
Jak se umíte vypořádat se stresem ?

1. Jak důležitá je pro vás potřeba uspět ?
a. docela důležitá
b. velmi důležitá
c. takovými myšlenkami se moc nezabývám

2. Kolikrát jste si vzali z práce volno kvůli stresu ?
a. nanejvýš dvakrát
b. více než dvakrát
c. ještě se mi to nestalo

3. Domníváte  se,  že  jste  lidmi  vnímáni  jako osoba,  která  dokáže  zachovat  v krizové 
situaci chladnou hlavu ?¨

a. někdy ano, jenže mnohdy právě člověk, který zachová chladnou hlavu, nemá 
úplnou představu o situaci

b. patrně nikoli
c. ano, a věřím, že oprávněně

4. Kterou z uvedených činností byste se doma nejefektivněji zbavili stresu a uvedli se do 
stavu uvolnění po obzvláště náročné celodenní práci v kanceláři ?

a. dvouhodinovým osvěžujícím spánkem na oblíbené pohovce
b. popíjením whisky či jiného alkoholického nápoje
c. tabulkou čokolády

5. Vyhovuje vám práce v časovém stresu ?
a. ne, ale je nutným zlem, s nímž se většina z nás musí vypořádat
b. nikoli, práce před uzávěrkou mi působí značné starosti, mnohem raději pracuji 

poklidnějším tempem
c. ano, věřím, že pod tlakem pracuji dobře

6. Domníváte se, že moderní doba klade na člověka po psychické stránce mnohem větší 
nároky než třeba doba před 40 lety ?

a. možná
b. ano
c. ne

7. Jste  nenadále  požádáni,  abyste  vzhledem  k rodinné  krizi  přes  víkend  dohlíželi  na 
bratrancovy tři nezbedné děti. Jakou to u vás vyvolá reakci ?

a. byl bych znepokojen
b. pouhou představou bych byl tak vyděšen, že bych asi rychle hledal dostatečnou 

výmluvu
c. přijal bych takto zodpovědný úkol jako výzvu

8. Už jste nějaký předmět poškodili jen proto, že jste pociťovali vnitřní napětí ?
a. přímo nepoškodil, ale stává se mi, že třeba vztekle zavěsím telefonní sluchátko
b. ano
c. ne



9. Shledáváte, že vás občas rozčílí malicherné, téměř bezvýznamné záležitosti ?
a. ano, tu a tam
b. poměrně často
c. zřídkakdy, pokud vůbec

10. Jak přistupujete k nezbytnému osvojování nových dovedností ?
a. s rozvahou, jedná –li se například o součást mé práce, nemám s tím zpravidla 

problémy
b. s určitými obavami
c. radostně a se zájmem

11. Co pro vás představuje pracovní volno o víkendech ?
a. čas, který mohu ve větší míře trávit se svými přáteli a svou rodinou
b. čas,  kdy nemusím tak  tvrdě  pracovat  jako  v jiné  dny,  nicméně,  nemohu si 

dovolit úplně vypnout
c. čas, kdy si mohu dovolit duševně i emocionálně odpočívat

12. Jak  se  cítíte,  když  se  u  vás  doma  maluje  anebo  když  jsou  tam prováděny  různé 
úpravy?

a. lhostejně, zejména když je to nezbytné
b. poněkud nesvůj, obzvláště pokud je tím narušen můj pravidelný program
c. mám z toho radost

13. Máte  přátele,  kterým můžete  zcela  důvěřovat  a  jimž se  můžete  případně svěřit  se 
svými skličujícími problémy ?

a. snad ano
b. patrně nikoli
c. ano

14. Máte dojem, že nyní žijeme ve světě, v němž vládne nelítostná konkurence v takové 
míře, jako ještě nikdy v minulosti ?

