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Susan David

Emoční agilita je schopnost vstoupit do vnitřního světa -
myšlenek, emocí, zkušeností a vlastních příběhů –
s odvahou, soucitem a zvědavostí. Nenechat se držet jako 
rukojmí těmito vnitřními zkušenostmi, které zmenšují váš život 
nebo zatemňují vaše interakce. Na místo toho být schopni se 
od nich učit; vyhodnotit situace, kterým čelíte; jasně vnímat 
své možnosti; a pohnout se kupředu s hodnotami a účelem. 
Emoční agilita je kritická dovednost, která vám pomůže 
provést skutečné změny ve vašem životě, a to jak v práci, tak 
doma. 



Daniela 
Sedloňová



Já ve vztahu k sobě Já ve vztahu k druhým

Sebeuvědomování 
(uvědomování si a porozumění 
vlastním emocím)

Seberegulace 
(zvládání vlastních emocí a impulsů)

Motivace 
(schopnost sám sebe motivovat)

Sociální dovednosti 
(umění a dovednost v mezilidských 
vztazích)

Empatie 
(vnímavost k emocím jiných lidí)

D. Goleman, Emoční inteligence



Uvědomění (5 nejdůležitějších lidí)

„Sebeláska znamená, že na sebe nezapomínáme, ale máme se v hledáčku spolu s ostatními, 
které milujeme.“

Lucie Kolaříková



Dnes jděte a někomu pomozte



Sebeuvědomění: já a můj vztah k sobě

Kultivujte návyky a přesvědčení.

Uvědomění si svých zdrojů 
energie-péče o sebe. 

„Poznat sebe sama je krokem k objevení, jaký je konkrétně náš ideální stav, jaké je naše nejefektivnější 
nastavení.“ Marián Jelínek

Není sobecké dát se na 1. místo.

Znalost silných stránek, hodnot
a vize.



Hodnoty

Ctím své hodnoty zvyšuji svou sebe-hodnotu zvyšuji své sebe-vědomí



Emoce a jak s nimi pracovat



Zprávy těla

Co jsou emoce? • Čekají, až je vyslechneme

• S emocemi se můžeme 

naučit pracovat, ne je 

ovládat

• E-motion (chtějí nás uvést 

do pohybu-něco změnit)



POTLAČITNekontrolovaně PUSTIT

• Někoho mohu výbuchem ranit.

• Mohu pak cítit stud. (nezvládla jsem 

situaci)

• Učím mozek být úzkostný a zuřivý.

• Nevymaže se vzkaz, jen odstraním 

posla

• Přijde 2., 3.,…. posel a poté NEMOC



A nebo se s nimi naučit pracovat

1) Přes fyzické projevy
(vnímej pocity v těle
a pojmenuj emoci)



Kontrolovaně PUSTIT: metoda vědomého 
stěžování

• O samotě.

• Vyberte si strom, kus nábytku, plyšáka apod. komu/čemu si budete stěžovat.

• Začněte větou: „Teď si stěžuji!“

• Stěžujte si jak dlouho potřebujete (budete překvapeni jak rychle technika zabírá)

• Když už nemáte co říci, poděkujte tomu, komu jste si stěžovali, že vás vyslechnul.

• Zakončete to oklepáním a pak udělejte něco legračního.

K. McLarenová-Řeč emocí



N – Name (pojmenuj)
A – Accept (akceptuj, připusť si) 
S – Step out (odstoupit)
A – Act (jednej v souladu s hodnotami)

„Mezi podnětem a odezvou je určitý prostor. V tomto prostoru se nachází naše schopnost
vybrat si reakci, v naší reakci pak spočívá náš rozvoj a naše svoboda.”        V. Frankl



Emoce

Identifikuj 
(pojmenuj)

Ujasni si (co 
chce sdělit, 

něco změnit?)

