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1 CÍL - CO SE NAUČÍTE 

V této sekci se dozvíte o: 

• Smyslu adaptability a flexibility a jejich důležitosti v životě a práci; 

• Změně a o tom, jak nás změna ovlivňuje; 

• Strategiích reakce na změny na pracovišti a jejich řízení; 

• Strategiích, jak ovládat své emoce pod tlakem. 

 

2 CO JE PŘIZPŮSOBIVOST A FLEXIBILITA A PROČ JSOU DŮLEŽITÉ 

Adaptabilita znamená být schopen se pozitivně přizpůsobit změnám a neočekávaným 

situacím. Znamená to být schopen změnit způsob myšlení a jednání, pokud si to situace 

vyžaduje. 

Flexibilita znamená být schopen rychle reagovat na nové okolnosti a hledat kompromisy s 

lidmi ohledně toho, jak něco udělat. 

 

Přizpůsobiví a flexibilní lidé mají rádi změnu a považují ji za příležitost. Jsou otevření a 

kreativní, stejně jako vysoce motivovaní a vynalézaví. Díky tomu jsou odolní vůči negativním 

změnám a frustracím, které zažívají. Nebojí se selhat. Když se potýkají s obtížemi, jsou 

schopni najít vnitřní motivaci a zvládnout své emoce, aby co nejlépe reagovali a přizpůsobili 

se. To jim přináší větší úspěch a štěstí v životě. 

 

2.1 Důležitost přizpůsobivosti a flexibility na pracovišti 

Svět se mění rychleji než kdy dříve a totéž platí pro pracoviště. Trendy a technologie se 

neustále mění a dnes zaměstnavatelé očekávají, že zaměstnanci budou moci dělat více než 

jednu práci. 

To znamená, že musíte být připraveni a schopni se učit a nacházet kreativní řešení 

přizpůsobením se neustále se měnícím požadavkům. 

 

Příklady toho, jak ukázat, že jste flexibilní a přizpůsobiví: 

● Nabídněte pomoc spolupracovníkovi, pokud zjistíte, že jsou přepracovaní; 
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● Naučte se nové dovednosti, abyste byli schopni zvládnout nové a neustále se měnící 

požadavky; 

● Navrhněte nové a efektivnější způsoby práce; 

● Navrhněte několik řešení problémů. 

Zaměstnavatelé i spolupracovníci si vysoce cení přizpůsobivých a flexibilních lidí. Jsou 

schopni přizpůsobit se a reagovat na měnící se pracovní podmínky a různé osobnosti 

spolupracovníků, což z nich činí spolehlivé a důvěryhodné zaměstnance. Také z nich činí 

dobré vůdce a vzory pro ostatní. 

Flexibilita a přizpůsobivost jsou také užitečné v případě, že ztratíte práci nebo si ji přejete 

změnit. Snadno se přizpůsobíte nové situaci a budete ochotni hledat příležitosti i v 

průmyslových odvětvích a odvětvích, která jste nikdy předtím nezkoušeli. Když si najdete 

novou práci, rychle se naučíte nové dovednosti a budete úspěšní. 

3 CO JE ZMĚNA A JAK NA NÁS PŮSOBÍ 

Svět a my s ním se neustále mění. U nás všech dochází k osobním změnám, změnám na 

pracovišti, technologickým změnám, ekonomickým změnám, změnám životního prostředí 

atd. Všechno, co se stane, přináší nějakou změnu. To znamená, že se nakonec nějaká změna 

přihodí i vám. 

 

Změna je pro nás stresující, protože vytváří nejistotu. I ty největší nebo nejnegativnější 

změny, jako je změna zaměstnání nebo rozvod, jsou často méně problematické, když nevíte, 

jak budete schopni žít s důsledky, a stále se sami sebe ptáte: „Jak to zvládnu?“ nebo „Co 

přinese budoucnost?“. 

 

Neměli byste ignorovat stres, který vám způsobují změny, protože to může vést k depresím 

nebo dokonce duševním onemocněním. Místo toho, abyste to ignorovali, byste měli řešit 

příčiny stresu. 
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Změně nemůžete uniknout, ale můžete se naučit zvládat negativní dopady, které na vás má. 

