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Emoce patří mezi významné řídící a regulační 

mechanismy člověka. Emoce se účastní 

v řízení vnitřního prostředí, v hodnocení 

vnější situace, ve všech formách postojů a 

chování. Emoce jsou provázeny tělesnými 

projevy.  

Na emoční aktivitě se podílí souhra 

podkorových oblastí mozku  s mozkovou 

kůrou. Emoce vznikají díky vyplavení různých 

hormonů do organismu.  



Určitá úroveň vzrušení 

 Zážitek napětí a  uvolnění 

 Pocit  libosti  x  nelibosti 

 

 

 



Podle intenzity a časového průběhu: 

 emoční zabarvení počitků a vjemů (pocity 

libosti či nelibosti) 

 afekty (krátkodobé, prudké emoční reakce) 

 nálady 

 city a vyšší emoce (trvalé citové vztahy) 

 



 Pláč 

Úzkost, strach, panika 

 Smích 

Agrese 

 



 patický afekt -  intenzivní  afekt na jehož 

vrcholu dojde ke krátkodobému zákalu 

vědomí 

 emoční labilita 

 fobie – vtíraví strachy 

 patické nálady – euforická, depresivní, 

úzkostná….. 

 



Emoce se úzce  spojeny s: 

Genetickou  i dispoziční výbavou,  

 Emoce jsou silně ovlivněné výchovou i 

příběhy kolem  nás. 

 V průběhu života  se u nás  objevují 

automatismy . 

 Emoční  prožívání a  vyjadřování se  během 

života  mění. 

 Emoce  lze trénovat (téma kontroly vlastních 

emocí). 



 Vnímání vlastních pocitů 

 Vnímání pocitů druhých – empatie 

 Zacházení s  emocemi 

 



Dobře  rozvinuté v  dětství, během života se  

mění 

Umění své pocity  pojmenovat 

 Všímání si  fyzických i vegetativních projevů 

Oddělovat své pocity  od pocitů  druhých – 

práce s přenosem a protipřenosem 

 Přenášení emocí do  následující situace 

 Převzetí odpovědnosti za své emoce 



= schopnost člověka vcítit se do druhého, 

emoční účast 

o Předpokladem empatie je schopnost soucítit 

sám se  sebou 

o Základní pro empatii je dětství, výchova 

o Záleží i na společnosti a kultuře 

 



 Využívejte  techniky  aktivního naslouchání 

 Buďte velmi konkrétní 

 Klaďte doplňující, otevřené otázky 

 Ptejte se  sami sebe, co by jste chtěli, cítili, 

potřebovali na místě  druhého 

Vyjadřujte  podporu, uznání, lásku 

 Využívejte neverbální komunikace 

Nepoužívejte nevhodné fráze 



Nedokážu  ovlivnit  emoce, ani jejich vznik, 

sílu, trvání 

Moje prožívání je  dědičné – jsem jako otec, 

matka 

 Je  to strašné, asi to nevydržím,  „zblázním 

se“ 

Nikdo to na mne nesmí poznat 

 Emoce  ukazují jen slaboši nebo hysterky 

 Za viditelné emoce se stydím 

Navenek musím vypadat rozumně 

 



Emoce 

 

           

             Myšlení                              Chování 



Útok  x   útěk 

 Psychické  reakce 

 Tělesné reakce 

 Sociální reakce 



 Šok: Narušení víry o kontrole, předvídatelnosti, spravedlnosti, smysluplnosti, 

nezranitelnosti, pocity bezmoci 

 

 Akutní stav ohrožení (aktivace automatické reakce: útok, útěk, zamrznutí) 

 

Zaplavení emocemi 
• Nekontrolovaný pláč 

 

• Neadekvátní smích 

 

• Třes, neklid, vztek, úzkost 

 

• Zastřené vědomí, sníž. koncent. 

 

• Mnohomluvnost, podrážděnost 

 

• Generalizovaná úleková reakce 

 

• Nedůvěra 

  

Popření, zamrznutí 

 
•Výpadky paměti 

 

•Zmatenost, poruchy vnímání 

času, okolí, sebe 

 

•Pozice diváka bez emocí, otupělost 

 

 

Umrtvení  

disociace 
Zaplavení 



Spouštěče  agrese: 

 Reaktivní  chování – reakce na zátěžovou 

situaci 

 Instrumentální  chování – naučený zisk 

 Patologické chování – vliv akutní  nemoci (př. 

psychóza, závislosti) 

 Trvalý rys osobnosti – poruchy osobnosti – 

celoživotní  převažující chování 

 

Za hněvem se často skrývá jiná emoce. 



Odpouštějte  tlakový  hrnec 

Mluvte  za sebe 

Vyberte  si prostředí 

 Buďte konkrétní 

 Vystupte z prostoru 

 Pracujte s vlastní impulzivitou 

 Využívejte  techniky  snižující  hněv 

 Používejte zaobalený nesouhlas 

 



Úzkost je ve zdravém pojetí  důležitou 

vyrovnávací strategií 

Nezdravá, patologická úzkost  vzniká i  bez 

jasného spouštěče a dosahuje nepřiměřené 

výše 

Úzkost  má mnoho projevů a jedná se  o 

spojení tělesné  i myšlenkové reakce 

 Pro zvládání úzkosti je vhodné ovlivňovat 

tělesné  reakce i reakce  myšlenkové 

 



Odklonění pozornosti 

Nácvik situací 

 Expozice 

 Paradoxní  intence 

 Koncentrace na dech – dechový trénink 

 Progresivní relaxace – střídání napětí a 

uvolnění 

 Imaginace 



 1. normální nádech 

 2. výdech na 8 dob 

 3. v maximálním výdechu zadržet dech na 8 

dob 

 4. nádech na 8 dob 

 5. maximálním nádechu zadržet dech na 8 

dob a zapojit paže s dlaněmi v pěst a držet 

v napětí 

 6. výdech na 8 dob 

 7. cyklus se opakuje cca 5x, přerušíme při 

motání hlavy, nácvik i několikrát denně 

 



 

 

 

Děkuji Vám za pozornost. 