Věř si 
(pozitivní 
vyjímka)

Natrénuj 
(novou reakci 

v hlavě) 





„Častěji trpíme v našich představách, než ve skutečnosti.“ 
Seneca

Strach vs odvaha, jak si zvolit odvahu



STRACH VÍRA

NEŘÍZENÁ PŘEDSTAVIVOST ŘÍZENÁ

„Vše, co jste vždy chtěli, je na druhé straně strachu.“
George Adair



Strach: co s ním?

 Pojmenovat

 Odpoutej pozornost (otravný malý bráška)

 Úhel pohledu - příležitost

 Co bych dělal(a), kdyby k tomu došlo

 Co udělám teď, aby k tomu nedošlo

 Další tipy viz pracovní sešit



Změňte svůj stav a změníte výsledek

Fyziologie

STAV

Akce/chování Výsledek

www.danielasedlonova.cz



Cvičení: chování je výsledkem stavu
Vzpomeň si na situaci, kdy jsi žárlil a nebo byl na někoho naštvaný. 

Vrať se do té doby a polož si tyto 3 otázky:

1) Co jsi si vizuálně představoval ohledně toho člověka?

2) Co jsi slyšel nebo si sám ve své hlavě říkal o té situaci? 

3) Co jsi cítil ve svém těle? 

Teď si zkus cvičení znovu, ale stav zaměň za situaci, kdy jsi: opravdu miloval 
a cítil ses milován.

Už chápeš, jak sis vytvořil svůj stav?



Na co 
soustředíte 
pozornost, 
to roste.

www.danielasedlonova.cz



Tělo a mysl 
je propojený 
systém,
využijte toho.

www.danielasedlonova.cz



Všímejte si slov, 
která říkáte 
a významu, 
který slovům 
dáváte.

www.danielasedlonova.cz

Jak zní metafora popisující váš život nebo současnou situaci?



Aby Vám emoce nezničily zdraví

3 věci, které po negativní zkušenosti nedělat:

1. Personalizace („všechno je moje chyba“)

2. Zobecnění („všechno se zničí“) 

3. Trvalost („nikdy to neskončí“). 

Martin Seligman



Jak pracovat s vnitřním hlasem ve své hlavě

Šotek říká: „Danielo, jseš tak nepraktická.“

Sledování vnitřních dialogů může být velmi důležitým klíčem k sebepoznání.
• Lidé se většinou oslovují křestním jménem. 
• Tyto dialogy fungují jako svědomí (propojení s naším emočním já); které 

manifestuje „rodiče“ v nás. 
• Jsme schopni si uvědomit a zpřítomnit ty stavy, které ovládají naše jednání.
• Je vhodné se svým vnitřním hlasem vést dialog, ale v klidu (ne v kritický 

moment).
• V kritických situacích můžeme udělat 2 věci: přepnout do prefrontálu pomocí 

otevřené otázky a nebo zaměřením na svůj cíl a jeho pozitivní naplnění.





Vztahy nás udržují zdravější  a šťastnější (studie Harvard 75 let)

Jak budovat kvalitní vztahy?



Paul Ekman: Jak číst emoce (empatie)

• Základní emoce vyjadřují lidé na celém světě stejně a také je umějí přečíst
• Navodíme-li uměle mimiku patřící určité emoci, daná emoce se projeví (do 50 s.)

Vypnutí svalů botoxem: 
• Depresivní klienti: zlepšení 

nálady. resp. snížení 
prožívaného smutku.

• Vede k emoční oploštělosti, 
menší schopnosti empatie.