Někteří lidé jsou na tom lépe než jiní. Tajemstvím úspěchu je správné nahlížení a přístup ke 

změnám. Abyste to mohli udělat, musíte nejprve pochopit, jak na vás změna působí. 

Všichni procházíme stejným procesem, když zažijeme změnu: 

● Fáze jedna: Odmítnutí – Nejprve si nemyslíme, že je změna nutná, nebo popíráme, že k ní 

již dochází. Na myšlenku změny reagujeme například slovy: „To není důležité“ nebo 

„Nepotřebuji nic měnit“. 

● Fáze dvě: Hněv – Po nějaké době, když si uvědomíme, že se změně nemůžeme vyhnout, na 

ni reagujeme hněvem a dalšími negativními emocemi. 

● Fáze tři: Průzkum – Poté, co přijmeme, že ke změně dojde, se pokusíme prozkoumat 

možnosti, jak tuto změnu učinit pro nás přijatelnější, a to hledáním kompromisů jako: „Co s 

tím, mohu to udělat takto?“ 

● Fáze čtyři: Přijetí – Nakonec plně přijímáme, že ke změně dojde. Učíme se žít se změnami, 

přijímat je a stát se součástí našeho života. 
 

3.1 Jak efektivně zvládat změnu  

Projít změnou znamená udělat přechod od něčeho známého a poznaného k něčemu 

neznámému a nejistému. To může být těžké, zvláště, pokud vidíte změnu jako něco 

negativního. 

Proces změny můžete učinit méně náročným a úspěšnějším, pokud jste na to připraveni a 

naučíte se, jak to zvládnout. Jak to můžete udělat? Zde je několik účinných strategií řízení 

změn, které můžete použít s jakýmkoli typem změn:  

● Vizualizujte svou dokonalou budoucnost – Mějte vždy vizi, jaký by měl být váš „dokonalý 

život“. Bez ohledu na změnu, kterou procházíte, udržujte vizi naživu. Mějte doma nebo v 

kanceláři obrázky věcí, které potřebujete ve svém „dokonalém“ životě, aby vám 

připomínaly vaši vizi. 

●  Poznejte své emoce – Uvědomte si, že ve fázích prožíváte změny (popření, hněv, 

zkoumání a přijetí) a že každá fáze přináší určité emoce. Projít změnami může být 

podobné smutku a může být velmi stresující. 
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●  Vězte, co opravdu chcete – Zeptejte se sami sebe, co opravdu chcete, a nesnažte se 

dosáhnout toho, co si myslíte, že od vás ostatní očekávají. Nepokoušejte se v práci 

zbohatnout nebo získat velké povýšení, pokud to necítíte ve svém srdci a mysli. 

●  Starejte se o své zdraví – Jezte zdravě, cvičte a dostatečně odpočívejte. Pevné zdraví 

vám dá správné nastavení mysli a pomůže vám lépe zvládnout jakoukoli změnu. 

●  Zůstaňte pozitivní – Změně se nemůžete vyhnout, ale můžete si vybrat, jak ji uvidíte. 

Dívejte se na změnu v pozitivním světle. Nebuďte pesimističtí ohledně své budoucnosti. 

Postavte se „můžete“. 

●  Převezměte kontrolu – Předvídejte změny a připravujte se na ně, jak jen můžete. 

Využijte dovednosti kritického myšlení k analýze svých možností a výběru nejlepší 

reakce. Pokud je to možné, buďte aktivní a převezměte kontrolu nad situací. 

 

     CVIČENÍ 

Zde je jednoduché vizualizační cvičení, které vám pomůže představit si perfektní 

budoucnost a začít na ní pracovat. Vizualizace je mocný nástroj používaný mnoha 

úspěšnými lidmi a vrcholovými sportovci k dosažení lepších výsledků.  

