhlas si svůj cíl.

2. Představ si jak vypadá ideální chování, které tě dovede do cíle.

3. Vezmi papír a popiš chování do 250 slov – dva krátké odstavce.

4. Papír přečti minimálně jednou denně po dobu dosahování cíle.

5. Každý den před spaním si vezmi minutu času jen pro sebe a zapřemýšlej, jak 
můžeš své chování přiblížit k tomu, aby si dosáhl(a) cíle? 

14. NAUČ SE ŘÍKAT NE
1. Uvědom si, CO chceš a nechceš dělat a PROČ.

2. Sdílej to s ostatními.

3. Než se rozhodneš říct ano, či ne, zodpověz si následující otázky: Mám na to čas? 
Čeho se musím vzdát, když řeknu ano? Pomůže mi to k dosažení cílů? Můžu to 
delegovat? Chci to vůbec dělat a za jakých okolností či podmínek?

4. Šetři svůj čas přijmutím, či odmítnutím žádosti. Vyhni se tomu, že řekneš – uvidí-
me, ozvu se ti atd.

5. Pokud dodržíš čtyři předchozí kroky, tak se odměň.
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15. (NE)MŮŽE TO UDĚLAT NĚKDO JINÝ 
A KDO?
Otestuj se: Pokud souhlasíš s tvrzením, zaškrtni ho:

☐ Daný úkol neumí nikdo koho znám splnit lépe než já.

☐ Nemám čas, abych delegoval.

☐ Cítím se provinile někoho zatěžovat prací.

☐ Nerad(a) se ptám.

☐ Nechci vypadat jako někdo, kdo je slabý a potřebuje pomoc.

☐ Nechci vidět, že to sám nezvládám.

Když máš před sebou nový úkol, tak zvaž následující otázky:

1. Jak je úkol důležitý – jakou má prioritu?

2. Je úkol a jeho splnění realistické?

3. Potřebuji pomoc?

4. Vyžaduje úkol mojí osobní účast nebo ho může udělat někdo jiný?

5. Kdo je nejlepší pro splnění tohoto úkolu?

6. Kdo zvládne tento úkol v termínu?

Deleguj tak, aby i pro ostatní byla radost s tebou pracovat:

1. Deleguj nejvhodnější osobě.

2. Jasně komunikuj co udělat a jak má vypadat výsledek.

3. Dej jednoduché a srozumitelné instrukce.

4. Buď připraven na otázky.

5. Buď připraven pomoci.

6. Dej přiměřený čas i odměnu.

7. Chovej se k člověku jako k sobě rovnému.
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8. Poděkuj a chval otevřeně.

9. NEDELEGUJ práci, protože jí nechceš dělat, ale proto, že by jí ostatní dělali rádi 
a umožni osobní i profesní rozvoj.

10. Deleguj většinou to, co spěchá a není tolik důležité.

16. JAK NA PROKRASTINACI?
Co to vůbec je? Mluví se o tom pořád, ale názory na to jsou různé. Pro mě osobně je 
to hledání neustálých výmluv, proč něco není hotové v situacích, kdy se nám něco 
dělat nechce ať už z důvodu, že je to těžké, děláme to neradi nebo protože se bojíme 
selhání. Jak s tím ale bojovat?

1. Pokud je to nedůležité a neurgentní, tak klidně dál prokrastinuj.

2. Pokud je to urgentní a nedůležité, tak to deleguj.

3. Pokud je to urgentní a důležité, tak to udělej teď.

4. Pokud je to neurgentní a důležité, tak to naplánuj.

5. Získej radu.

6. Rozlož si to do menších úkolů.

7. Stanov si jasný čas nutného dokončení.

8. Odměňuj se.

9. Odstraň rušivé vlivy.

10. Ale začít bys měl(a) s tím, PROČ prokrastinuješ?

11. Vyplň si tabulku pravdivě podle sebe.
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urgentní neurgentní
dů

le
ži

té
ne

dů
le

ži
té

Příklad řízení času

urgentní neurgentní

dů
le

ži
té • Krize

• Důležité schůzky
• Příprava na porady a jednání

• Neodkladné záležitosti

• Prevence
• Plánování

• Budování vztahu
• Osobní rozvoj
• Zdravá výživa

• Sportovní aktivity

ne
dů

le
ži

té

• Některé telefonní hovory
• Vyřizování e-mailů

• Některé nedůležité schůzky

• Surfování na webu
• Hraní her na webu

• Sledování TV
• Některé telefonní hovory

• Únikové aktivity

1

3

2

4
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Co je vaší největší ztrátou času - timewaster?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jak s ní hodláte bojovat?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jaký je váš cíl?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jak zvládnout rozsáhlé a náročné úkoly?

1. Začni teď. Nečekej na volný den, nebo na vhodnější čas, až se ti bude chtít.

2. Rozlož si rozsáhlý úkol do menších úkolů.

3. Používej nástroje projektového řízení.

4. Rozhodni co delegovat a deleguj.

5. Udělej si časový rozvrh pro úkol i volný čas.

17. JAK SI ZJEDNODUŠIT ŽIVOT?
1. Plánuj – udělej si seznam toho, co musíš udělat, roztřiď ho podle priorit a vždy 

vyber tři věci na každý den, které musí být hotové, ostatní ber jako bonus.
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2. Zaměř se – vyber si aktivitu, kterou uděláš a která ti ušetří čas.

3. Stanov datum dokončení – používej kalendář nebo plánovač dle tvého vní-
mání času. 

4. Nech si vždy časovou rezervu – stanov si datum dokončení před deadlinem.

5. Získej podporu ostatních – neboj si říct o pomoc.

18. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU MINIMÁLNĚ 
O 50 %
1. Napiš 3-5 věcí, které musíš zítra udělat.

2. Označ si na škále od 1-10 jak moc je každá z věcí na seznamu důležitá pro tebe, 
ale také pro ostatní – škola, práce atd.

3. Označ si, jaké z těchto věcí budeš dělat v různých fázích svého dne podle ener-
getické analýzy v kapitole 7.

4. Identifikuj, kolik přesně času strávíš na daném úkolu, včetně přestávek a jak dlou-
hé tyto přestávky budou.

5. Rozhodni se, které úkoly budeš delegovat a komu.

6. Začni s úkoly, které můžeš dělat jen ty, dělej tyto úkoly při nejvyšší možné energii 
a zaměř se pouze na to - nepřemýšlej, co budeš dělat potom.

7. Zatrhni splněný úkol a odměň se!

8. Přesuň se k úkolu 2 a celý postup opakuj.

19. JAK TO DĚLAT JINAK?
Telefon

• Používej sluchátka nebo hands-free.

• Telefonuj např. při sportu ve volném čase.

• Používej hlasovou schránku a vyhraď si čas na zavolání zpět.



TIME MANAGEMENT20

• Buď stručný a k věci – když budeš volat těsně před obědem nebo ve stoje, nebu-
de trvat tak dlouho.

• Pokud byl telefonát spojen s úkolem, zařaď ho na svůj seznam, přiřaď mu prioritu.

• Sdílej s ostatními, kdy ti mohou volat a kdy ne.

Email

• Vypni si upozornění na email.

• Vyhraď si čas, kdy zkontroluješ email a odpovíš na něj – neměla by to být hned 
první aktivita v práci.

• Rozřaď si emaily do složek podle druhu a priorit.

• Používej možnost rychlé odpovědi.

Neočekáváné návštěvy

• Vyhraď si čas, kdy nepřijímáš návštěvy a soustředíš se pouze na práci a sdílej toto 
rozhodnutí s ostatními.

• Nauč se říci, že se ti návštěva teď nehodí a smluvte si předem čas a místo další 
návštěvy.

• Domluvte si také předpokládanou dobu trvání návštěvy.

Schůzky

• Stanovte si cíl předem a odsouhlaste si ho.

• Choďte včas.

• Začněte a ukončete schůzku včas.

• Mějte vždy domluvené body, o kterých se bude mluvit a přiřaďte jim časový 
prostor.

• Časový prostor dodržujte.

• Organizujte schůzku jen když je nutná a po nezbytně nutnou dobu.

Čas s rodinou

• Rozdělte si povinnosti prací v domácnosti mezi členy rodiny.
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20. CO A PROČ SI ODNÁŠÍM?
Co je mojí největší ztrátou času - timewaster?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Jaké strategie budu používat?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

V čem pro mě byla největší přidaná hodnota workshopu/manuálu?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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II. Emoční inteligence
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Mgr. Monika Čuhelová 

1. ÚVOD – PROČ ČÍST TENTO TEXT?

„Emoce jsou jako benzín v autě – jet bez něj nemůžeme, 
a když jej doplníme, dostaneme se tam, kam míříme, 
velmi rychle.“ R. Dreikurz
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Vítám vás u čtení textu s názvem Emoční inteligence. Proč byste jej měli číst? 

Hokejové mistrovství – strach, naděje, víra, stres, nadšení, obavy, bušení srdce, po-
jídání brambůrků, pití alkoholu, štěstí, nadšení, zpocené ruce, zklamání, beznaděj, 
smutek, euforie… Emoce, emoce, emoce… fyziologické jevy, které emoce provázejí, 
chování vhodné i nevhodné, které emoce provází… Během hodiny hokejový fanou-
šek či fanynka prožije několik emocí… Emoce jsou všude kolem nás.

Jsem psycholožka a při své práci se denně setkávám s tím, že neumíme o svých 
emocích mluvit, že brání našemu rozvoji, nedokážeme využít sílu toho, když je nám 
dobře a daří se a velmi nevhodně pracujeme s tím, když se cítíme špatně – buď 
negativní city potlačujeme, nebo je naopak destruktivně pouštíme ven do okolí. 
Nedokážeme vzít za své emoce zodpovědnost, svádíme je na druhé. Příběhy na-
šeho života jsou emocemi prosyceny, přesto někdy jsou emoce vnímány jen jako 
negativní jev – chci se zbavit hněvu, vzteku… Příkladů, jak si lidé nevědí s emocemi 
rady, je mnoho. Přitom jde o silnou energii, která může dopomoci mnoha pozitivním 
změnám ve vašich životech. A to jak v pracovním, tak osobním životě. Proto, abyste 
byli spokojeni v práci je třeba umět pracovat s emocemi v životě celkově a právě k 
tomuto účelu slouží tento materiál. 

Jak pracovat s textem?

Text je praktický, doplněný o moderní teoretické koncepty, čerpá však i ze zkušeností 
našich předků. Každá kapitola je doplněna některými praktickými cvičeními, která 
vám mohou přinést inspiraci, jak pracovat s tématem, které se vás dotýká. Není to 
jednohubka, dejte si proto na každou kapitolu třeba týden, kdy zaměříte pozornost 
na dané téma a vyzkoušejte si inspirace a techniky.

Cílem textu je pomoci vám najít cestu, jak pracovat s emocemi, poznat sami 
sebe, neplýtvat energií na zbytečné rozčilování a vztek, využít sílu radosti 
a pozitivních emocí a najít cestu k porozumění druhým.

Já sama mám emoce své i druhých velmi ráda a věřím, že láskyplný vztah k sobě, ke 
svému životu, ke svým emocím, můžete mít i vy, pokud začnete své emoce vnímat 
jako dobrý ukazatel, průvodce a energii.

Úvodní zamyšlení:

Proč chci číst tento text? V čem je práce s emocemi pro mě důležitá?

Co chci, abych uměl/a, věděl/a na konci textu?

Jak to poznám – konkrétně?
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2. PÁR SLOV O EMOCÍCH

Zkuste si sami pro sebe zodpovědět tyto otázky: 

Co jsou to pro mě emoce?

Samotné definice emocí se liší dle psychologických odborníků, obvykle mezi ně řa-
díme pocity, afekty, nálady, city. Jejich prožívání závisí na temperamentu a osobnosti 
člověka.  Jde o velmi komplexní jevy, které jsou:

1. Proměnlivé – mění se v jednotlivých situacích, často se proměňují bez objektiv-
ních změn a v průběhu času.

2. Subjektivní – každý prožíváme danou situaci jinak, stejná situace vzbudí u jed-
noho člověka hněv, druhého nechá klidným.

Pokud se díváme na lidstvo jako celek, pravděpodobně k základním, tj. primárním 
emocím patří strach, zloba, smutek a potěšení – u nich mají lidé ve všech kultu-
rách specifický obličejový projev. 

Při práci s  emocemi je musíme umět pojmenovat! Dle Golemana existují 
tyto kategorie: 

Hněv – zuřivost, hrubost, nenávist,  zloba, popuzenost, rozhořčení, roztrpčenost, 
zaujatost, podrážděnost, otrávenost, nepřátelství, nenávist.

Smutek – žal, zármutek, neradost, sklíčenost, neveselost, melancholie, sebeobviňo-
vání, osamělost, zoufalství, v patologickém stavu až těžká deprese.

Strach – úzkost, nervozita,  ustaranost, zděšení, obavy, zlé předtuchy, ostýchavost, 
podezřívavost, popudlivost, hrůza, děs, lekavost, pochybnosti, v psychopatologii pak 
fobie a panika.

Radost – štěstí, úleva, spokojenost, blaho, potěšení, pobavenost, hrdost a zadosti-
učinění, smyslové potěšení a rozkoš, vzrušení, nadšení, zanícení, uspokojení, euforie, 
rozmarnost, v extrému pak mánie.

Láska – přátelství, důvěra, tolerance, vřelost, přijetí, laskavost, přitažlivost, oddanost, 
obdiv, zamilovanost, okouzlení.

Překvapení – šok, údiv, ohromení, úžas.

Rozhořčený odpor – pohrdání, opovržení, znechucení, přezíravost, averze, nelibost, 
zhnusení, ošklivení si.
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Hanba – vina, stud, zármutek, zklamání, výčitky, svědomí, poníženost, lítost, pokoře-
ní, zkroušenost a kajícnost.

Osobně nedělím emoce na pozitivní a negativní, myslím, že přínosem jsou nám jak 
tzv. negativní – strach a hněv nám mají co říci, stejně tak tzv. pozitivní emoce – za-
milování a vášeň – mohou v našem životě napáchat mnoho škody. V textu budeme 
hovořit v termínech „cítím se dobře“ a „cítím se špatně“. 

Emoce a vývoj: 

SRDCE MÁ DŮVODY, KTERÝM ROZUM ČASTO NEROZUMÍ

Je důležité podívat se na vývoj emocí z pohledu lidstva, protože nám pomůže 
vysvětlit, proč některé reakce, které v nás některé situace vyvolávají, jsou naprosto 
nevhodné pro současný život. Emoční, pocitové a pudové stránky jsou  starší  - z hle-
diska vývoje mozku jsou emoční centra, limbický systém, starší o několik milionů let, 
než šedá kůra mozková – myšlení. Starší, tj. silnější, mocnější. Nejprve měli lidé tzv. 
„emoce bez rozumu“, potom teprve došlo ke spojení emočních center s myslícími. 
Amygdala  - naše krizové centrum a její nevědomé reakce často přebírají vládu v si-
tuacích, kdy dojde k velkému emočnímu vzplanutí, například když jsou napadeny 
naše hodnoty či něco nevyřešeného, co v sobě neseme. Z tohoto důvodu se často 
stává, že v situacích, kdy jsme ohroženi, máme strach, jsme v silném stresu, tak vládu 
převezmou emoce a my se druhý den divíme a často i stydíme – křičíme na své 
blízké, vztáhneme na někoho ruku, ztuhneme a nic neřekneme, utečeme…

Petr Ludwig ve své knize Konec prokrastinace krásně znázornil emoce jako slona 
(ano, staré, těžkopádné, když se pustí zpod kontroly, tak ničící, pustošící, ale také 
krásné, silné, velké) a rozum jako jezdce na slonovi (mladší rozum, který chce mít vše, 
včetně slona, pod kontrolou). Pozor, nejde o to, aby slon poslouchal jezdce, ale o to, 
aby jezdec i slon byli v souladu, rozuměli si, šli společně. Nejsme jen rozum, nejsme 
jen srdce, jsme obojí. 

