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Nestresovat se aneb diktát štěstí



Neživme mýty o stresu ve zdravotnictví –
nejsme v tom sami



How Emotions are Made. Professor Lisa Feldman Barrett. https://www.youtube.com/watch?v=0rbyC5m557I&t=1573s



Coco; https://www.csfd.cz/film/66830-coco/recenze/?page=2



MUDr. Karel Nešpor; Pět druhů hlasitého smíchu pro lepší náladu; https://www.youtube.com/watch?v=bZRi7_Vn62I



Forrest Gump; https://www.csfd.cz/film/10135-forrest-gump/prehled/



Moravanka – Vysoký jalovec; https://www.youtube.com/results?search_query=moravanka+vysoky+jalovec



Krvavý diamant; https://www.csfd.cz/film/223266-krvavy-diamant/prehled/



Co jste se dozvěděli o své mysli? 

Ano, je nestálá, snadno ovlivnitelná, jakoby si žila svým vlastním životem.

Náš vnitřní stav se neustále mění a my jen interpretujeme – vyprávíme si příběh o 
tom, co to je, proč to tak je a co to pro nás znamená. 



Co zůstává stabilní?



Je zcela zásadní, abychom si 
uvědomovali, že si uvědomujeme.



How Emotions are Made. Professor Lisa Feldman Barrett. https://www.youtube.com/watch?v=0rbyC5m557I&t=1573s



Queen - We Will Rock You (Official Video); https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk





How Emotions are Made. Professor Lisa Feldman Barrett. https://www.youtube.com/watch?v=0rbyC5m557I&t=1573s



Emoce jsou tvořeny koncepty, které jsou 
predikcemi, jenž dávají význam afektu v 

prostředí

How Emotions are Made. Professor Lisa Feldman Barrett



Minulost
Zkušenosti
Koncepty

Emoce 
Pocity Zážitek 

Zkušenost
Afekt

(valence a arousal)
Koncepty



Jestliže náš mozek predikuje, jsou naše 
koncepty a predikce zcela zásadní v 

rozvoji stresu.



43%





Neposuzování



Název předmětu (kód předmětu) (např. První pomoc - cvičení (VLPO011c))

Trpělivost



Mysl začátečníka



Důvěra



Neusilování



Název předmětu (kód předmětu) (např. První pomoc - cvičení (VLPO011c))

Přijetí



Název předmětu (kód předmětu) (např. První pomoc - cvičení (VLPO011c))

Nechat věci být



Vděčnost



Velkorysost



Oddělení urgentního příjmu FN Brno; https://www.youtube.com/watch?v=SlYDBw2wI8Q



Děkuji za Vaši laskavou pozornost

Miroslav Světlák



Nebojme se být ve stresu, jen to dělejme s 
plným vědomím všech souvislostí
̶ Být ve stresu je přirozené
̶ Necítit v životě negativní emoce je nemocnější, než je s plným vědomím cítit 

a pracovat s nimi (nebuďme Zombie)
̶ I když se lišíme ve spouštěčích stresu, v prožitku jsme s našimi pacienty na 

stejné lodi
̶ Stres propojuje, jen si dovolme být druhými vidět
̶ Zdraví spočívá ve flexibilitě pohybu mezi rolí zdravotníka a obyčejným 

člověkem bez titulu a funkce
̶ Přerámujme, co ve stresu děláme
̶ Přemýšlejme, jak se do stresu dostáváme
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