Kvalitní vztahy, jako důsledek asertivní komunikace

Asertivita je: přímé, upřímné a vhodně volené vyjádření pocitů, myšlenek a hodnot bez ubližování 
druhým. Respektování jejich i vlastní důstojnosti

Asertivní člověk:

• Klidný, příjemný hlas a tón

• Dobrý vizuální kontakt

• Uvolněná řeč těla

• Schopnost naslouchat (úsměvy a přikyvování, povzbuzování hovořícího, empatie: aha… rozumím, 
že…uvědomuji si, že)

• Vyrovnaný postoj k problémům

• Jasné formulování a zdůvodnění vlastních potřeb a přání

• Klidná reakce na odmítnutí



Komunikační zlozvyky

Při naslouchání:

1) Čtení myšlenek

2) Přerušování a skákání do řeči

3) Nereagování na sdělení

4) Mimoslovní odmítání

Při sdělování: 

1) Nepřímé vyjadřování
2) Neupřímnost
3) Nadměrné zobecňování
4) Nesoulad slovního a mimoslovního 

vyjadřování
5) Únik od tématu
6) Přehnané emoční reakce



NE: vždy něčemu říkáme ne

Neodmítáte osobu, ale žádost.

Obavy nejsou dobrým důvodem říci ano místo ne.

• Vyjádřete se v 1. os. j.č. JÁ

• Řekněte jasné NE, neomlouvejte se, neplýtvejte slovy

• Nemusíte vysvětlovat důvody

• Všímejte si svých pocitů

• Můžete vyjádřit pochopení

• Můžete pomoci hledat alternativní řešení



7 principů spolupracující komunikace

1) Nezněte nátlakově

2) Soustřeďte se na řešení, ne na problém

3) Zaměňte nemůžeme za můžeme

4) Převezměte odpovědnost

5) Řekněte co chcete, ne co nechcete

6) Soustřeďte se na budoucnost (ne na minulost)

7) Sdílejte informace (na místo hádek či obviňování)



Popis vs hodnocení



Nenásilná komunikace

1) Popis
2) Pocit
3) Potřeba
4) Prosba

Marshall B. Rosenberg



Shrnutí asertivní komunikace

1) Popište situaci

2) Uveďte pocit 1. os j.č. JÁ (mám pocit, myslím, cítím)

3) Řekněte, co chcete

4) Projevte empatii, ukažte, že slyšíte a chápete

5) Jednejte, abyste dospěli ke kompromisu

6) Užijte odpovídající řeč těla



Transakční analýza

Rodič

Dospělý Dospělý

Rodič

Dítě

Eric Berne







Kvalitní vztahy díky ukázání zranitelnosti

Zranitelnost = citové obnažení

• Je branou ke strachu, místu naší hanby a boje o sebeúctu

• A zároveň je rodištěm radosti, kreativity, lásky a sounáležitosti



Jak dnes pracujeme se zranitelností?

• Sociálně nepatřičný projev slabostí
• Znecitlivujeme a otupujeme emoce
• Maskujme nedostatky=používáme masky
• Oslavujeme perfekcionismus

„Perfekcionismus je nejhorší forma studu. Nelze ho 
docílit.“

Brené Brown



Co se s tím dá dělat?

• Buďte lidmi se srdcem na dlani
• Najděte odvahu být nedokonalí
• Budujte vnitřní sebeúctu
• Přistupujte k druhým bez manipulace
• Přijímejte vlastní zranitelnost jako dar 

k navazování vztahů (je to cesta k propojení)

Aktivně praktikujte: odvahu-soucit-propojení



Strategie proti (vlastním) maskám: cesta k odvaze

• Jsem dost…. (kultivace sebehodnoty)
• Mám toho dost… (komunikace hranic)
• Projevit se je odvážné samo o sobě… 

(praktikování angažovanosti)

Závěr:
• Naše nedokonalost nás nečiní 

neadekvátními, nakopak je tím, co nás 
spojuje s druhými a s naší lidskou 
podstatou.

• Zranitelnost není slabost, je to připomínka, 
abychom otevřeli naše srdce i naši mysl.





Hlavní myšlenka?



KDY: středa 2. 6. 2021 od 17.30
REGISTRACE: danielasedlonova.cz/pro-verejnost/







Absolvujte online kurzy zdarma

Získejte certifikát

Nastartujte svou kariéru

www.digitalnigaraz.cz

https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz




danielasedlonova.cz

info@danielasedlonova.cz

www.linkedin.com/in/danielasedlonova