Emoce se vyvíjejí i v životě každého z nás a každé vývojové období má svůj úkol 
a s ním spojený i rozvoj specifických emocí. Člověk se rodí jako velmi bezbranná 
bytost a jsou to právě emoce, co jej poutá k druhému člověku – dle výzkumů každý, 
na koho se usměje kojenec, úsměv oplatí – tak jako má malý tygr drápy, má kojenec 
úsměv – tím si poutá druhé a oni jej ochraňují. 
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3. K ČEMU NÁM JSOU EMOCE?

• K čemu mi v mém životě kdy byly emoce?

• Kdy mi pomáhaly? 

• Kdy mi škodily?

Emoce jsou:

• Nezbytné k životu, umožňují přežití – díky nim vytváříme citové vazby, spo-
lupracujeme, vyhýbáme se fyzickému ohrožení 

• Pomáhají čelit problémům a těžkostem - vychylují nás ze stavu rovnováhy, 
díky čemuž můžeme čelit dlouhodobé výzvě, když se s problémem vyrovnáme, 
cítíme uvolnění, uspokojení, potěšení - obnovující efekt; pomáhají nám ujasnit 
si, co cítíme, přemýšlet a mluvit o událostech, které vedly k prožité emoci; sdílení 
našich emocí a pocitů s druhými lidmi vede k větší podpoře z jejich strany. 

• Pomáhají v učení - příjemné emoce pozitivně zpevňuje naučené; radost rodiče 
je pro dítě motivem k opakování činnosti; nepříjemné emoce nás vedou k vyhý-
bání se;  silné emoce a stres oslabují poznávání a učení.

• Pomáhají vytvářet a udržovat vztahy - udržet a využívat sociální vztahy pro 
vlastní přínosy; pomáhají rozumět tomu, co se děje kolem nás; jejich vyjadřování 
pomáhá poznávat emoce, přesvědčení a záměry druhých lidí.

• Emoce jsou důležité ve vývoji - děti  emoce svých rodičů používají jako zdroj 
informací k tomu, aby mohly rozumět novým, nebo nejednoznačným situacím; 
v batolecím období hněv u dětí posiluje svobodu, vymezení sama sebe a sebe-
uvědomění.

• Emoce a řízení času – dokud byl člověk brán jako stroj pro plnění úkolů – nespo-
kojenost. Co čekám od práce, od života, rodiny – vždy se dostaneme k pocitům 
a ke spokojenosti. 

• Emoce nás ladí  - buď nás ladí pozitivně, nebo negativně. V tomto vyladění pak 
žijeme náš život.

• Emoce zkreslují naši realitu
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Fakta a příběh

Když mluvím s klienty o jejich dětství, často vidíme tzv. „slepá místa“, místa, kde vlast-
ně člověk neví, co se stalo, ale něco si tam vymyslí, něco, co podporuje jeho příběh, 
který si tvoří. Může to být příběh o tom, že mě nikdo neměl rád nebo o tom, že jsem 
byla milována. Na základě emocí se fakta mění v příběh.

Zkuste si vybavit vaši vzpomínku z dětství a zapsat si ji. 

Co z toho se opravdu stalo a co je zkreslená realita, která je ovlivněna vaším 
přesvědčením, emocemi? 

Někdy stačí příběh někomu vyprávět a najednou zjistíte, že věci, o kterých jste 
si myslely, že jsou ucelené, se nikdy nemohly takto stát. Zkuste svůj příběh 
vyprávět někomu blízkému, rodiči nebo si tuto vzpomínku nechte povyprávět 
od sourozenců, rodičů. Jak to dopadlo? Jsou fakta a příběh stejná?

Naší zodpovědností a možností je, že se můžeme rozhodnout, jaký příběh chceme žít. 
Příběh člověka, který za vše obviňuje své rodiče, který říká, že za to, jak se má, mohou 
druzí… Nebo příběh toho, kdo má svůj život ve svých rukou, přijímá zodpovědnost 
za to, jak se chová a co cítí a žije příběh, který chce žít. Rozhodnout se pro příběh.

• Emoce ovlivňují vnímání

Co vidíte na fotografii?
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Pokud jste napsali, že vidíte dívku v tyrkysovém tričku, která má světlé vlasy, chlapce 
v modrém tričku…pak vidíte objektivní fakta. Pokud jste napsali, že vidíte rozhá-
danou dvojici, kdy se dívka na chlapce zlobí, protože ji opustil – vidíte příběh. Ale 
ten je pouze váš, subjektivní, vychází z vašeho vnímání reality a zdaleka nemusí být 
pravdivý. Je dobré vycházet ze svých zkušeností, nechat se vést intuicí, ale rozhodně 
není dobré brát je jako fakt a nenechat možnost situaci vyvinout se jinak.

• Emoce ovlivňují chování

Paní Jana se těšila večer do divadla. Když však odcházela z práce, uviděla, jak jedno 
auto na parkovišti stojí šikmo přes dvě parkovací místa. Hrozně ji rozzlobila lidská 
bezohlednost a rozhodla se, že to tak nenechá. Šla na recepci firmy, ale tam nikdo 
nebyl. To ji naštvalo ještě víc. Nechala na recepci vzkaz plný nadávek. Ještě večer 
v divadle byla celá rozčílená a místo, aby si užila představení, tak stále myslela na to, 
jak jsou lidé nevychovaní a neohleduplní. Vyprávěla o tom svým přátelům…Druhý 
den se dozvěděla, že kolega, jehož bylo špatně zaparkované auto, dostal infarkt 
a recepční šla volat záchranku. Na její vzkaz nikdo nereagoval a Jana se styděla…

Co se v příběhu stalo? Co mělo být jinak? Znáte situace ze svého života, kdy jste 
něco vyhodnotili nějak a situace nakonec byla úplně o něčem jiném? Jakou roli 
v tom hrají emoce? 

Emoce ovlivňují tělo: 

Znáte nějaká přísloví, úsloví, která poukazují na vtah mezi emocí a tělem? 

Používáte některé z těchto úsloví sami? Které?

V lidové řeči běžně poukazujeme na vztah mezi prožívání emocí a tělesným do-
padem. Ne nadarmo se říká „emoce – nemoce“. Mnoho nevyřešených situací, ne-
vykřičených hněvů, spolknutých vzteků, nestráveného smutku se projevuje tak, že 
onemocníme. Tím se více zabývá psychosomatika, která hovoří o psychosomatické 
jednotě a podmíněnosti. Lidé, kteří pracují se vztahem těla a emocí, tak, když je bolí 
záda, si nevezmou pouze lék, ale přemýšlejí, co vše si zase naložili. V lidové řeči vypa-
dá psychosomatická podmíněnost takto:

zažívací trakt: „leží mi to v žaludku“, „to nestrávím“

kůže: „mám husí kůži“, „úplně jsem se z toho osypala“, „dotklo se mě to“

kardiovaskulární systém: „mně snad pukne srdce“, „spadl mi kámen ze srdce“

dýchací ústrojí: „to nevydýchám“
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pohybová soustava: „podlomila se mi kolena“, „přišla jsem o pravou ruku“

CNS: „leze mi to na mozek“, „třeští mi z tebe hlava“

zhoubné procesy: „strašně se tím užírám“

4. ZÁKLADNÍ KAMENY

Když mě rozčílí můj partner/ka, kdo může za to, že jsem se rozčílil/a?  
On/ona nebo já?

Když starší sourozenec bouchne mladšího, protože mu mladší vzal hračku, má 
na to právo? 

Prvním základním kamenem je:

PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ EMOCE

Ano, pro mnohé lidi je toto velmi těžce přijatelné, ale je to tak.  Ať se ke mně druzí 
chovají jakkoliv, za to, jak se chovám já a co cítím, mám plnou zodpovědnost. Mohu 
se zlobit, ale nemohu (nechci, nemusím) bít a křičet. Mohu cítit křivdu, ale nemu-
sím se topit v pocitu zoufalství a beznaděje a dávat druhým vinu. Za to, jak fakta 
prožívám a jak se na základě prožitků chovám, nesu plnou zodpovědnost. Lidé jsou 
velmi kreativní v tom, jak zodpovědnost za své chování a za své pocity svádět na 
někoho jiného. Zodpovědnost je také o tom, jaký příběh si pro svůj život volím. Po-
kud ji převezmeme, nedáváme již nadále vinu za svůj život rodičům, partnerovi, ale 
víme, že svůj příběh si píšeme sami. Samozřejmě, neseme si s sebou batoh z dětství, 
spoustu vzpomínek, představ o prožité realitě, ale to nám nemůže bránit vzít na 
sebe zodpovědnost. Stejně tak se rozhodnutí pro zodpovědnost promítne do naší 
budoucnosti – ano, jak se budu v životě mít, závisí především na mně.   

„Nezáleží na tom, jak moc jsem chudý či bohatý, chytrý, krásný, ale na tom, co si 
o tom všem myslím.“

Dívejte se na své chování a na své pocity. Máte tendenci říkat – křičel jsem, 
protože mě rozčílila? Musím jíst, protože mě všichni opustili? Máte tendenci 
dávat zodpovědnost za své chování a za to, co cítíte, druhým lidem? Kdy se tak 
děje nejčastěji?  
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Druhým základním kamenem je uvědomění si faktu, že: 

KAŽDÝ PROŽÍVÁ VĚCI, SITUACE JINAK.  KAŽDÝ MÁ PRÁVO PROŽÍVAT VĚCI 
PO SVÉM

Jak jsme si řekli v úvodních kapitolách, stejnou situaci já sám/sama vnímám 
a prožívám spolu se všemi emocemi jeden den nějak, druhý jinak. Ovlivňu-
je nás únava, co se předtím stalo… Přijdeme z práce a partner řekne nevhodnou 
poznámku – jeden den se pousmějeme, druhý den, protože nás vytočil šéf, se na 
partnera urazíme. Ve stejné situaci samozřejmě tudíž různí lidí prožívají různé 
emoce. Toto je dobré si uvědomovat hlavně tehdy, když máme tendenci hodnotit 
pocity druhého – jak to, že se u tohoto můžete hádat?, proč u toho brečíš – si nějaká 
citlivka, ne? Zraňující, plné nepochopení, neempatické chování. Pokud přijmeme za 
svůj fakt, že ve sféře prožívání emocí a následném chování jsme opravdu rozdílní 
a dané situace prožíváme subjektivně, tak nemůžeme hodnotit pocity druhých. 
Můžeme říci, že mu nerozumíme, ale rozhodně nemůžeme říci, že je špatné a že 
takto by to býti nemělo. 

Třetí základní kámen:

SVOBODNÍ V EMOCÍCH KULTIVUJEME SVÉ CHOVÁNÍ

Přestože dané situace máme právo prožívat po svém, chování v naší společnosti 
odpovídá normám a je třeba se jej naučit kultivovat. Přestože se tedy na kamaráda 
zlobím, nebodnu jej nožem. Přestože mám strach, obvykle nezačnu utíkat a křičet 
(třeba před rozzlobeným šéfem). Často nemůžeme začít ani brečet – jsou místa, kde 
to nelze. Proto je velmi důležité, abychom emoce, které prožíváme a které by byly 
rády vyjádřeny svým starým způsobem (tj. hněv – agrese, strach – ztuhnutí nebo 
útěk) vyjadřovali jinak. Vyjádřit a dostat je ze sebe ven totiž musíme, potřebují 
být vyjádřeny či přetvořeny, zpracovány, komunikovány, regulovány… Technik, jak 
pracovat s emocemi, které nemůžeme vyjádřit tak, jak bychom chtěli, je mnoho 
a budeme je probírat v dalších kapitolách. 

Čtvrtý základní kámen:

KONCEPT SOUNÁLEŽITOSTI

Koncept sounáležitosti pochází od psychologa Adlera a hovoří o tom, že základní 
lidskou potřebou je potřeba cítit sounáležitost se skupinou. Tedy s rodinou, 
pracovním týmem, partou… Sounáležitost je tvořena tím, že se potřebujeme cítit 
schopní, spojení, spolupodílející se a potřebujeme mít možnost být nedokonalí. 
Pokud se nám nedaří tyto potřeby naplňovat, „zlobíme se“ a „zlobíme“ – tj. bojujeme 
o moc, o pozornost, mstíme se či máme strach a vyhýbáme se.  Sounáležitost chce-
me zažívat, pokud ji zažíváme, můžeme se rozvíjet, být šťastní, udělat chybu, učit se, 
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cítit se spokojení… Zde je cesta, jak jí dosahovat – pokud se ve skupině necítíme 
dobře, projděme si tyto 4 potřeby. Kterou z nich nemám naplněnou? Pokud jsme 
např. v týmu a nedaří se nám dobře pracovat, skupina nás nebere, podívejte se na 
dané potřeby. 

Napiš 3 své skupiny.

Jakým způsobem v nich zažívám jednotlivé prvky sounáležitosti?

Co dělám a jak se cítím, když mi lidé okolo mě říkají, že jsem neschopný, nikam 
nepatřící, jako člověk, bez kterého se všichni obejdou a ten, kdo žije se strachem 
udělat chybu?

Pátým kamenem je:

ZAMĚŘENÁ POZORNOST

Kam jde pozornost, tam jde energie, kam jde energie, tam to roste. Pokud 
zaměříme vědomě svou pozornost na to, co se nám daří, co je v našich životech 
pozitivní, co mi pomáhá, porostou tyto stránky. Pokud zaměříme pozornost na to, 
co je špatně, co se nedaří…  Na technice vědomé pozornosti staví mnoho technik 
pozitivní práce s emocemi, o kterých si povíme v dalších kapitolách. 

Cítím se spo-
jený – někam 
patřím, ostatní si 
mě všímají, mám 
zde své místo. 
Pokud toto ne-
zažívám, bojuji 
o pozornost.

Cítím se 
schopný – 
dovolují mi ve 
skupině ukázat, 
co umím. 
Neříkají – to 
nezvládneš. Po-
kud nezažívám, 
bojuji o moc.

Cítím se 
spolupodíle-
jící se – beze 
mne by to 
nešlo. Pokud 
nezažívám, 
mstím se.

Cítím 
odvahu být 
nedokonalý 
– mohu udělat 
chybu a z ní se 
poučit. Pokud 
nezažívám, 
vyhýbám se – 
zodpovědnosti, 
úkolům, růstu…

SOUNÁLEŽITOST
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5. CO JE TO EMOČNÍ INTELIGENCE?
Proč jsou někteří lidé úspěšnější než jiní? Proč jsou někteří šťastnější? Nestačí být jen 
chytrý, mít pro svou práci dostatečné znalosti, ale musíme mít i dostatečně vysokou 
emoční inteligenci. Příjemné je, že prací na sobě ji můžeme zvyšovat. Emoční inteli-
gence je obdoba účinné kapacity rozumu (IQ) v citové oblasti. Zahrnuje schopnost 
porozumět pocitům vlastním i jiných lidí tak, aby nám pocity neznepříjemňovaly 
život, ale přinášely potěšení. 