1. Vězte, co chcete v životě – Než si to dokážete představit, musíte vědět, co v životě 

opravdu chcete. Přemýšlejte o tom, co se vám líbí, co vás dělá šťastným a zeptejte se 

sami sebe: „Kdybych mohl něco mít, co bych v životě chtěl mít?  

2. „Popište svou vizi podrobně – toto je nejdůležitější část. Když víte, co chcete, zapište 

si to na papír podrobně. Pomocí obrázků můžete vyjádřit, čeho chcete dosáhnout ve 

své „dokonalé budoucnosti“. 

3. Vizualizujte s emocemi – Nyní si představte svou „dokonalou budoucnost“. 

Představte si zvuky, vzpomínky, chutě, vůně, které k tomu patří, a dovolte si cítit s tím 

spojené emoce. Představte si, že právě teď žijete svůj „dokonalý život“. 

4. Podnikněte kroky – pochopte, že své „dokonalé budoucnosti“ nedosáhnete za jediný  

den. Místo toho, abyste přemýšleli, jak daleko to je, zeptejte se sami sebe, co můžete 

denně dělat, abyste se k tomu přiblížili a udělali k tomu malé krůčky. 

5.  Nevzdávejte se – Pochopte, že na vaší cestě k úspěchu budou výzvy. Během své 

vizualizace si tyto výzvy představte. Představte si, jak jim čelíte, pokračujte v jejich 

řešení, a nakonec je překonejte. Ve své mysli najděte způsoby, jak se motivovat a 

porazit výzvy, kterým čelíte. 
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3.2 Vědět co můžete a nemůžete změnit 

Abyste skutečně zvládli jakoukoli změnu, musíte být schopni rozpoznat a přijmout, že 

existují věci, které jsou mimo vaši kontrolu. Pokud to nemůžete udělat, budete stále 

selhávat a budete frustrovaní, aniž byste pochopili proč. Přijetí této skutečnosti vás na druhé 

straně uklidní a umožní vám soustředit čas a energii na to, co můžete ovládat a řídit. 

 

Pokud si nejste jisti, zeptejte se sami sebe: „Mohu udělat cokoli, abych tuto změnu změnil, 

nebo změnil konečný výsledek?“ Pokud je odpověď jasné „Ne“, nechte problém zmizet a 

přestaňte si s ním dělat starosti. 

 

Například jste ztratili práci, protože globální recese zbankrotovala vaši společnost. Nad 

globální recesí nemáte vůbec žádnou kontrolu a nejste za ni zodpovědní. Nemá smysl zoufat 

a obviňovat svět ze ztráty zaměstnání. 

 

Místo toho se zaměřte na to, co můžete realisticky změnit a ovládat. Získání staré práce není 

možné. Zeptejte se sami sebe: „Co mohu realisticky udělat, abych situaci změnil?“. Vzhledem 

k tomu, že jste nyní nezaměstnaní, je reálné, abyste svou energii zaměřili na hledání nové 

práce, která bude ještě lepší než ta poslední, možná dokonce v jiném odvětví. 

 

CVIČENÍ 

Přemýšlejte o následujících otázkách: 

● Změnili jste někdy špatnou situaci změnu myšlení a jednání? 

● Báli jste se někdy změny, až později jste zjistili, že to byla příležitost k zlepšení? 

● Museli jste někdy připustit, že problém je mimo vaši kontrolu? Bylo to pro vás těžké? 

Změnilo se pak něco? 
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4 REAKCE A ADAPTACE NA SITUACE NA PRACOVIŠTI  

4.1  Zvládaní negativní zpětné vazby 

Negativní zpětná vazba od vašich spolupracovníků nebo šéfa vás může rozladit, protože 

nikdo nemá rád kritiku. Pokud se vám to nelíbí, je velmi pravděpodobné, že někdy v 

budoucnu obdržíte určitý typ negativní zpětné vazby. Dobrá zpráva je, že pokud víte, jak s 

tím zacházet, můžete i z nejhorší kritiky udělat něco pozitivního. 