a. mám za to, že pro dnešní svět je konkurenční prostředí příznačnější než pro 
minulou generaci

b. ano, jednoznačný dojem
c. konkurence není větší než dříve

15. Probíráte někdy své pocity s druhými lidmi ?
a. příležitostně
b. zřídkakdy, pokud vůbec
c. poměrně často

16. Pouštíte se do stále náročnějších úkolů ?
a. po určitou dobu
b. ano, neboť takto mohu ve svém životě nejefektivněji docílit úspěchu
c. ne, život je příliš krátký

17. Co soudíte o práci na několika úkolech najednou ?
a. ani o tom moc nepřemýšlím
b. raději se zaměřuji na jediný úkol
c. takovýto přístup mi více vyhovuje



18. Jak  často  se  zlobíte  a  rozčilujete,  když  se  dopustíte  nějaké  chyby  anebo  když  se 
události nevyvíjejí tak, jak očekáváte ?

a. občas, asi podobně jako většina lidí
b. pravděpodobně častěji, než bývá obvyklé
c. patrně méně často, než bývá obvyklé

19. Už jste někdy zkusili bojovat se stresem pomocí nějakých léčiv ?
a. tu a tam
b. poměrně často
c. ještě nikdy

20. Došlo u vás někdy ke zhoršení zdravotního stavu proto, že onemocněl nebo zemřel 
někdo z vašich nejbližších ?

a. ještě ne, ale nevím, zda by se mi něco takového v budoucnu nemohlo stát
b. ano
c. nikoli, už jsem se sice musel vyrovnávat se zármutkem a bolem, jímž jsem byl 

sužován  obdobně  jako  jiní  lidé,  avšak  v důsledku  toho  ještě  u  mne  nikdy 
nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu

21. Trpěli jste již někdy stresem kvůli zkouškám ?
a. snad ve mně období před zkouškami vyvolává opravdu určité napětí, ale ve 

srovnání s ostatními se nevymykám průměru
b. ano
c. ne

22. Jaký máte  názor  na alternativní  metody léčby,  třeba  na akupunkturu  pro zmírnění 
stresu ?

a. nejsem  si  v tomto  ohledu  jistý,  možná  bych  o  něčem  takovém  v případě 
potřeby uvažoval

b. něco takového bych vůbec nebral do úvahy
c. může mít velice blahodárný efekt

23. Vyvedla vás někdy z rovnováhy žádost o vykonání drobné domácí práce, například 
mytí nádobí nebo posekání trávníku ?

a. ještě  ne,  třebaže  takovéto  domácí  povinnosti  mohou  být  vnímány  jako 
nepříjemné záležitosti

b. ano
c. nikdy

24. Nakolik je pro vás snadné úplně vypnout, všechno pustit z hlavy a zcela se uvolnit ?
a. někdy je to pro mě obtížnější, než za jiných okolností
b. je to téměř, či zcela nemožné
c. patřím k těm šťastlivcům, kteří dokáží bez větších problémů hluboce relaxovat

25. Stává se vám, že na vás jedna záležitost doléhá a přitom jiná začne trápit vaši mysl ?
a. tu a tam
b. častěji, než bych si přál
c. zřídkakdy, pokud vůbec



26. Uvízli jste v dopravní zácpě. Který z následujících pocitů asi bude nejintenzivnější ?
a. vztek
b. frustrace
c. nuda

27. S postupujícím stářím pociťujete více nebo méně napětí ?
a. přibližně stejně
b. více
c. méně

28. Jak pohlížíte na případné stěhování do jiného domu ?
a. inu, bydlení v tomto domě se mi nyní docela zamlouvá, ale stěhování v této 

době by mělo možná svoje výhody
b. jako na úmorný úkol, jemuž se musím vyhnout, pokud je to vůbec možné
c. vyžaduje spoustu tvrdé práce, ale také inspiruje k podnětným plánům a je na co 

se těšit

29. Zhoršila se někdy kvalita vašeho sexuálního života z toho důvodu, že vás stresovala 
nebo duševně vyčerpávala práce ?