Dle Golemana se emoční inteligence skládá z pěti složek:

1. Znalost vlastních emocí: rozumím, proč cítím to, co cítím - sebepoznání. 

2. Zvládání emocí: mé city odpovídají situaci, umím se např. uklidnit.

3. Schopnost sám sebe motivovat: zapojuji emoce do cesty za vizí.

4. Vnímavost k emocím jiných lidí: snaha o porozumění a nehodnocení.

5. Umění mezilidských vztahů: uplatnění empatie při tvorbě vztahů.

5 stavebních kamenů emoční inteligence:

1. Sebeuvědomění – to, co prožívám, má své zákonitosti, plyne i z toho, co jsem 
prožil/a, mám na své emoce právo, na všechny.

2. Seberegulace – dokáži své emoce regulovat, usměrňovat tak, aby mě dokázaly 
obohatit, tak, abych jejich vyjadřováním nezraňoval/a okolí, aby mi dávaly energii.

3. Sebemotivace – vnitřní motivy a práce s nimi – co mě rychleji dovede k mému 
cíli a co ne, kdy ztrácím drive, co mi bere sílu.

4. Empatie – dokázat se vcítit, předvídat vývoj situací.

5. Sociální adaptabilita – jak se dokážu uplatnit, začlenit, navazovat vztahy, kultivace 
a posílení vztahů.

Já osobně definuji emoční inteligenci jako soulad a porozumění srdce, mysli a těla. 
Porozumět sám sobě pro svou spokojenost a život a pro život ve společnosti.

6. ZNÁM SEBE A SVÉ EMOCE
Poznat sebe a své emoce, rozumět si, to je samozřejmě základ. Proč cítím to, co cítím? 
Jaké emoce prožívám? Začněte tedy sami od sebe a investujte čas do prozkoumání 
svých emocí.
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Ohlédněte se zpět:  
Vyznačte, které emoce jste v uplynulém týdnu prožívali, a jak často?

Emoce Nikdy Zřídka Občas Často 

Radost 

Štěstí 

Nadšení 

Potěšení 

Láska 

Překvapení 

Úžas 

Očekávání 

Hrdost 

Spokojenost 

Klid 

Uvolnění 

Přijetí 

Nejistota 

Beznaděj 

Zlost 

Zklamání 

Mrzutost 

Nervozita 

Smutek 

Soucit 

Pocit viny 

Vztek 

Lítost 

Strach 

Úzkost 

Je něco, co mě překvapilo?
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Každý den v následujícím týdnu zaměřte pozornost na své emoce. 

Každý večer si vypište tři emoce:

popis situace; co cítím – emoce; co si myslím; co dělám; co se stalo potom? 

Na závěr týdne si svůj emoční deník vyhodnoťte: 

Co se dělo? 

Poznal/a, objevil/a jsem něco? 

Tímto můžeme porozumět nejen svým emocím, ale díky chování, vnímání situací 
a našich reakcí také poznat zákonitosti našeho často bludného myšlení (bloudím 
v kruhu – špatná emoce, výčitky, sebeobviňování, obviňování druhých) a poznat svá 
životní přesvědčení.

6.1. Sebe – láska, - poznání, - vědomí, - úcta

ÚKOL PRO DNEŠNÍ DEN – ZAMILUJ SE DO SEBE

Začátek emoční inteligence? Mám rád, mám ráda sama sebe. Sebeláska. Pro mnoho 
lidí spojeno s něčím, co se nemá, se sobectvím, individualismem. Pokud se však za-
čnete mít rádi vy sami, vše se ve vašem životě zlepší. Budete o sebe pečovat, uděláte 
si na sebe čas, odpustíte si, porozumíte si… Kdo by vás mohl mít rád, když se nemáte 
rádi sami? Jsou s tím spojená i slova jako sebevědomí – být si vědom sebe sama, 
sebeúcta – vážím si sama/sám sebe, sebepoznání – díky tomu, že si na sebe udělám 
čas, se znám a mohu růst ze svých silných stránek. 
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Lidé si něco myslí o sobě a něco o druhých, mají základní životní postoje: 

AKCEPTOVÁNÍ OKOLÍ
SE

B
EA

KC
EP

TA
CE

JÁ OK, TY OK

O sobě i druhých si 
převážně myslím, že jsem/
jsou v pořádku, cítím lásku, 
úctu. Já i svět jsme celkem 
v pořádku.

JÁ OK, TY NE OK

O sobě si myslím, že jsem 
v pořádku, jsem šikovný a chytrý, 
ale ostatní lidé mi nerozumí, jsou 
neschopní, málo se snaží, nedělají 
věci dobře… 

JÁ NE OK,  TY OK

Ostatní jsou perfektní, 
mají se dobře, všichni je 
mají rádi… ale já, já za nic 
nestojím. Nikdo mě nemá 
rád a jsem chudák… 

JÁ NE OK, TY NE OK

Jsem nemocný, nešťastný, nic 
neumím a celý svět je zlý, plný 
zloby, lidé si ubližují, chovají se 
k sobě nepěkně…

K zajímavostem z transakční analýzy patří také pět pohaněčů, které se objevují ve 
výchově a které si dospělí nesou a dle nich formují vztah k sobě i životu:

1…buď perfektní

2…dělej svým chováním radost druhým

3…jen se snaž! Zkoušej to, nevzdávej to!

4…buď silný!

5…pospěš si!

Každý z těchto „pohaněčů“ říká – nejsi dost… nejsi dost dobrý, rychlý, perfektní…  
Je pak těžké se mít rád/a, když nejsem dost…

Který z těchto pohaněčů jste slyšeli ve svém dětství? Jaký vliv má na vaši součas-
nost a sebelásku?

Jak se začít mít rád/a?  Prvními krůčky jsou slova a čas. Slova ocenění sám/sama pro 
sebe, všimnutí si toho, co se mi podařilo. Zapisování toho, co se daří. Hledání toho, 
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v čem jsem dobrá/ý. Shovívavost k sobě. Tak jako vaše děti, které máte rády, i když 
nejsou dokonalé, můžete mít rád/a i sebe a svou nedokonalost. Naučit se, i když se 
nedaří, i když jsme na dně, si říci – I TAKTO SE MÁM RÁD/A.  A prosím, přestaňte se 
srovnávat. Že nejste tak dobří, jako ostatní, chytří, krásní. Objevujte a obdivujte svou 
vlastní jedinečnost.

Co pro svou sebelásku udělám ještě dnes?

Jak o sebe budu pečovat každý týden?

Co mám na sobě ráda nejvíce?

Co se mi na mně fakt líbí?

Sebepoznání 

Kdo jsem? Jaké mám v životě role? Co je mé pravé já?

Přestaňte se stále dokola ptát, co vám nejde a co byste měli zlepšit, na čem byste 
měli tvrdě pracovat. Podle Einsteina jsme každý/á génius. Pokud však budete po 
rybě chtít, aby šplhala na strom, bude si celý život myslet, že je neschopná. 
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Naučte se poznat to, co vám jde nejlépe, vaše zdroje, silné stránky, nadání… A na-
místo toho, abyste věnovali čas odstraňování svých nedostatků, pracujte na tom, 
v čem jste dobří, protože rosteme ze silných stránek. Pokud je pro vás těžké vaše 
silné stránky poznat, vzpomeňte si na své dětství – co vám šlo, v čem jste byli dobří, 
co vás bavilo.

Mé silné stránky?

Zapíši si 5 věcí, které na sobě oceňuji. 

Zkusím těchto 5 věcí říci nahlas některému ze svých přátel. Jaké to bylo?

Otázky na silné stránky: Co mě baví nejvíce? Co mě v dětství bavilo nejvíce? Co 
mi šlo jakoby samo?

Technika SWOT ANALÝZA

Mé silné stránky Mé slabé stránky

Mé příležitosti Má rizika

Co vám v životě dodává sebevědomí?

Cesta za vyšší sebeúctou

• BUĎTE PRAVDIVÍ

• PŘEKRAČUJTE SVOU ZÓNU POHODLÍ, MĚJTE ODVAHU

• STUDUJTE

• DĚLEJTE VĚCI, PŘI KTERÝCH SE CÍTÍTE DOBŘE

• HLEDEJTE POZITIVA

• IGNORUJTE FÁMY

• VAŽTE SI SVÉHO ČASU

• PŘEVEZMĚTE ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT
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• OCEŇUJTE SE

• NAHRAZUJTE NEGATIVNÍ MYŠLENÍ POZITIVNÍM

• BUĎTE SI VĚDOMÍ SVÉ SEBEHODNOTY

• MĚJTE SE RÁDI

• VYHLEDÁVEJTE POZITIVNÍ LIDI

• MRKEJTE NA SEBE DO ZRCADLA

• BUĎTE AKTIVNÍ, KREATIVNÍ

• ŘÍKEJTE, CO SI MYSLÍTE, CO CÍTÍTE

• HLAVU VZPŘÍMA

• MILUTE SVÉ TĚLO

• NEVYTVÁŘEJTE SI DOMĚNKY

• NEBERTE SI NIC OSOBNĚ

• DĚLEJTE VŠE CO NEJLÉPE

• NEHŘEŠTE SLOVEM

6.2. Cítím se dobře

Otázka na pozitiva: Co je v pořádku? Co se daří?  Co funguje?

Co mě v posledních dnech potěšilo? 

Psychologové začínají zkoumat kladná témata, posunují se ke studiu pozitivních 
událostí v životě člověka. Vůdčí osobnost směru, americký psycholog Martin Se-
ligman (2003) deklaruje pozitivní psychologii jako vědu o  pozitivních emocích 
(radost, štěstí, láska, naděje) a kladných životních zážitcích a zkušenostech, 
o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti (optimismus, 
nezdolnost, smysl pro humor, svědomitost, sebedůvěra) a o pozitivně fun-
gujících společenstvích a institucích. 

Pokud chceme zažívat trvalejší duševní pohodu, pak:

1. Rozvíjejme pozitivní emoce - míru naší pohody a štěstí zvyšuje častější 
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a intenzivnější prožívání pozitivních emocí, jako jsou radost, láska, naděje či vděč-
nost, než emocí negativních.

2. Buďte angažovaně zaujatí -  spokojenější lidé mají obvykle ve svém životě 
aktivitu, která je baví, dokážou se do ní plně ponořit a na chvíli zapomenout na 
starosti všedního dne. Zažívají flow -  plné soustředění - prožitek splynutí, pono-
ření se do proudu dění.

3. Opatrujte kladné mezilidské vztahy -  kvalita mezilidských vztahů, stačí 
několik blízkých a pevných vazeb, v nichž je obsažen opravdový zájem o dru-
hého, vřelost, opravdovost a blízkost. Jsou to vztahy partnerské, v širší rodině, na 
pracovišti, s přáteli.

4. Mějte smysl života – co je pro nás důležité a jaký to má smysl. Smysl života, 
využití potenciálu, služba nějakému vyššímu účelu, něčemu nebo někomu, co 
nás přesahuje.

5. Zažívejte úspěšný výkon – ocenění, pochvala, od druhých i od sebe sama, 
zpětná vazba, ohodnocení.

Dle vědců pozitivní a optimistický přístup k životu a pocit životní spokojenosti je  asi 
z 50% zděděn, z 10% závisí na materiálních podmínkách a ze 40% je ovlivnitelný. To 
je velká šance s naším přístupem pracovat.

Dobré pocity – cítím se dobře – jaké jsou to emoce, co to pro mě osobně znamená?

Cítím se dobře, když se cítím šťastný, radostně, dojatý, důvěřivý, hrdý, pyšný, jsem 
rád/a, příjemně, senzačně, legračně, vděčně, nadšeně, ulevilo se mi, zamilovaně…. 
Pocit pohody, odvaha, radost…

Dobře nám téměř vždy dělají „staré věci“ – ty, co dělali již naši předkové – pohyb, sex, 
vaření, rýpání v hlíně, procházky v přírodě.

Nezapomeňte projevovat to, že se cítíme dobře, i v chování a komunikaci. 

ŠTĚSTÍ

Štěstí je především stav mysli, daný způsobem našeho nazírání na svět, 
našimi postoji k druhým lidem i k sobě samým.
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Zkuste si udělat malý test: Jak velký vliv má daný fakt na štěstí:

Kolik mám peněz.

S kým žiju.

Věk.

Vzdělání.

Pohlaví.

Úroveň inteligence.

Náboženské založení.

Opravdové štěstí (M. Seligman) – Co nás dělá šťastnějšími?

Kolik mám peněz. Velký vliv u malých příjmů, nemá vliv u velkých příjmů.

S kým žiju. Velký vliv.

Věk. Malý vliv.

Zdraví. Nemá vliv u běžných zdravotních problémů, malý vliv u závažných 
onemocnění.

Vzdělání. Nemá vliv ve vyspělých zemích, v chudých zemích má vliv.

Pohlaví. Nemá vliv. Některé výzkumy ukazují mírné rozdíly ve vztahu k věku – 
mladší ženy jsou o něco šťastnější než mladší muži, starší ženy jsou méně šťastné 
než starší muži.

Úroveň inteligence. Nemá vliv.

Náboženské založení. Malý vliv. Žádný vliv u depresí. Malý vliv na hodnocení 
života. Vyšší vliv na pozitivní pocity a na snížení stresu.
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Na zrcadlo si nalepím papírek s textem: 

DÍVÁŠ SE DO TVÁŘE ČLOVĚKA, KTERÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA TVÉ ŠTĚSTÍ.

Dle Dalajlamy ten, kdo žije šťastný život, jej vždy žije s přesahem na ostatní 
-pomoc, soucítění, podpora. 

Pro to, abychom se cítili šťastní, je dobré, když si najdeme takové činnosti, ve kterých 
dosahujeme pocitu flow. Flow je duševní stav, při kterém je osoba v průběhu provo-
zování určité činnosti zcela ponořena do pocitů naprosté soustředěnosti a nadšení. 
Jde o stav soustředěné motivace; cílevědomé zaujetí, při kterém člověk plně ovládá 
své emoce, které mu pomáhají k lepšímu výkonu v jeho činnosti;  soustředím se hlu-
boce na vykonávanou aktivitu a ne na sebe, či na vlastní emoce. Emoce při stavu 
flow nejsou pouze ovládnuty a usměrněny, ale pozitivně naladěny a zapojeny do 
řešení úkolu, zažíváme pocit spontánní radosti, nadšení při prováděné činnosti. 

Při jaké činnosti jsem naposledy zažíval pocit flow?

SPOKOJENOST

Jsem spokojen/á, když…

Na naši spokojenost má velký vliv to, jak trávíme a dokážeme organizovat svůj čas. 
Nejde zde o to, kolik úkolů denně splníme, to nám spokojenost nepřinese. Jde o to, 
že známe své vize a dle nich si stanovíme své priority. Na základě priorit pak děláme 
plány. Jediné, čím si můžeme být jisti, je svou smrtelností a konečností našeho života. 
Člověk touží po smysluplnosti, po tom, aby čas, který je mu dán, je vyměřený a nikdo 
neví, jak dlouhý, prožil a ne promarnil. 