 

Zde je několik účinných strategií pro řízení kritiky na pracovišti a její proměnu v pozitivní 

dopad: 

 

● Reagujte klidně – Když dostanete drsnou nebo ještě nepravdivou kritiku, musíte odolat 

potřebě reagovat, protože pak jsou vaše emoce silné a nemyslíte jasně. Místo toho si 

dopřejte nějaký čas, musíte si vyčistit hlavu a připravit odpověď. Procházka nebo počkat s 

odpovědí do druhého dne je způsob, jak situaci vyřešit. 

● Pochopte problém – Někdy kritice nerozumíte. Musíte pochopit, v čem je problém, 

můžete provést potřebné změny a vylepšení. Potřebujete použít aktivní poslech, musíte se 

ujistit, že rozumíte osobě, která vám poskytne požadované parametry. Opakujte, říkejte, a 

položte několik dalších otázek, musíte předcházet nedorozuměním. 

● Převezměte odpovědnost – Nepokoušejte se zbavit odpovědnosti. Vyhněte se výrokům 

jako „To není pravda“ nebo „To není fér“. Pokud jste udělali chybu, uznejte ji a nesnažte se 

obviňovat ostatní. Dávejte také pozor, ať se příliš neomlouváte. Pokud jste jasně udělali 

chybu, omluvte se jednou a poté se zaměřte na zlepšení a vyvarování se dalších chyb. 

● Využijte kritiku ve svůj prospěch – Negativní požadavky mohou být použity ve váš 

prospěch, pokud ji přijmete a poznáte své nedostatky. Pak můžete začít pracovat na 

zdokonalování. Tým ukazuje, jak spolupracovat, zvládnout kritiku a mít pozitivní přístup ke 

změnám. 

● Nech to být – Nenechte se příliš emocionálně angažovat a nedívejte se na následující děj 

jako komentář o vás jako o lidské bytosti. I když se z toho cítíme velmi špatně, nechte to být. 

Dělejte něco příjemného, jako je čtení, poslech hudby nebo jděte ven s přáteli. Buďte 

pozitivní a soustřeďte se na dobrou práci. 
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4.2 Jak se vypořádat s odmítnutím na pracovním pohovoru 

Pozvání na pracovní pohovor je pozitivním znamením, ukazuje, že jste upoutali pozornost 

zaměstnavatele a vynikáte mezi ostatními kandidáty. Znamená to, že jste udělali něco 

správně. Pozvánka však nemusí nutně znamenat, že práci získáte. Odmítnutí může být těžké, 

ale také příležitost přistupovat k pracovním pohovorům s větší iniciativou a kreativitou. 

 

Chcete-li zvýšit své šance na přijetí, měli byste přemýšlet o několika různých a kreativních 

způsobech sebeprezentace, díky nimž budete vynikat mezi všemi ostatními kandidáty. Místo 

toho, abyste jednoduše napsali formální přihlášku a připravili odpovědi na standardní otázky 

týkající se pohovoru, můžete vyzkoušet některou z následujících možností: 

 
● Vytvářejte dynamické sebeprezentace – prezentujte se aktivně a vizuálně. Vytvořte 

prezentaci svých dovedností. Použijte mnoho obrázků a málo textu, aby byla prezentace 

zajímavější. Prezentujte dovednosti a úspěchy, které jasně ukazují, že svou práci zvládnete. 

Použijte to jako způsob, jak ukázat svou kreativitu. Prezentace nenahrazuje vaši přihlášku, 

ale je jejím doplňkem. 

● Pořiďte video ještě před pohovorem – Pokud máte základní dovednosti v oblasti tvorby 

videa, vytvořte video, které vám osobně vysvětlí a ukáže, proč jste nejlepším kandidátem, a 

odešlete jej před pohovorem. Video není pro každého, ale je to silné médium, které vynikne. 

Buďte kreativní a udržujte délku videa do tří minut. 