a. nanejvýše dvakrát
b. více než dvakrát
c. nikdy

30. Trpěli jste stresem v důsledku toho, že jste se museli vzdát třeba požitků z kofeinu či 
nikotinu ?

a. jen v souvislosti s abstinenčními příznaky
b. ano
c. ne

Za každou odpověď a) vám náleží 1 bod, b) 0 bodů, c) 2 body

Vyhodnocení

45 až 60 bodů
Z dosaženého počtu bodů vyplývá, že se dokážete vypořádat se stresem velmi dobře. Lidmi 
jste patrně vnímáni jako nenápadný, zcela uvolněný člověk. Máte přirozenou schopnost 
uvádět věci na správnou míru.
Šťastlivec s touto povahou a osobními reakcemi se snad může obávat jedině potenciálně 
tísnivých situací, jež nevyhnutelně nastanou. Měl by se tedy na ně předem připravovat a 
vytvářet si manévrovací prostor pro případ neočekávaných událostí.
Stojí také za zmínku, že malé psychické napětí může sehrát pozitivní roli:lidé pak přiměřeně 
reagují na vzrušující výzvy, jimiž jsou inspirováni

31 až 44 bodů
Jste vnímaví na vnější tlaky a tu a tam jste vystaveni stresu, jenž se ve vašem případě 
vyskytuje jen jako výjimka než pravidlo. A co je důležité – kritické situace u vás netrvají 
dlouho.I proto dokážete vypnout, je – li třeba a nepřepínáte se.
Máte praktickou výhodu v tom ohledu, že víte, jak vzniklým situacím čelit, a že na neúměrné 
požadavky dokážete odpovědět svým NE.



30 bodů a méně
Vaše skóre naznačuje, že stres má na vás negativní dopad.
Napětí se ve vás může hromadit zejména v době, kdy jste zranitelnější, i proto, že pravidla 
společenského chování nedovolují, aby se jedinec zbavoval potlačovaných emocí některými 
ze zdánlivě přirozených způsobů, třeba formou násilí, a zpravidla ani není možné, že by před 
tísnivou situací prostě utekl.
Souběžně můžete mít taky tendenci zcela nepřiměřeně ve své mysli hromadit různé obavy. 
Tudíž, vyplácí se občas si připomenout, že k většině kritických situací, z nichž máme strach 
předem, vůbec nedojde, že většina neúprosných vnějších tlaků, jimiž jsme vystaveni, brzy 
pomine, a že pokud jim budeme úměrně a konstruktivně čelit, pak by nás neměly nesnesitelně 
drtit. Koneckonců, za jistých okolností jim jsou v novodobém světě podrobeni i jiní lidé, 
nejen my.
Také byste si měli uvědomit, že vnitřní napětí může vyústit v takovou depresi, jež by 
způsobila onemocnění.
Je proto žádoucí, abyste se v tísnivé situaci pozastavili, a vyhodnotili ji spolu s kvalitou svého 
života i jeho smysluplnými příležitostmi, jež se nabízejí v hojné míře.
Všeobecně pojato, při odolávání tzv.tlakům moderní doby, jež fakticky v určité formě 
sužovaly i předešlé generace, se snažte zaujímat pozitivní postoj. i vědecké poznatky by nám 
vlastně měly dopomoci k tomu, abychom s e s takovými tlaky uměli vyrovnávat účinněji.
pozitivní postoj usnadňuje analýzu i vypátrání příčiny či příčin napětí, objektivně 
vyhodnocovat vlastní návazné reakce a způsob, jak toto zmírnit.
je pro vás důležité, abyste o sebe v době krize náležitě pečovali, nejen pro vlastní dobro, 
nýbrž i ku prospěchu vašich nejbližších, což vám může usnadnit několik osvědčených zásad:

• dopřejte si se svými nejbližšími oblíbené zábavy
• nebuďte příliš sebekritičtí, chyby dělá každý
• využívejte možností občasných přestávek na odpočinutí
• pokoušejte se relaxovat, více spěte
• udržujte si dobrou kondici
• jezte a pijte s mírou
• pěstujte své  koníčky