Vize – jak chci žít, jak chci, aby můj život vypadal.  Jde o dlouhodobě dobrý pocit, že 
žiji tak, jak chci, tady a teď a ne, až dosáhnu cíle. 

Priorita – co je pro mě důležité - není měřitelná, maximálně pocitem. Vyhledávání 
priorit – kam člověk směřuje, kroky správným směrem.  Na cestě mám milníky (cíle), 
ze kterých zjišťuji, že jdu správně.

Tři pravidla:

• Kam směřujeme pozornost, to sílí.
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• Co bereme jako samozřejmost, to zpravidla přestane fungovat a vymizí.

• Nerovnováha je příčinou většiny našich problémů, ne-li všech.

Tedy – směřovat pozornost tam, kde je to pro nás důležité, důležité věci 
nebrat jako samozřejmost a udržovat rovnováhu.

Rovnováha – zaměřit na své důležité oblasti (8):

1. fyzická kondice a zdraví

2. psychika a vnitřní nastavení 

3. rodina

4. vztahy

5. peníze

6. práce a kariéra

7. produktivita a kreativita

8. životní styl

/Bohdana Kabátová/

Má vize – jak chci, aby můj život vypadal?

Analýza priorit: Nejdůležitější v mém životě, pro mě je…

Jak se tyto priority projevují v mé každodennosti? 

Jak se tyto priority projevují v čase? 

Týdenní plánování, kam mám své priority zařazeny.

Techniky, pro zvyšování pocitů štěstí a spokojenosti:

Pozornost záměrně zaměřuji na to, co je v mém životě dobré, co se daří, všímám si 
věcí, které se dějí správně, které se povedly. Například místo seznamu toho, co jsem 
neudělal/a píši seznam toho, co jsem udělal/a. OPĚT – KDE JE POZORNOST, TAM JE 
ENERGIE, KDE JE ENERGIE, TAM TO ROSTE.

Vděčnosti: Každý máme za co být vděční, často nejsme, bereme to jako samozřej-
most - poděkujme za to, uvědomme si to, za co jsme vděční.

Afirmace SÍLA SLOVA: Pozitivní sdělení o sobě či světě či čemkoliv, které sám/sama 
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sobě sděluji. Dle těch, kteří tomu věří, jsou jedním z nástrojů, jak dosáhnout neuvě-
řitelně rychle změny. (př. Jsem krásná, dnes je krásný den, žiji v hojnosti). Tvoříme 
v přítomném čase a vždy s pozitivními slovy. Ale – musíme tomu věřit, sami sebe 
neoklameme. Tělo, emoce, rozum v souladu. 

VISION BOARD: Osobní nástěnka vizí – co chci, kam chci jít, vytvořím si nástěnku 
svých přání, vystřihnu, nalepím, práce s tématy hojnost, bohatství…

Důvěřujte svému životu.

Soustřeďte pozornost, energii, přejte si… a pusťte

Buďte pokorní 

Klademe si správné otázky:  Kdo mi může pomoci? Kdybych měl/a hodinu času 
denně navíc, jak bych ji využil/a?  Co mi v mém životě chybí? 

V následujícím týdnu: 

Všímejte si svých emocí, tentokrát těch, které nám dělají dobře a sledujte situace, 
myšlenky, emoce a chování.

Každé ráno si zapíši „těším se na…“.

Každý večer si zapíši 3 vděčnosti: „Jsem vděčná za… Jsem vděčný za…“

Radost jsem měl/a, dobře mi udělalo, zachytil/a jsem prchavý okamžik štěstí…

Změřte si svůj pocit štěstí za daný den na škále od 1 do 10 – zaměřená pozor-
nost.

Pokud mám vytvořenou afirmaci, tak si ji každý večer zopakuji.

Hledejte flow…

6.3. Cítím se špatně

Cítím se špatně -  co to pro mě znamená? 

Které emoce jsou pro mě spojeny se slovy „cítím se špatně“?

Jakou mají pro mě barvu? Jak vypadají? Jsou teplé, studené? 

Špatné pocity – cítím se špatně – je mi to k něčemu?  K čemu?  

Jak vyjadřuji špatné emoce tělem, grimasou, slovem, co s nimi dělám, když je 
cítím?
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Nespokojenost, strach, hněv, vztek, stres… pocity, emoce, které když cítíme, tak se 
necítíme dobře, cítíme se špatně. Jak s nimi můžeme zacházet, co nám chtějí říct 
a jak jim můžeme předcházet? 

Když cítíme zlost, vztek, smutek, mám krizi, depku, máme strach, tak vězme, 
že:

1. NEMUSÍME BÝT VŽDY ŠŤASTNÍ! ANI SLUNCE STÁLE NEZÁŘÍ.

2. I TAKTO SE MÁM RÁD/A.

3. POMÁHÁ POJMENOVÁNÍ – naučím se emoce rozeznat a minimálně sobě, pokud 
to dokážeme, tak i lidem okolo sebe, je pojmenujeme.

4. Pozor na „jsem naštvanej, jsem vzteklej“ – změníme na „cítím vztek, zlobím se“ – 
my nejsme ta emoce, my ji cítíme – zde máme velkou šanci na změnu a na to, že 
nás špatný pocit úplně nezahltí – dáváme si odstup.

5. Nemusíme hned hledat příčinu - „užít si své špatné dny“.

6. Nesvádějte svůj stav na druhé lidi, na okolnosti, převezměte za ně zodpovědnost 
– „cítím …., ale ty za to nemůžeš“ – říci předem.

7. Naučíme se techniku proaktivity, techniku inner-game - nejen pouhá reakce, ale 
zastavení a podívání se na to, co se děje a rozhodnutí, jak na to budu reagovat 
já – svobodná reakce na podněty.

Mí klienti často hovoří o tom, že jejich „necítím se dobře“ má dvě roviny – jednu 
takovou rychlou, rudou, agresivní – vztek, hněv, strach. Druhá je taková šedá, dlou-
hotrvající, bezbřehá – smutek, nespokojenost, nevyladění…

Nespokojenost

Kdy jsem se cítil/a nespokojen/á? Co se dělo předtím? Co se dělo potom? 

Nespokojení jsme s  druhými, se sebou, se světem… Musíme si dávat pozor, protože 
je nakažlivá. Znáte termín „blbá nálada ve společnosti, firmě“. Amygdala nám totiž 
zesiluje negativní podněty. 

Některé příčiny a zdroje nespokojenosti:

Nevhodná práce s časem - tak jako spokojenost, i nespokojenost závisí velmi na 
správném, smysluplném využití konečného času, který máme. 
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Spokojeni nejsme a práce s časem se nám nedaří, když:

1. Dělám věci, pro které nejsem vhodný/á.  Recept – poznám sebe, to, co mi 
jde, své silné stránky, zdroje, nadání…viz kapitola o sebepoznání.

2. Dělám věci, které nejsou v souladu s mou vizí života, soustředím se na 
špatné věci. Práce s vizí, prioritami – viz kapitola o spokojenosti.

3. Používám nesprávné nástroje pro řízení svého času  – vhodné nástroje 
nalezneme v textu o řízení času od kolegy…

4. Nedávám čas podívat se zpět – ZV, zhodnocení.

Jakým způsobem vyhodnocuji svou práci, svůj život? Jak poznám, že se daří?

Techniky zpětných vazeb:

Týdenní zhodnocení: Každý týden si určete hodinu a podívejte se na uplynulý 
týden – co se povedlo, co se nepovedlo. Dle toho nastavte svůj plán na týden další.

Schůzka se sebou: Jednou za měsíc si proveďte malý rituál: Nejprve se oceňte, 
řekněte si, že se máte rádi, pak se podívejte na uplynulý měsíc, zda se vám daří jít za 
svou osobní vizí. A podívejte se dopředu – jak za svou osobní vizí půjdu další měsíc?

Co jsem udělal/a:  Pro velké nespokojence volíme techniku – co jsem udělal/a. Na-
jednou se před vámi objevují seznamy splněných věcí a vy v týdenním a měsíčním 
hodnocení proberete sami se sebou, jak věci, co děláte, souvisí či nesouvisí s vaší vizí.

Mnoho lidí, přestože dosahují výsledků a objektivně jsou úspěšní, zažívá stálý pocit 
nespokojenosti. Přestože k němu nemají „reálný důvod“. Často jde o to, že jsou na-
staveni a zaměřeni na hledání chyb, příliš perfekcionističtí. Někteří si dokonce myslí, 
že pouze pokud budou nespokojeni, mohou se dál rozvíjet, že nespokojenost je 
jejich hnacím motorem. Myslí si, že pokud by byli spokojeni, přestali by růst. Nebojte, 
osobního rozvoje a rozvoje emoční inteligence lze dosahovat i přes pocity štěstí 
a spokojenosti.  

Co vidíte?                3+2=5                   4-1=3                 5+2=6

Máte příležitost buď vidět dvě správné odpovědi, nebo jednu chybu.
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Práce s chybou:

U konceptu sounáležitosti patří odvaha být nedokonalý k základním potřebám. 
Dovolit si proto dělat chyby, mějte rádi své nové chyby. Pokud chybu uděláte, zvolte 
správnou techniku, jak s ní dál pracovat. 

Nevhodné techniky práce s chybou:

1. Chybu nepřijmu, svádím na ostatní – kvadrant já jsem OK, jiní nejsou OK.

2. Chybu přijmu a lituji se – kvadrant já nejsem OK, jiní jsou OK.

Vhodná technika pro práci s chybou:

Chybu přijmu, omluvím se, napravím ji, neopakuji ji. Najdu si z ní poučení, beru ji jako 
příležitost naučit se dělat věci správně.

Práce s problémem: Mnoho lidí věnuje velkou energii problémům, které nemohou 
vyřešit, jsou mimo jejich sféru vlivu. Při vyhodnocování problému a jeho příslušnosti 
volí nevhodné komunikační prostředky. 

Napište jeden problém, který vás trápí, a který můžete ovlivnit.

Napište jeden problém, který vás trápí, a který nemůžete ovlivnit.

Základní otázka:  Mohu problém ovlivnit?

• Pokud nemohu problém ovlivnit, pustím jej. Vědomě se nechci trápit tím, co 
nemohu ovlivnit. Pokud jej chci ovlivňovat, hledám cesty, kterými to půjde. Př. 
Trápím se situací v Tibetu – adoptuji dítě na dálku.

• Pokud vím, že problém ovlivnit mohu a chci, řeším jej.

Druhá otázka: Čí je to problém? Můj? Partnera? Zaměstnavatele?

• Pokud je to můj problém, zvolím komunikační techniku já-výroku.

• Pokud jde o problém někoho jiného – zvolím empatickou reakci.

Obě techniky se naučíte v kapitole o komunikaci.

Nespokojenost cítíme také, pokud nesprávně pracujeme s fenoménem pomoci. 
Mnoho lidí si neumí říkat o pomoc, neumí pomoc odmítnout. Také dávají pomoc 
tam, kde je nevyžádaná, okamžitě přispěchají bez ohledu, zda druhý pomoc chce 
či ne.  Když dáváme pomoc ihned tomu, kdo ji nechce a zvládnul by situaci sám, 
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v podstatě mu bráníme v potřebě „být schopný“ a tím jej „znekompetentňuji“. Což 
vede k tomu, že s námi bude bojovat o moc či jej tlačím do pocitu bezmocnosti. 
MOC – POMOC – BEZMOC.

Pomoc: 

Naučím se říkat si o ni.

Naučím druhé říkat si o ni.

Pomáhám tomu, kdo si o pomoc řekne.

Zeptám se – chceš pomoci nebo to zvládneš sám? 

Z montessori pedagogiky známe heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Nespokojení jsme také, když prokrastinujeme. Prokrastinace – „pro krastio – patřící 
zítřku“. Na toto téma mohu doporučit knihu Petra Ludwiga – Konec prokrastinace 
a Pavla Pacovského Člověk a čas. Nespokojenost se dostaví často i tehdy, když si 
dáváme velké cíle, velké úkoly.

Jak vypadají vaše novoroční předsevzetí?

Novoroční předsevzetí jsou jedna z krásných možností. Pokud však pracujeme na 
velkých cílech, velkých změnách, na všem současně… obvykle selžeme. A co se 
dostaví? Nespokojenost, bezmocnost, pocity selhání. A to se opakuje, vrací, cyklí, až 
můžeme dojít do fáze, které se říká „naučená bezmocnost“. 

Nedělám nic→ výčitky→jsem k ničemu, sebevědomí jde dolů→ bezmoc →nedě-
lám nic→ výčitky→ jsem k ničemu, sebevědomí jde dolů…

Úsměvné je, že novoroční předsevzetí vypadají často každý rok stejně… Co s tím? 

• Technika KAIZEN - malé krůčky a ocenit se - chci zdravě žít, tak začnu maličkostí 
– každé ráno vodu s citronem a 5 kliků…

• Překračujeme svou komfortní zónu

• Otočit to – „dělám, co má smysl → mám dobrý pocit →rostou mi dovednosti 
→věřím si →dělám, co má smysl…“

Nezapomeňte, že i pád na pusu je krokem vpřed.
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Který nový návyk by mi pomohl, abych se cítil/a spokojenější?

Je v souladu s mou vizí? Jak? 

Jak jej zařadím do svého života?

Strach:

Máme v sobě část, která o nás neustále pečuje a stará se o to, aby se nám nic nestalo 
a dobře se nám dařilo. Abychom uměli vyhodnotit nebezpečí, rizika, chrání nás, je 
součástí základní výbavy a upozorňuje nás – měj se na pozoru. Mobilizuje energii 
a vyvolává fyzické projevy – třes rukou, stažený žaludek, neschopnost pohnout se. 
Můžeme mu říkat NÁŠ VNITŘNÍ OCHRÁNCE.  Pokud zažíváme stavy ohrožení, 
tak samozřejmě potřebujeme, abychom byli mobilizovaní, připraveni. Bohužel, náš 
vnitřní ochránce pracuje s informacemi - dobré je to, z čeho máme dobrý pocit, 
špatné to, z čeho máme špatný pocit, jiný jazyk ani informace nemá. 

Jednoznačně nám tedy dokáže pomoci v jasných a jednoduchých situacích. Ve 
složitých situacích nám může pomoci pouze tehdy, pokud máme pořádek v sobě, 
máme se rádi, máme pozitivní postoj k životu a důvěru v budoucnost, sebe i druhé 
-   zde se strach spouští jen tehdy, když je skutečně ohrožující. 

Strach tedy někdy hovoří naprosto v souladu se situací, ve které se objevuje, náš 
vnitřní ochránce má jednoznačné informace a vysílá signály dle nich. Jsou však 
situace, kdy je náš vnitřní ochránce zmatený a informace, které dostává, zmatek 
a nesoulad v nás, naše destruktivní programy či nesoulad spouští alarm tam, kde 
nemá. Nejsilnější vliv mají situace, které jsme zažili v dětství, kdy se vytvářelo naše 
přesvědčení, životní scénáře. Ale neseme si i věci z dospělosti -  když máme špatné 
zkušenosti z předchozího vztahu, když náš chytrý mozek vymýšlí všechny problémy, 
všechny kdyby… 

Když máme strach, jsme napadení celí, mozek, srdce i tělo. 

Strach je častokrát o „co když“ – nejsem dost dobrý/á, nebudu milován/a; co se 
stane, když… Máme strach z toho, že mě někdo nebude mít rád, strach že nejsem 
dost… (dobrá, hezký, chytrý, schopná). Máme strach z rizika, z neúspěchu, paradox-
ně i z úspěchu. 

Jak se strachem nepracovat? Co nefunguje?

• Rozhodně svůj strach nepotlačujte, když strach odmítáte, odmítáte sami sebe.

• Pozitivní myšlenky, hecování se, různé afirmace – pokud jim nevěříme, nemohou 
s naším strachem nic udělat – jak víme již od začátku textu – emoce jsou starší 
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a silnější než racionální mozek.

• Sami nejděte cestou zkoumání „proč mám strach“, pokud je váš strach silný, ne-
chte se tímto hledáním provázet odborníkem.

Co můžeme s naším strachem dělat?

• Důležité je, jak jej vnímáme – je to pro nás brzda, problém nebo příležitost k růstu, 
ukazatel, kam mám jít.

• Naslouchejte svému strachu – kvůli něčemu se u vás objevil, něco vám chce říct. 

Techniky práce se strachem:

• Začněte mít svůj strach rádi. Láskyplně jej přijměte, hovořte s ním. Je to váš vnitřní 
ochránce, chrání vaše vnitřní dítě a je pouze trochu zmatený. Zklidněte svou mysl 
a ptejte se: 

Co mi chceš říct? Co mě máš naučit? Jaký máš v mém životě smysl?

• Pečujte o sebe, zklidněte se, pěstujte sebelásku.

• Začněte technikou kaizen dělat to, z čeho máte strach - po malých krůčcích 
vystupujte ze své komfortní zóny.

• Objevte své strachy a transformujte je – strach – respekt – energie; strach jako 
příležitost k růstu, můžete jej proměnit v energii.

• Zesměšnění – funguje u některého druhu strachů – jdu ve svých představách ad 
absurdum, až je to směšné.

• Co nejhoršího se může stát.

• TFT a EFT techniky – jsou výborné pro práci se strachem – objevujte sami.

Cestou k trvalému snižování strachu je změna návyků a postojů:

1. Zavádění denních rituálů – cviky, rituály, meditace, imaginace, relaxace.

2. Čistit psychiku – vyhnutí se škodlivým, negativním podnětům.

3. Žít vnitřní pravdu a být sami sebou – nepotlačovat sami sebe.

4. Připomínat si situace úspěchu, to, kdy jsme překonali své hranice.

5. Mít se rád/a.

6. Vytvoření rovnováhy - tělo, mysl i duše hledají rovnováhu.
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7. Konfrontace s tím, čeho se bojíme – krůček po krůčku – nadechnout, vydech-
nout, pustit se do akce – důvěřuji svému životu.

8. Přijmout svůj strach – přijmu sebe sama, ukonejším -  i takto se mám ráda, jsem 
si oporou, ustojím a přijmu realitu.

Vyzkoušejte si některé další techniky práce se strachem:

Vyberte si jeden kámen – strach. Z čeho mám strach?  Sepište si na papírky 
své strachy. K čemu mi jsou? Co je za nimi? Vyberte si ty, které si chcete nechat, 
protože vám pomáhají, posunují… a ty, které nechcete, symbolicky spolu 
s kamenem odhoďte.

Ptejte se sami sebe: Co bych dělal/a, kdybych se nebál/a? 

Hněv je silná, stará emoce. Opět nám může být velkým pomocníkem, protože nám 
ukazuje, co nám vadí, co se nás dotýká, kdy jsou napadeny naše hodnoty. A zároveň 
může spolu s agresivní komunikací nebo agresivitou být destrukční pro naše vztahy, 
pokud jej nedokážeme vyjádřit, je destrukční pro nás. K dalším emocím patří pocity 
viny, křivdy, vztek, smutek… 

Naučte se pracovat se svou nespokojeností.

Naslouchejte svému strachu.

K hněvu přistupujte s respektem a k jeho prožívání a vyjadřování proaktivně.

Pokud máte pocity viny, tak si vzpomeňte, jak pracovat správně s chybou. Pokud 
jsou ve vašem životě pocity křivdy, tak pracujte s odpuštěním. Pokud přijmete 
zodpovědnost za svůj život, nemusíte vůči nikomu cítit křivdu.

 

7. VÍM, JAK SÁM SEBE/SAMA SEBE 
MOTIVOVAT
Motivace můžeme vnímat jako sílu, díky níž něčeho dosahujeme, přispívá k ener-
getizaci organizmu a jeho zaměření. Obvykle ji dělíme na vnější – někdo motivuje 
k něčemu nás – k vyššímu výkonu, ke změně. Používá k tomu obvykle cukr – zvýšení 
platu nebo bič – trest, sankce. Stejně tak – prostřednictvím vnějších motivů – může-
me motivovat někoho my. Tato motivace nepatří k efektivním, je obvykle krátkodobě 
účinná a obecně – není příliš vhodná. Zdá se velmi snadná, ale není efektivní. Ztrácí 
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se u ní kreativita, jedinečnost, odměny i tresty musíme stále zvyšovat, aby stále byly 
„motivující“.

Vnitřní motivaci, kdy motivujeme k dosažení něčeho my sami sebe, můžeme dělit 
na motivaci cílem a vizí:

Motivace cílem – stanovím si cíl, až k němu dojdu, tak konečně budu šťastný/á. 
Příklad - budu vydělávat hodně peněz a koupím si nové auto – až budu mít nové 
auto, budu šťastný a spokojený. Budu spokojená, až se naučím anglicky. Tyto cílové 
motivace s sebou nesou rizika velké nespokojenosti v průběhu cesty k cíli a zároveň 
– co, až cíle dosáhneme? Obvykle jsme chvíli šťastní a pak se neděje nic – pocit štěstí 
se vyčerpá. 

Znáte ve svém životě situaci, kdy jste se motivovali cílem a nevedlo to k takové-
mu štěstí, v jaké jste doufali?

Motivace vizí – motivace, která opravdu funguje. S vizí jsme pracovali již v před-
chozích kapitolách, máme ji tedy zpracovanou. Příklad - chci být zdravý člověk, jdu 
cestou – dělám malé zdravé kroky, které vedou k naplnění mé vize.

Jak vám vaše vize může pomoci ve vaší motivaci? Jaké kroky j jejími naplnění 
můžete dělat?

8. VYJADŘUJI SVÉ EMOCE A PRACUJI 
S NIMI

8.1. Jak pracovat se silnými negativními emocemi, proaktivní 
přístup

Již víme, že:

• Moderní problémy řešíme emočně starými nástroji. 

• Spíš než emoční rychlost opakované reakce vyžaduje současný svět tvůrčí a stále 
nové jednání. 

• Naše silná emoční reakce automaticky neznamená, že podnět tuto reakci vyža-
doval.
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• Negativním emocím nelze vždy předcházet.

• Musím pracovat na sobě.

• Negativní energie z emocí musí ven.

• Hledám kultivované způsoby, jak mohou jít ven.

„Jsi-li v okamžiku hněvu trpělivý, můžeš si ušetřit 100 dní starostí.“ Čínské přísloví

Pozor na rozdíl:

POTLAČENÍ EMOCE  - nevhodné - vede k psychosomatickým problémům.

REGULACE EMOCÍ – vhodné -  prostřednictvím učení se.

PROAKTIVITA

Technika proaktivity vychází z toho, co jsme se již naučili. Jde pouze o to, že se mů-
žeme rozhodnout, jak budeme reagovat na podnět. Svobodný člověk se mezi reakcí 
na chviličku zastaví a zeptá se sám sebe, jak bude reagovat. Tj. když mě někdo naštve, 
neuhodím ho. Když jsem frustrovaná, nesním tabulku čokolády. Reaktivní člověk 
hned reaguje, proaktivní volí, jak bude reagovat. Právě v možnosti zvolit si svobodně 
způsob reakce je naše největší síla. 

Zkuste trénovat proaktivitu – nejprve na jednodušších situacích, poté na složitěj-
ších. Kdy s tím mám největší problémy? Kdy jsem svobodný člověk a kdy  pouze 
reaguji na podněty prostředí?

8.2. Tělo

Vyjádřete tělem, grimasou, výrazem obličeje radost.

Vyjádřete tělem, grimasou, výrazem obličeje hněv

Zkuste si každý den v průběhu týdne natrénovat a vyzkoušet co nejvíce těles-
ných, fyzických projevů emocí.

Tělo je to, co nám nevyjadřování emocí odnáší – bloky, psychosomatická one-
mocnění, bolesti.  Proto -  zapojte co nejvíce své tělo do vyjadřování emocí, jak jen 
můžete – gestikulujte, tančete, skákejte, bouchněte si pěstí do stolu – ať to jde ven. 
Samozřejmě, má to své hranice, které si již dokážete představit. A láskyplně se o své 
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tělo starejte, dávejte mu dobře najíst a napít, pečujte o něj a buďte vnímaví – často 
nám potlačené emoce somatizují, takže to, co nás trápí, se můžeme dozvědět právě 
přes tělo. Ale to již také víme…

Co nevhodného děláte, když jste ve stresu?

Jak jíte? Pijete? Sportujete? 

8.3. Komunikace

Pravděpodobně si všichni dokážeme představit, jak nevhodně dokážeme vyjadřovat 
své emoce. Někdo je proto raději nevyjadřuje vůbec – to také není dobře. Jak tedy 
své emoce vhodně vyjadřovat slovy?

• Každý má právo mluvit o svých pocitech.

• Říkejte, co cítíte.  Říkejte, co si myslíte. Není to o boji, ale o vyjádření – toto mě 
zlobí, toto se mi líbí, toto bych chtěl/a, s tímto chci pomoci, potřeboval/a bych, 
mám ráda, těší mě, těším se… Naučte se používat techniku já-výroku. 

• Já-výrok – je respektující, nekonfrontační, neobviňující a nehodnotící. Dáváme 
najevo, že druhý je pro nás partner, kterému v rámci svých hranic můžeme sdělit 
své problémy.

POPIS – popíšu situaci  POCIT – jaký z ní mám pocit PŘÍČINA – kde je příčina

Příklady: 

„Jsem na rozpacích. Mám problém, se kterým bych potřeboval/a pomoci.“ „Opravdu 
mě rozzlobilo, když jsem slyšela, co jsi řekla.“ 

„Není mi jedno, když slyším, že máte mezi sebou spory.“

Vyjádřete já-výrokem:

Kamarád vám slíbil pomoci, ale nepřišel.

Nelíbí se vám, jak s vámi mluví váš šéf.

Manžel/ka se zdržel/a v restauraci. 

• Potřeboval/a bych… naučte se začínat věty slovy „potřeboval/a bych…“
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• Nejsem emoce, ale cítím emoci - naučte se komunikovat o emocích tak, že 
nejsme jimi, ale cítíme je.  To znamená – neříkám, jsem naštvaný, ale cítím zlost. 

• O sobě mluvte jen v dobrém. 

• Je zbytečné vysvětlování na racionálním podkladu, když je ten druhý nebo já sám 
v silných emocích – můžeme sice „něco“ vysvětlovat, ale ten druhý nás stejně 
nemůže vnímat – má zaplavenou amygdalu. Jasně řekněte – to se mi nelíbí… 
a pak se k situaci vraťte a v klidu ji proberte.

9. EMOCE TĚCH DRUHÝCH – EMPATIE, 
POVZBUZENÍ, HRANICE
Co od nás naše druzí ve vztahu k emocím potřebují?

1. Přijmutí druhého i s jeho emocemi –  každý má právo na své emoce.

2. Stanovíme si hranice v chování – ano, rozumím tomu, že se zlobíš, ale nelíbí se 
mi, když na mě křičíš.

3. Mluvíme s druhými o jejich emocích bez hodnocení, rad – rozvíjíme svou empatii 
a naslouchání. 

4. Naučíme se druhé podporovat, povzbuzovat a oceňovat.

5. Vyvarujme se komunikačních stopek, opět si vzpomeňme, co ubližuje či ubližo-
valo nám. Také nenechávejme emoce být, ale dáme jim pozornost.

Jedna ze složek emoční inteligence je empatie. Znamená naučit se rozumět emo-
cím, pocitům a motivům druhých lidí - vcítění. Empatický člověk je schopen chápat 
důvody a způsob jednání někoho jiného, rozumí jeho pocitům a názorům. Vcítí se 
do vnitřních pocitů i vnějšího chování. Důležité je, aby člověk nehodnotil, proč druhý 
dělá to, co dělá.  

Pomáhají nám komunikační dovednosti – slova, mimika, gesta, postoj…
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Jednou z cest pro zvýšení naší empatie je schopnost naslouchat druhému:

Techniky aktivního naslouchání

Technika Cíl: Prostředky: Příklady:

POVZBUZO-
VÁNÍ:

podnítit druhého 

k dalšímu hovoru; 

získávání informací; 

hledání nových 

souvislostí; mapo-

vání a rozšiřování 

témat 

Užíváme výhradně 

otevřené otázky; 

Užíváme neutrální 

slova; Nevyslovu-

jeme souhlas či 

nesouhlas

Co mi o tom můžeš 
říct? Jaký je váš 
názor? Jak to vidíte 
vy? Co se změnilo?

OBJASŇO-
VÁNÍ

Získávání informací; 

hledání nových 

souvislostí; pomá-

háme mluvčímu, 

aby viděl i další 

hlediska problému

Otevřené otázky; 

pozor na PROČ; 

pozor na přebírání 

iniciativy a dopo-

vídání

Co si pod tím mám 
představit? Koho se 
to týká? Komu to 
ještě vadí? Jak ty to 
vnímáš? Co je pro 
vás nejdůležitější? 
Jak to vypadá doma, 
když se učíš?

PARAFRÁ-
ZOVÁNÍ

Ukázat, že mluvčí-

mu nasloucháme, 

že mu rozumíme, 

co říká; ověřujeme 

si, že správně 

rozumíme; udává-

me konverzaci směr 

a strukturu

Svými slovy 

zopakovat hlavní 

myšlenku sdělení, 

POZOR! Nezna-

mená to doslova 

zopakovat to, co 

jsem slyšel/a

Jestli tomu dobře 
rozumím, tak… Vy 
říkáte, že… Je to tak, 
že… ; ….říkám to 
správně?

SHRNUTÍ

shrnout důležité 

myšlenky a fakta; 

zhodnotit dosažený 

pokrok; položit 

základ k další 

diskuzi

Strukturovat hlavní 

vyřčené myšlenky 

formou konstato-

vání; ověřujeme, 

zda to všichni 

pochopili stejně

Pojďme si shrnout, 
co jsme do této 
chvíle probrali. 
Dohodli jsme se, že 
budeme řešit… Je to 
tak? V předcházející 
hodině jsme mluvili 
o …. A jako nejvhod-
nější se jeví…
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ZRCADLENÍ 
POCITŮ

Porozumění a le-

gitimizace pocitů 

a emocí; umožnit 

mluvčímu zvládat 

emoce, pocity

Pojmenujeme, 

co si myslíme, že 

druhý cítí; můžeme 

použít i otázku; 

necháme druhé-

mu prostor, aby 

nás mohl korigovat

Vidím, že vás to 
velmi rozčílilo. 
Vnímám, že jste 
velmi rozrušený. 
To je v této situaci 
v pořádku. Myslíš, 
že to bylo zbytečné 
a bereš to jako 
křivdu?

OCENĚNÍ

Pojmenovat pozi-

tivní jednání nebo 

vlastnost druhých. 

Dát najevo důvěru. 

Projevit uznání 

úsilí či činnostem.  

Oceňujeme vše, co 

lze ocenit (aktivní 

účast v rozhovoru, 

pozitivní přístup, 

osobitý pohled na 

situaci). Konkrétní 

a upřímně míněné.

Jsem rád/a, že jsme 
mluvili o … Těší mě, 
že...  Skutečně si 
vážím vaší snahy 
vyřešit problém. 
Děkuji vám za vaši 
ochotu.

Empatie  – kde jsem nebyl empatický? Vidím to? Co mohu udělat lépe? 

Druzí cítí nějakou emoci, něco dělají ve vztahu ke mně, má to nějaké hranice? 
Jak to poznám? Co je pro mě překročení hranice? Co udělám? 

Zažil/a jsem situaci, kdy mi bylo snadné vcítit se do druhého? 

Zažil/a jsem situaci, kdy mi přišlo těžké vcítit se do druhého?

V čem se tyto situace lišily?

• Povzbuzování a podpora – popis, pocit, přínos.

Příklady: 

Měl/a jsem radost, když si sám zalil květiny. Děkuji, pomohlo mi to.

Potěšilo mě, když si neodmítl pomoci kamarádovi. Byla to dojemná situace.
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Povzbuzení, jedinečnost a ocenění je vyjádřeno i v následujícím příběhu:

Příběh hliněné nádoby

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích palice, 
kterou nosil na krku. Na jedné byla prasklina, zatímco ta druhá byla dokonalá a vždy 
nesla plnou míru vody. 

Na konci dlouhé cesty, která vedla od potoka až k domu, měla vždy prasknutá nádoba 
vodu už jen do polovičky. Dva celé roky to takto šlo, nosič vody nosil do domu každý 
den jen jeden a půl nádoby vody. Samozřejmě, že dokonalá nádoba byla pyšná na 
svůj výkon, vždyť byla bez chyb, dokonalá. Ale prasklá nádoba se styděla za svoji 
nedokonalost, a cítila se uboze, protože je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou 
letech soužení oslovila u potoka nosiče: 

“Stydím se, neboť voda teče po celé cestě domů. A na konec cesty donesu jen polovic 
vody.” 

Nosič jí ale odpověděl: 

“Všimlas si, že květy rostou jen na tvé straně chodníku a ne na druhé straně? A to pro-
to, že jsem vždy věděl o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem zasadil semena 
květin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli do domu. Dva roky sbírám 
ty krásné květy, abych si zdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato 
krása nerozzařovala můj dům.”

Co bychom při komunikaci s druhými a vyjadřování či vnímání emoci dělat 
neměli: 

• Komunikační stopky: výsměch, ironie, kritika, shazování, ponižování, srovná-
vání…

• Nevhodné a nerespektující: Přikazování, poučování, napomínání, moralizová-
ní, poskytování nevyžádaných rad, hodnocení a posuzování partnera, vyvracení, 
odmítání a relativizace pocitů partnera, strhávání pozornosti na sebe, interpre-
tování, analyzování, zvědavé vyptávání, unikání od tématu, nemístné vtipkování.

• Zlozvyky: čtení myšlenek, přerušování a skákání do řeči, nereagování na sdě-
lení – chybí zpětná vazba, neverbální odmítání, neupřímné vyjadřování pocitů 
oklikou, neupřímnost, nejasnost, nekonkrétnost sdělení, nálepkování, přílišné 
zobecňování, překrucování skutečnosti, nesoulad verbálního a neverbálního 
projevu, přehnané emoce…

• Pozor na generalizace, nálepky, ty-sdělení…

• Komunikační bloky říkají:  To, co cítíš, cítit nemáš, nemůžeš.   To přece nemyslíš 
vážně!  To asi nevíš, co mluvíš.  Takové pocity nejsou správné.
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• Pozor – každý z  nás má právo danou situaci prožívat po svém, každý 
cítíme něco jiného.  Už jen to, že přestaneme s negací pocitů druhého, 
znamená zlepšení vztahu. 

• Stále více kritizujeme, než oceňujeme. Jakoby poznat sebe znamenalo vědět, co 
mi nejde. Jako bychom si mysleli, že kritikou dosáhneme pozitivní změny.

Zkuste přestat:

• Při silných emocích odvádět pozornost jinam.

• Řešit situaci v akutním stadiu (pokud to není nutné)- vždy se k situacím v klidu 
vracejte já-výrokem.

• Zakazovat druhým cítit to, co cítí.

• Nechávat negativní emoce uvnitř.

Limity v chování druhých ve vztahu k vaší osobě:

• Rozhodně si nenechte vše líbit, stanovte si hranice.

• Jasně vymezit pravidla a hranice (bití, křik, sprostá slova).

• Nechávejte ostatním zodpovědnost za jejich chování.

• Nenechte se vtáhnout do pocitů, kdy si myslíte, že za negativní emoce a agresivní 
chování druhých můžete vy, protože nejste OK.

10. ZÁVĚR
Tento text samozřejmě nemohl postihnout všechna zajímavá zákoutí rozvoje emoč-
ní inteligence a všechny techniky, které nám v jejím rozvoji mohou býti nápomocné. 
Věřím, že něco z něj se může stát inspirací pro to, abyste se cítili ve svém životě lépe 
a žili ve světě radostně, spokojeně a šťastně obklopeni lidmi, které milujete a kteří 
milují vás. 

Odpusťte sobě i druhým ve vaší minulosti, mějte důvěru ve vaši budoucnost 
a zaměřte pozornost na přítomný okamžik a přijměte zodpovědnost za svůj 
život.  
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11. INSPIRACE A ZDROJE
Inspirace pro vás:

• Pacovský Petr: Člověk a čas

• Ludwig Peter: Konec prokrastinace

• Timothy Ferris: Čtyřhodinový pracovní týden

• Don M. Ruiz: Čtyři dohody

• Robin S. Sharma: všechny knihy

• Martin Seligman

• Ivo Toman: všechny knihy

Zdroje:

• Arrive, J. I. (2004). Umění prožívat emoce. Portál. Praha. 

• Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T. (2007). Respektovat a být 
respektován. Spirála. Kroměříž. 

• Praško, J. (2007). Jak vybudovat a posílit sebedůvěru. Grada. Praha. 

• Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Portál. Praha. 

• Širůčková, Štěpánková: Emoce v našich životech a jak na ně. CRSP Brno, 2011



FINANČNÍ GRAMOTNOST60

III. Finanční gramotnost

Ing. Martin Bělovský
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1. ÚVOD
Kapitola Finanční gramotnost je zaměřena na to jak porozumět financím a jak s nimi 
nakládat v různých situacích. Porozumění tématu je třeba pro praktický život a v 
našem případě jde o hlavně o to, aby čtenáři mohli nabité vědomosti přenést do 
oblasti hledání práce a zaměstnání. Kapitoly finanční gramotnosti seznamují čtenáře 
se základními charakteristikami, pojmy a situacemi ve světě financí, pracovního 
práva, rodinného rozpočtu a zadlužování. Pod některými odstavci jsou uvedené 
doporučené internetové stránky, kde si může čtenář přečíst více informací o dané 
problematice a to, co se do textu z důvodu omezení rozsahu nevešlo.

2. PENÍZE A VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ
Peníze v historii neustále mění svůj tvar a podobu, ale v současnosti se dá říci, že 
peníze plní především tyto funkce: 

Měřítko hodnoty – znamená to, že můžeme minci nebo bankovce přiřknout hod-
notu, s níž všichni souhlasí. Jinými slovy je hodnota peněz to, co si za ně můžeme 
koupit.

Ukládání hodnoty – nemusíme všechny peníze utratit najednou! Můžeme si ně-
jaké uložit na horší časy. Musíme dát však pozor, na pokles hodnoty peněz v čase, 
způsobený tzv. inflací.

Prostředek směny – ke směně můžeme použít ovce, krávy, jablka …nebo mince, 
dokud s tím obě strany souhlasí.  Jakmile byly peníze vynalezeny, staly se nejoblíbe-
nějším prostředkem směny.

Jaké jsou dnes formy peněz?

Hotové peníze – peníze, na které si můžeme fyzicky sáhnout. Nosíme je v peněžence.

Bezhotovostní peníze – peněžní vklady, často zůstatky na účtech v bance.

Vydělávání peněz

Peníze můžeme získat několika způsoby. Jedním z nejběžnějších způsobů je být 
zaměstnaný. Druhým běžným způsobem je pracovat na sebe a být osobou samo-
statně výdělečně činnou. Toto jsou nejběžnější způsoby vydělávání peněz, i když 
existují i další méně časté a obvyklé způsoby. V našem textu se zaměříme na první 
způsob vydělávání – být zaměstnaný.
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Co je závislá práce?

Často se můžeme setkat s pojmem závislá práce. Zjednodušeně řečeno je to práce, 
která je vykonávána podle zákoníku práce. Je to práce, která je vykonávána jménem 
zaměstnavatele, podle jeho pokynů a na jeho právní a ekonomickou odpovědnost.

Závislá práce je vykonávána:

• na pracovní smlouvu v pracovním poměru – dostáváme mzdu nebo plat

• na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda o prove-
dení práce - DPP, dohoda o pracovní činnosti - DPČ) – dostáváme odměnu 
z dohody

Naproti tomu existuje nezávislá práce, při které jak napovídá název, nejsme závislí 
např. na zaměstnavateli. Většinou se jedná o podnikání jako fyzická osoba (OSVČ) 
nebo právnická (např. s.r.o.)

Dokonce existuje i práce nezávislá a nesoustavná (nahodilá). Nejčastěji to může 
být příležitostný výdělek za něco, co není předmětem našeho podnikání, nebo jed-
norázový prodej určité věci apod.

Pozn.: Pozor na práci, která by měla být vykonávána v pracovněprávním 
vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a je vykonávána jako OSVČ (osoba 
samostatně výdělečně činná – podnikání). Zaměstnavatel po nás chce, 
abychom práci, která je běžně vykonávána zaměstnanci, vykonávali na živnos-
tenské oprávnění. Pokutu mohou dostat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec 
a ten do výše až 100 000 Kč!

Příjmy ze závislé práce – pracovní smlouva, DPP a DPČ

Pracovní smlouva – uzavřením pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr mezi za-
městnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva je nejčastějším typem smlouvy 
-  výdělečné činnosti zaměstnance.

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat:

1. Kdo má 

2. kdy a kde

3. nastoupit na jakou práci

4. a kdo mu za to zaplatí.

PRACOVNÍ SMLOUVA
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Jinými slovy obsahuje:

• identifikaci smluvních stran (zaměstnanec, zaměstnavatel),

• den nástupu do práce a místo práce,

• druh práce.

Ostatní obvyklé náležitosti pracovní smlouvy nemusí být sjednané přímo ve smlou-
vě. Např. výše mzdy nebo platu může být uvedena na zvláštním dokumentu, který je 
jednostranně vydán zaměstnavatelem. Pozor, v tomto případě může zaměstnavatel 
výši mzdy opět jednostranně snížit!

Další důležité informace o pracovní smlouvě:

Pracovní smlouva se může uzavřít na dobu:

• Určitou – je uveden datum, kdy pracovní poměr končí, zaměstnavatel ani za-
městnanec nemají povinnost smlouvu prodloužit!

• Neurčitou – smlouva trvá do doby skončení pracovní poměru.

Skončení pracovního poměru – je společné pro smlouvy na dobu určitou i neu-
rčitou

Pracovní poměr může být rozvázán

• Dohodou – dohoda zaměstnavatele i zaměstnance na rozvázání pracovního 
poměru, pracovní poměr končí sjednaným dnem ukončení.

• Výpovědí – jednostranná, může být dána zaměstnavatelem i zaměstnancem, 
výpovědní lhůta trvá 2 měsíce a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí uplynutím posledního 
dne příslušného kalendářního měsíce.

• Okamžitým zrušením

• Zaměstnavatelem – nepodmíněné odsouzení zaměstnance pro úmyslný 
trestný čin, porušení povinností v práci zvlášť hrubým způsobem.

• Zaměstnancem – podle lékařského posudku nemůže dále práci vykonávat. 
Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splat-
nosti. Tzn. Př. Zaměstnanec odpracuje měsíc květen, splatnost mzdy je do  
30. června, okamžitě zrušit pr. poměr může, pokud mzda nebyla vyplacena 
do 15. července.
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• Zrušením ve zkušební době

Zkušební doba může, ale nemusí být ve smlouvě sjednána. Nesmí být delší než 3 
měsíce (u vedoucích 6 měsíců) a zároveň delší než polovina sjednané doby trvá-
ní prac. poměru. Zrušit poměr může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv 
důvodu i bez důvodu s okamžitou platností!

Dovolená – zaměstnanci, který odpracuje alespoň 60 dní v kalendářním roce, náleží 
dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část. Dovolená činí nejméně 4 týdny 
(20 dní – při plném pracovním úvazku). Zaměstnavatel může zaměstnancům dovo-
lenou i navýšit.

Odstupné – odstupné jsou peníze, které při splnění určitých podmínek můžeme 
dostat při ukončení pracovního poměru.

Odstupné nedostaneme, pokud podáme výpověď my, jako zaměstnanci!

Odstupné dostaneme, jestliže došlo k  ukončení pracovního poměru vý-
povědí zaměstnavatele nebo dohodou, ale důvodem ukončení musí být 
takzvané organizační důvody tedy:

- ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,

- přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část,

- stane se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 
orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za 
účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Výše odstupného se pak odvíjí od toho, jak dlouho máme u toho konkrétní-
ho zaměstnavatele odpracováno:

Počet odpracovaných let Nárok na odstupné

< 1 rok 1 x průměrný výdělek

>1 rok a < 2 roky 2 x průměrný výdělek

>2 roky 3 x průměrný výdělek
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Vyplacení odstupného má vliv na pobírání podpory v nezaměstnanosti. Za 
období, které „pokrývá“ odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplá-
cí.

Výhody, nevýhody a charakteristika pracovní smlouvy, DPP a DPČ

Max. rozsah Prac. doba Dovole-
ná

Odstup-
né Ukončení

Pracovní 
smlouva ×

Rozvržena 
zaměstnava-

telem
ano ano

Dle kap. 
„Pracovní 

poměr může 
být rozvázán“

DPP

300 hod./
ročně u 1 

zaměstnava-
tele

Nemusí být 
rozvržena

ne ne

Dohodou 
nebo s 15 
denní výp. 

lhůtou

DPČ
Polovina plné 
pracovní doby

Nemusí být 
rozvržena

ne ne

Dohodou 
nebo s 15 
denní výp. 

lhůtou

DPP a DPČ jsou nástrojem pro flexibilní sjednání zaměstnaneckého vztahu mezi za-
městnancem a zaměstnavatelem. Pokud se obě strany dohodnou, mohou i do DPP 
a DPČ zapracovat právo zaměstnance na dovolenou, odstupné apod. Pokud to ale 
není ve smlouvě uvedeno, nárok na tyto výhody, které jsou automaticky u pracovní 
smlouvy, zaměstnanec nemá.

Jak je to s penězi, které vyděláme?

U  všech typů zaměstnání musí být dodržena minimální mzda, která činí 
v roce 2015, 9 200 Kč/ měs. při plném úvazku (55 Kč/hod.).

Většinou je to tak, že si nemůžeme nechat všechny peníze, které se nám objeví na 
výplatní pásce jako hrubá mzda, nebo které inkasujeme při podnikání apod. Můžou 
za to daně a odvody na soc. nebo zdrav. pojištění.

Daně jsou peníze vybírané státem a místními úřady na zaplacení veřejných 
služeb. Ze sociálního pojištění se platí nemocenská, důchody, podpory 
v nezaměstnanosti. Ze zdravotního pojištění se platí ošetření u lékaře, péče 
v nemocnici apod.
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Jak vysoká je daň a jak se počítá?

V našem případě se jedná o daň z příjmu.

Příležitostné přivýdělky

Začněme tím nejpříjemnějším. Příležitostné přivýdělky (nepodnikatelské – nesou-
stavné), které nepřesáhnout za rok 30 000 Kč se danit nemusí. Pokud by to v součtu 
bylo už 30 001 Kč. Musí se zdanit celá částka.

A jaké to jsou příjmy?  Typickým příkladem může být: prodej vypěstované úrody ze 
zahrádky, prodej oblečení po dětech, nahodilé poradenství, posekání trávy sousedo-
vi za peníze apod.

Kromě daně z příjmu je z našeho výdělku často odváděno i sociální a zdravotní pojiš-
tění. Jak je to s daněmi a odvody u jednotlivých forem výdělečné činnosti?

Daň z příjmu Sociální pojištění Zdravotní pojištění

Pracovní 
smlouva

15% ze superhrubé 
mzdy*

4,5% z výše hrubé 
mzdy

6,5% z výše hrubé mzdy

DPP

Do 10 000 Kč – 15% 
z hrubé mzdy

Od 10 001 Kč a více 
– 15% ze superhrubé 

mzdy

Do 10 000 Kč/
měsíc bez odvodu

Od 10 001 Kč a více 
= 4,5 %

Do 10 000 Kč/měsíc bez 
odvodu

Od 10 001 Kč a více = 
6,5 %

DPČ
15% ze superhrubé 

mzdy
4,5% z výše hrubé 

mzdy
6,5% z výše hrubé mzdy

Tabulka výše uvádí pouze částky, které ze svého příjmu odvádí zaměstnanec. Za-
městnavatel většinou odvádí další částky na sociální a zdravotní pojištění.

*Součet výše hrubé mzdy, odvodu zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění 
se potom  rovná tzv. superhrubé mzdě, ze které se počítá 15% daň z příjmu.
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Příklad pro měsíční hrubý výdělek 5 000 Kč pro jednotlivé typy úvazku

Sjednaný 
hrubý 
měsíční 
příjem

Daň  
z příjmu

Sociální 
pojištění

Zdravotní 
pojištění

Čistý 
vyplacený 
příjem

Pracovní 
smlouva 5 000 Kč 1 005 Kč 225 Kč 325 Kč 3 445 Kč

DPP 5 000 Kč 750 Kč 0 Kč 0 Kč 4 250 Kč

DPČ 5 000 Kč 1 005 Kč 225 Kč 325 Kč 3 445 Kč

Čistý vyplacený příjem je roven hrubé mzdě, od které se odečtou odvody na soc. 
a zdrav. pojištění a daně. S výší daně to však není tak jednoduché. Existují různé slevy 
na dani, které jsou započítávány (měsíčně nebo ročně) při vyplácení čisté mzdy. 

Pro uplatnění slevy na dani je důležité podepsat u zaměstnavatele tzv. růžové prohlá-
šení – Prohlášení poplatníka… Podpisem tohoto prohlášení jsou nám při zúčtování 
měsíční mzdy započítány slevy, na které máme ze zákona nárok. Jsou to slevy na 
poplatníka, při pobírání invalidního důchodu, sleva na děti apod. Pokud v našem 
příkladu, který je uveden v tabulce výše, podepíšeme u zaměstnavatele růžové pro-
hlášení. Bude ve všech třech případech daň nulová a náš čistý příjem bude:

• Pracovní smlouva  - 4 450 Kč

• DPP    - 5 000 Kč

• DPČ    - 4 450 Kč

Pozor! Pokud máme 2 a více zaměstnavatelů, může být Prohlášení podepsá-
no vždy jen u jednoho z nich. Pokud se nemůžeme rozhodnout, jestli prohlášení 
u zaměstnavatele nebo u kterého zaměstnavatele podepsat, je dobré se s někým 
poradit.

Výhody a nevýhody pracovní smlouvy, DPP a DPČ v kostce

Když se podíváme na čistý příjem z našeho příkladu, na první pohled nás může 
napadnout, že nejvýhodnější je pracovat na DPP, pokud náš příjem nepřesáhne 10 
000 Kč měsíčně. V hodnocení výhodnosti je však dobré si rozmyslet i další vlastnosti 
jednotlivých typů smluv. Pracovní smlouva nám dává větší jistotu, máme nárok na 
dovolenou, nemocenskou, odstupné apod. Navíc odvádíme sociální pojištění, které 
se nám započítává na budoucí starobní důchod.
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Dohody jsou výhodné především pro nárazové krátkodobé práce např. tzv. brigády 
nebo přivýdělek u rodičovské dovolené. Pracovat dlouhodobě na Dohody nemusí 
být vždy vhodné.  Záleží však i na tom, jak jsou „dlouhodobější“ Dohody sepsány 
a zda nejsou jednostranně nevýhodné pro zaměstnance.

Stránky o pracovněprávních vztazích, OSVČ apod.

http://www.vyplata.cz/

3. PENÍZE DOMA – RODINNÝ ROZPOČET
V předchozí kapitole jsme si řekli něco o tom, jak se peníze vydělávají. V této kapitole 
bychom si řekli něco o správném spravování peněz v našem rodinném rozpočtu. Jak 
se o naše peníze starat, abychom:

• Měli o našich penězích přehled.

• Nacházeli zdroje pro rezervy a úspory.

• Zvládli nečekané výdaje.

• Se stali správci svých peněz.

Měli bychom si vést rozpočet domácnosti. Nezáleží na tom, jestli je nás v domácnosti 
5 nebo jsme samotní, rozpočet je vhodný za každé situace.

Co to vůbec znamená, vést rodinný rozpočet? Při sestavení rodinného rozpočtu 
zjišťujeme:

a. Jaké máme veškeré čisté příjmy domácnosti

b. Jaké máme veškeré výdaje domácnosti

c. Porovnáváme rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet může být nejčastěji měsíční nebo třeba i roční. Z výsledku rozdílu mezi 
příjmy a výdaji nám potom vyjde:

a. Příjmy jsou větší než výdaje – Sláva, vytváříme úspory.

b. Příjmy a výdaje se rovnají – To je dobré.
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c. Příjmy jsou nižší než výdaje – To je problém, je třeba s tím něco dělat a co?

Musíme snížit, nebo seškrtat některé výdaje, nebo zvýšit příjem. Jednodušší bývá 
seškrtat některé výdaje, přeci jenom zvýšení příjmů bývá často problém.

Jaké jsou příjmy rodinného rozpočtu?

S některými jsme se už seznámili. Můžou to být:

• Mzda/Plat.

• Dávky – nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.

• Příjmy z podnikání.

• Příjmy z pronájmu – domu, bytu, automobilu apod.

• Příjmy z kapitálového majetku – vznikají vlastnictvím akcií, dluhopisů.

Celkové  příjmy  domácnosti se rovnají součtu čistých příjmů všech eko-
nomicky aktivních členů domácnosti. Při sčítání příjmů je nutná absolutní 
upřímnost a kalkulace pouze s příjmy ze smluvního vztahu – např. pracovní 
smlouvy.

Výdaje domácnosti a jak je zjistit

Zapisujeme si minimálně po dobu jednoho běžného měsíce všechny výdaje do-
mácnosti. Ideálně však 3 měsíce. Předejte se tak více ovlivnění nahodilými výdaji. 
K tomu nám pomůže např.: uschovávání všech účtenek (např. do krabice, zapisování 
každodenních výdajů apod.). Na konci měsíce pak výdaje roztřídíme do připravených 
kategorií – oblečení, jídlo atd.
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Formulář rodinného rozpočtu:

Rodinný rozpočet by mohl vypadat třeba následovně:

Měsíční příjmy V Kč Měsíční výdaje V Kč

Mzda/Plat … Bydlení …

Dávky … Potraviny …

Příjmy z podnikání … Drogerie …

Ostatní … Oblečení …

… Telefon a internet …

Příjmy celkem Doprava …

Koníčky …

Cigarety, alkohol …

Splátka úvěru …

Pojištění …

Úspory …

…

Výdaje celkem

Zůstatek Příjmy  - Výdaje

Základní zásady při sestavování rozpočtu:

Před sestavením rozpočtu

Udělejme si pořádek ve smlouvách – v těch, z nichž nám plyne příjem (pracovní 
smlouvy, DPP…), ale také v těch, na základě kterých platíme výdaje

Buďme upřímní – k sobě i k ostatním členům domácnosti. Malé, ale časté výdaje 
mohou velmi ovlivnit rodinný rozpočet. Často mohou být zatajované, nebo si je 
nechceme přiznat.

Vytvořme si pomocný seznam všech výdajů, které se nás týkají. Při prvním soupisu 
seznam několikrát aktualizujeme, až dojdeme ke konečné podobě struktury výdajů 
pro naši domácnost.
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Po sestavení rozpočtu

Po sestavení rozpočtu např. měsíčního očekáváme, jaká bude bilance pří-
jmů a výdajů první měsíc ve skutečnosti. Ze zjištěné skutečnosti můžeme:

• Udělat plán rodinného rozpočtu – cíle, kterých chceme dosáhnout např. 
velikost rezervy vytvořené za 12 měsíců nebo uspořená částka za něja-
kým účelem.

• Stanovíme si pravidla při čerpání rozpočtu – např. částky vyhrazené 
v jednotlivých kategoriích výdajů.

• Pravidla musíme dodržovat.

• Stanovíme si, jakou sumu můžeme měsíčně odkládat – spořit.

Stránky o rodinném rozpočtu:

http://www.psfv.cz/cs/rodinne-finance/rozpocet

Stránky pro správu osobních financí:

http://www.eucty.cz/

http://www.more-financi.cz/

4. CO A JAK S PENĚZI?
V dnešní době využívá většina lidí služby bank pro správu svých peněz. Už je pryč 
doba, kdy měli lidé veškeré peníze u sebe „pod polštářem“ a když je potřebovali, sáhli 
si pro ně. I když často mluvíme o tom, že si banky nechávají platit veliké sumy na 
poplatcích, existují banky, které nabízejí běžné účty bez poplatků.

Informaci o problematice bankovních poplatků nalezneme např. na:

http://www.bankovnipoplatky.com

Běžný účet

• je bankovní účet pro běžnou správu našich financí.

Výhody bankovního účtu oproti úschově doma:

• banka kryje rizika spojená se ztrátou peněz, krádeží apod.
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• banka ručí za vklady až do 100 000 EUR na jedno rodné číslo u jedné banky.

• Prostřednictvím bankovního účtu můžeme provádět operace, které by bez ban-
kovního účtu nebyly možné např. příkaz k platbě.

• Úročí uložené peníze, avšak v současné době v minimální výši např. od 0,1%.

Jak vybrat banku?

Při výběru banky si musíme položit otázku. Co od banky čekáme a co budeme při 
komunikaci s bankou očekávat.

Pokud chceme účet bez poplatků, zaměříme se na banky, které to nabízejí. Pozor 
některé tyto banky mají poměrně malý počet kamenných poboček. Často je výhod-
nější využívat internetového bankovnictví.

Chceme-li, abychom měli kamennou provozovnu banky nadosah, vybereme si 
banku podle blízkosti a četnosti poboček. To může být, ale nemusí na úkor třeba 
vyšších poplatků.

Jestliže často vybíráme peníze z bankomatu, budeme se rozhodovat podle toho, 
u jaké banky jsou výběry zdarma. Hrát může také roli to, když je v naší obci bankomat 
pouze jedné banky.

Jak je vidět, kritérií pro výběr naší banky může být celá řada a je potřeba se zamyslet, 
co od naší banky chceme. Ideální je to, pokud existuje banka, která nám splní naše 
představy.

Další pojmy při správě financí

Příkaz k platbě – jednorázový pokyn pro provedení platby z našeho účtu

Trvalý příkaz  - periodicky se opakující pokyn k úhradě z našeho účtu (např. úhrada 
stanoveného nájemného každého pátého dne v měsíci)

Přímé inkaso – souhlas třetí osobě s tím, že si bude z našeho účtu strhávat platby, 
výši částky můžeme omezit (používá se např. u plateb telefonu, operátor si po vy-
účtování strhne částku, kterou jsme provolali). Výhodou je, že nemusíme myslet na 
provedení plateb a třetí strana to provede za nás.

Kontokorent – kontokorent je vlastně sjednaný úvěrový rámec, limit, do kterého 
si můžeme od banky půjčit. Umožňuje přečerpání účtu „do mínusu“. Úrok může být 
např. 20%.

Spořící účet – podobný běžnému účtu, často k němu lze zřídit platební kartu. 
Přístup k penězům bývá okamžitý, na rozdíl od termínovaného vkladu. Z úložky na 
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spořícím účtu bychom měli mýt vyšší úroky, ideálně, aby pokryly stávající inflaci, což 
se daří jen velmi málo. Typicky je úrok např. 1%.

Termínovaný vklad – je bankovní účet, používaný k vyššímu zúročení vkladů. Je 
to ovšem něco za něco. Při sjednávání termínovaného vkladu se stanovuje i doba 
(termín), po kterou budou peníze uloženy, bez nároku na výběr. Čím větší je uložená 
částka a doba uložení, tím vyšší by měl být úrok. Např. 1 – 2%.

Úvěr – je vlastně půjčka, může být bankovní nebo nebankovní. Věřitel (ten kdo půj-
čuje) je ochoten postoupit peněžní prostředky dlužníkovi a ten je ochoten za tuto 
půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.

Úrok – je peněžitá odměna za půjčení peněz.

Základní možnosti využívání našich peněz na bankovním účtu

Výběr hotovosti

Výběr hotovosti můžeme provést kartou z bankomatu, nebo na pobočce banky, 
nebo na pokladně v obchodě.

Platba kartou za zboží nebo služby

Bezhotovostní převody na jiné účty (platební příkazy, inkasa).

Když jsme u bankovních karet, existují 3 základní typy karet, které se liší 
tím, s jakými penězi disponujeme. Jsou to:

Debetní karty

Vybíráme si své peníze, platíme svými penězi (pokud nečerpáme kontokorent). Vy-
dává se k běžnému účtu s omezenou dobou platnosti. Ke kartě si můžeme nastavit 
různé limity pro výběry, platby atd.

Kreditní karty

Platíme půjčenými penězi. Většinou se pro platbu kreditní kartou sjednává tzv. 
bezúročné období, do kterého musíme půjčené peníze splatit. Pokud se nám to 
nepodaří, plynou z této půjčky úroky, které musíme platit, a jsou poměrně vysoké.
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Na výběr v hotovosti se bezúročné období většinou nevztahuje. Pozor. Je to velmi 
drahá půjčka!

Úvěrové karty

Úvěrovou kartu nabízejí různé splátkové společnosti. Při jejím získání máme sjedna-
ný úvěrový rámec – tzn. limit, jak velkou sumu finanční prostředků si můžeme půjčit. 
Výhodou může být okamžitost a jednoduchost použití. Nevýhodou může být často 
vysoký úrok z úvěru – půjčka je drahá.

Ztráta karty

Při ztrátě jakékoliv výše uvedené karty a jejím zjištění, musíme začít okamžitě jednat 
a zavolat na tel. linku naší banky, aby tuto kartu zablokovala. Dobré je tedy nosit 
číslo na banku stále při sobě, v mobilu apod. Operátor banky nás identifikuje např. 
dotazem na rodné číslo a zajistí blokaci karty.

Ze zákona plyne, že banka nese odpovědnost za škody vzniklé jak od okamžiku 
nahlášení ztráty karty klientem, tak i před tím. Rozdíl je v tom, že utrpíme-li škodu 
do nahlášení ztráty či odcizení karty, neseme na škodě spoluúčast ve výši 150 eur 
za každé jednotlivé zneužití karty. Banka však je povinna uhradit škodu jen tehdy, 
pokud klient nejedná podvodně nebo nepřispěje ke zneužití karty v tuzemsku či 
cizině svou „hrubou nedbalostí“. Hrubou nedbalostí může být např. zaznamenání 
PINu na platební kartu apod.

Finanční arbitr

Může se stát, že se dostaneme do sporu s naší bankou například zrovna ve věcí ztráty 
bankovní karty a náhrady za peníze odcizené z účtu. Pro tyto situace existuje v ČR tzv. 
Finanční arbitr ČR. Ten řeší mimosoudní cestou spory klientů a bankovních institucí. 
Jeho služby jsou bezplatné a jsou považované za rychlé a efektivní.

http://www.finarbitr.cz

Internetové stránky o penězích, finančních produktech apod.

http://www.penize.cz/

http://www.mesec.cz/
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5. ÚVĚRY – ZADLUŽOVÁNÍ
Jedna ze základních pouček říká, že bychom se neměli zadlužit na věc, jejíž životnost 
je kratší než doba splácení. Záleží samozřejmě na osobních preferencích, ale např. 
půjčka na dovolenou, kterou budeme splácet např. 2 roky a užili jsme si ji 14 dní, není 
příkladem zodpovědného zadlužení.

Pamatujme si, že zadlužení by mělo být až poslední možností zakoupení věci z ná-
sledujících možností:

1. Věc nebo službu si zakoupím v rámci výdajů domácího rozpočtu.

2. Věc nebo službu uhradíme z rezervy, která je vytvořena pro zamýšlený typ nákupu.

3. Provedeme kalkulaci, za jak dlouho bychom mohli požadovanou částku naspořit 
a pokud je dosažení sumy pomocí spoření reálné, začneme spořit a později věc 
nebo službu nakoupíme s uspořených peněz.

4. Věc nebo službu pořídíme s pomocí rodiny nebo blízkých.

5. Věc nebo službu pořídíme pomocí půjčky.

Jak postupovat při sjednávání půjčky

Pokud jsme došli k závěru, že na danou věc je vhodné se zadlužit a nemůžeme si ji 
pořídit jiným způsobem, musíme se položit otázky:

Budu mít dostatek financí hradit pravidelné splátky?

Je to jedna ze základních otázek. Odpovědět na ni kladně “od stolu“ bez ověření by 
mohlo být velice riskantní. Mohli bychom si udělat aktualizaci rozpočtu a zařadit po-
ložku splátky, ale úplně nejlepší je, zkusit si plánovanou výši splátek odkládat alespoň 
tři měsíce stranou. Vyzkoušíme si tak reálnost splácení a navíc naspoříme sumu, která 
nám později může pomoci při neschopnosti splácet.

U koho se zadlužím – u banky nebo nebankovní společnosti?

Obecně se dá říci, že je vhodné zvolit všeobecně známou, zavedenou společnost. Ať 
už se jedná o bankovní nebo nebankovní společnost. Důležité je, aby nám nabídli 
profesionální zprostředkování úvěru. Bankovní subjekty nabízejí většinou levnější 
úvěry, měli bychom tedy začít u nich. Při sjednávání úvěru většinou banky posuzují 
naší historii i současnost ve schopnosti splácet. Pokud při posouzení neuspějeme, 
měli bychom se znovu zamyslet nad tím, zda je pro nás půjčka vhodná, protože 
banka došla k závěru, že zde existuje riziko, že nebudeme schopni splácet řádně 
a včas. Nejrizikovější je sjednávání půjčky u drobných regionálních poskytovatelů, 
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kteří neprověřují schopnost klienta splácet. Často jim jde naopak o to, aby klient 
nebyl schopný splácet a aby nastoupily sankce a pokuty, které jsou sjednané ve 
smlouvě!

Základ je vždy a  za každých okolností porozumět smlouvě, která je nám 
nabízena k podpisu! Musíme si být především vědomi:

• Nejhorší možné varianty, která nás při neschopnosti splácení čeká.

• Jakým způsobem lze smlouvu ukončit a zda je možné od smlouvy od-
stoupit.

Pokud něčemu ve smlouvě nerozumíme, je vhodné se zeptat někoho, kdo 
umí ve smlouvách číst lépe – příbuzného, kamaráda, nebo právníka byť za 
úplatu nám může ušetřit mnoho peněz v budoucnu.

Jaký typ produktu si zvolím?

Základním rozdělením úvěrů jsou:

Podle účelovosti 

• Účelové – určené pro nákup konkrétního zboží, nemovitosti. Často bývají kryté 
zástavou – u hypotéky např. kupovanou nemovitostí.

• Neúčelové – určené na libovolný účel. Bývají často úročené vyšší úrokovou saz-
bou.

Podle zajištění

• Zajištěné – buď zástavním právem k určité věci, nebo ručitelstvím třetí osoby.

• Nezajištěné – sjednané pouze na základě dobré bonity (finanční situace) klienta.

Splácení řádně a včas

Během splácení pravidelných splátek je důležité dodržovat zásadu splácet řádně 
a včas. Porušením i jedné zásady může dojít k tomu, že nám budou ze smlouvy 
plynout nějaké sankce. Co to tedy znamená?

Zaplatit řádně – znamená zaplatit splátku v přesné výši.

Zaplatit včas – znamená to, že věřitel bude mít peníze nejpozději poslední den lhůty 
(nestačí je tedy v ten den odeslat např. bankovním převodem, poštovní poukázkou 
apod.).

RPSN - (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe 
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vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává pro-
centuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho 
roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Ukazatel tedy lépe zohledňuje to, jak je úvěr drahý. Zahrnuje v sobě nejen výši úroků, 
ale i další poplatky s úvěrem spojené.

Když neplatím?

K této situaci by nemělo vůbec docházet. Pokud zjistíme, že ztrácíme schopnost 
splácet řádně a včas, je nutné co nejdříve kontaktovat věřitele a vstoupit s ním do 
vyjednávání. Můžeme tím vyjednat určitý ústupek, ze strany věřitele např. odložení 
splátek apod. Pokud budeme dělat „mrtvého brouka“, co nejdříve nás dostihne po-
stup společností při vymáhání peněz. Nejčastěji to bývá:

1. Zaslání upomínek – s druhou a další upomínkou roste riziko, že nás věřitel umístí 
do tzv. registru dlužníků.

2. Uplatnění zástavního práva – pokud je půjčka krytá zástavou určité věci, věřitel 
zastavenou věc prodá a je uspokojen výtěžkem z prodeje.

3. Pokud ve smlouvě figuruje ručitel, věřitel požaduje splácení úvěru po něm.

4. Vymáhání pohledávky vlastním oddělením vymáhání pohledávek, nebo prodání 
pohledávky vymahačské (inkasní) agentuře.

5. Exekuce - (výkon rozhodnutí) je státem povolený a řízený způsob vymáhání dlu-
hů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou k soudnímu výkonu rozhodnutí.

Registry dlužníků

jsou databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení 
svých závazků. Některé (tzv. „pozitivní“ nebo „pozitivně-negativní“) registry dlužníků 
evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. 
Smyslem registrů dlužníků je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování 
spolehlivosti svých potenciálních dlužníků. Provozovatelé registrů dlužníků zpravidla 
uvádějí, že registry dlužníků pomáhají i poctivým dlužníkům, neboť jim poskytovate-
lé úvěrů poskytnou své služby snáze nebo dokonce za lepších podmínek.

I po uhrazení splátky zůstáváme v registru 3 – 4 roky.

Některé typy úvěrů

Leasing – Je finanční produkt, prostřednictvím něhož lze financovat především 
movité věci např. automobil. Nákup automobilu na leasing je vlastně pronájem 
automobilu s pravidelnými měsíčními platbami.
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Finanční leasing – financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující 
(leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka.

Operativní leasing - se od finančního leasingu liší zejména tím, že předmět ná-
jmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení 
smlouvy.

Obecně lze říci, že finanční leasing je vhodnější pro fyzické osoby a operativní leasing 
pro firmy. Výhodou je také to, že leasingové společnosti platíme měsíční pronájem 
auta, který zahrnuje i povinné ručení, havarijní pojištění, servisní náklady apod. Díky 
lepší vyjednávací pozici leasingové společnosti u pojišťoven a dalších, mohou být 
náklady na tyto služby pro nás výhodnější.

Hypotéka (hypoteční úvěr)

Úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti Obvykle se jako zástava 
využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným.

Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

• účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti

• neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka – úvěr lze použít na cokoli.

Výše úvěru je zpravidla do 80% hodnoty nemovitosti. Úroková sazba (2015) je kolem 
2,5%. Úroková sazba je však platná pouze na dobu tzv. fixace úrokové sazby. Po uply-
nutí doby fixace, stanovuje banka s předstihem úrokovou sazbu novou (většinou 
vyšší). V období ukončení fixace však můžeme jednat i s jinými ústavy o tzv. refinan-
cování hypotéky u banky, která nám nabídne nižší úrokovou sazbu. Nová banka naši 
hypotéku splatí a nově platíme splátky u ní.

Doba splácení se hypotéky se může pohybovat od několika let (5 let) až po např. 
30 let. Úroky, které bance za úvěr zaplatíme, si můžeme odečíst ze základu daně 
z příjmu. Splatit můžeme úvěr v době ukončení fixace bez sankcí. V jiném období je 
splacení podmíněno většinou sankcí.

Úvěr ze stavebního spoření

• spoření primárně určeno pro financování bydlení

• k vlastní spořené částce za rok přispívá stát 10% do max. 2 000 Kč, max. příspěvek 
lze tedy získat při vložení 20 000 Kč

Vázací doba – doba, po kterou nemůže účastník spoření nakládat s vkladem, aniž by 
ztratil nárok na státní podporu. Neplatí to, pokud získá úvěr ze stavebního spoření. 
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Po vázací lhůtě lze úspory vybrat, aniž by se použily pro účely bydlení.

Ze stavebního spoření můžeme získat také úvěr. Jeho výhoda je většinou fixní splátka 
po celou dobu splácení.

Internetové stránky o penězích, finančních produktech apod.

http://www.penize.cz/

http://www.mesec.cz/

6. OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části 
jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenč-
ního řízení.

Podmínky oddlužení

Dlužník musí všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek. “Minimálně“ 
znamená, že pokud je dlužník vzhledem ke svému majetku nebo příjmům schopen 
zaplatit více, je povinen zaplatit více, např. 50 % svých dluhů. Dlužník může zaplatit 
méně než 30 % pouze v případě, že s tím budou souhlasit všichni nezajištění věřitelé.

Dlužník může zaplatit buďto jednorázově prodejem soudem určeného majetku, 
nebo během pěti let v pravidelných splátkách. O tom, který ze způsobů oddlužení 
se použije, rozhodnou nezajištění věřitelé, a v případě, že se nedohodnou, tak soud.

Hlavní podmínky

• 2 a více věřitelů

• Majetek nebo výhled příjmů pro schopnost splácet

• Schopnost splatit min. 30% všech dluhů

• Schopnost splácet po dobu 5 let a žít s životním minimem

Návrh na oddlužení se podává k soudu spolu s návrhem na zahájení insol-
venčního řízení a je nutné předem zvážit, zda je reálné, aby byl návrh na oddlužení 
schválen. V opačném případě je automaticky vyhlášen konkurz.
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V tomto případě pozor na pochybné subjekty, které nabízejí dlužníkovi pomoc za 
úplatu při zpracování návrhu na oddlužení. Často však dlužníkovi nepomohou, 
naopak mu uškodí. Pokud předem neposoudí, zda dlužník splňuje podmínky pro 
oddlužení a zda vůbec je schopen v horizontu 5 let tyto podmínky splnit, podají 
jeho jménem často i vadně vyplněný návrh a následně je prohlášen konkurz místo 
oddlužení.

Konkurz znamená prodej veškerého majetku dlužníka, přičemž nesplacené 
dluhy po jeho skončení nezanikají!

V těchto záležitostech je dobré se obrátit např. na neziskové organizace, které službu 
zpracování návrhu na oddlužení nebo konzultace k problematice poskytují často 
zdarma.

Jestliže je ale možnost oddlužení soudem schválena, splatí dlužník pro-
dejem majetku nebo splácením po dobu 5 let stanovenou část celkového 
dluhu a poté může být zbytek dluhů odpuštěn.

Informace o osobním bankrotu

http://www.muj-bankrot.cz/

7. PENÍZE A ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Stát poskytuje podle zákona č. 329/2011 Sb. tyto příspěvky:

• Příspěvek na mobilitu.

• Příspěvek na zvláštní pomůcku.

• Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla.

a podle zákona č. 108/2006 Sb. – příspěvek na péči.

Formuláře pro vyplnění žádosti jsou k nalezení na stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessio-
nid=J2kCVhfHWL2s1vZ13FxsjnffTKyvfcvPVpQLCGGp92gGrYgL1vwn!1251725738
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Na následujícím odkazu najdeme příručku pro OZP 2014, kde jsou všechny potřebné 
informace o průkazech, posuzovaní zdravotního stavu, uplatnění na trhu práce 
apod.:

Příručka pro OZP 2014
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16881/Prirucka_OZP.pdf

Daň z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35ba uvádí slevy na dani, které může 
navíc osoba se zdravotním postižením využít. První z uvedených výhod se vztahuje 
na slevu na manželku nebo manžela, který je držitelem průkazu ZTP/P, a jež žije 
s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá příjem přesahující na příslušné zdaňovací 
období částku 68.000 Kč. Sleva činí v takovémto případě 49 680 Kč za rok. 

Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně - 
může si uplatnit slevu ve výši 2 520 Kč za rok.

Pokud pobírá poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, uplatní si 
takováto osoba slevu ve výši 5 040 Kč za rok.

A pokud jde o poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P, má možnost uplatnit si 
slevu na dani ve výši 16 140 Kč za rok.

Pro měsíční uplatnění těchto slev na dani vč. základní slevy na poplatníka 
je nutné podepsat u  zaměstnavatele tzv. růžové prohlášení – Prohlášení 
poplatníka viz kap. 1.
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