● Buďte přímí – používejte méně formální a otevřenější způsob psaní a mluvení o tom, proč 

si myslíte, že byste měli dostat práci. Příliš si nefanděte a nepřehánějte fakta. Buďte 

okouzlující a upřímní. Zůstaňte uctiví. Řekněte nebo napište něco jako „I když nemám 

všechny potřebné dovednosti, jsem schopný žák a pracovitý pracovník.“ 

● Použijte doporučení – Vždy se snažte najít ve společnosti někoho, kdo by vám doporučil 

práci. Tím se výrazně zvýší vaše šance na přijetí. 

 

Tyto strategie nejsou pro každého. Někteří zaměstnavatelé by mohli na netradiční prezentaci 

reagovat negativně. Než použijete jednu nebo více výše uvedených taktik, pokuste se dobře 

porozumět společnosti, jejím hodnotám a stylu, abyste zjistili, zda ji ocení. 
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Odmítnutí neznamená, že nejste cenní. Existuje mnohem více kandidátů než pracovních 

míst. Odmítnutí není neobvyklé, i když jste velmi kvalifikovaní. Poučte se ze zkušenosti, 

pokuste se pochopit, proč jste byli odmítnuti, pracujte na tom a zkuste to znovu. 

 

4.3 Reakce na náhlé neočekávané situace 

V životě a v práci jsou neočekávané události běžné. Dostávají nás pod tlak a způsobují stres, 

zejména velké negativní události, jako jsou náhlé zprávy o nemoci nebo velké neočekávané 

reorganizace v práci. Stres brání vašim schopnostem řešit problémy právě, když je nejvíce 

potřebujete. To může vést ke špatným rozhodnutím, a ještě většímu stresu. 

 

I když nemůžete předvídat nebo se vyhnout neočekávanému, můžete se naučit, jak reagovat, 

abyste snížili stres a zvýšili svůj výkon pod tlakem. Postupujte takto: 

● Zastavte se, přemýšlejte a poté odpovězte – Když vás překvapí, často reagujete bez 

přemýšlení. Reakce jsou podvědomé a nepředvídatelné. Je mnohem lepší reagovat v klidu.  

● Odpověď znamená pauzu na přemýšlení a vědomé rozhodnutí, co dělat. Abyste byli 

schopni ovládat své reakce, procvičte si hluboké dýchání, tak počítejte do deseti. Můžete si 

také vizualizovat stisknutí tlačítka, aby se situace zastavila, což vám dá čas reagovat. 

● Zůstaňte pozitivní – Obvykle se bojíte neočekávaného, ale to, že je něco neočekávané, 

ještě neznamená, že je to špatné. Váš postoj a reakce v mnoha ohledech určuje, zda bude 

událost dobrá nebo špatná. Můžete se rozhodnout, že to budete vnímat jako příležitost nebo 

neúspěch, a budete reagovat novou iniciativou nebo zklamáním. I zdánlivě katastrofická 

událost, jako je ztráta dlouhodobého zaměstnání, může být začátkem něčeho lepšího. 

● Důvěřujte svým schopnostem to zvládnout – Nepanikařte a nepoddávejte se zoufalství. 

Určitě to není vaše první nečekaná situace. Pamatujte, že jste úspěšně zvládli podobné 

situace, a buďte si jisti, že zvládnete i tuto. 

● Požádejte lidi o pomoc –Nemusíte řešit neočekávanou situaci sami. Požádejte lidi o radu. 

Mohou vnést do situace tolik potřebné dovednosti a jasnost. Vyvarujte se jejich obviňování z 

dané situace. 

● Proveďte svůj plán – Po nějakém přemýšlení a hledání rady lidí je čas jednat. Mějte na 

paměti, že máte co do činění s nepředvídatelnou situací, která se může kdykoli změnit. 

Aktivně spravujte svůj plán a buďte připraveni provádět rychlé změny. Pokud vám ostatní 

lidé pomáhají být s nimi v kontaktu a koordinovat vaše akce. 
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● Připravte si plán, jak předcházet budoucím problémům – Až situaci vyřešíte, je čas na 

analýzu. Projděte si důvody situace, co byste mohli udělat, abyste ji zvládli ještě lépe a 

zabránili jejímu opakování. Požádejte také ostatní lidi, aby vám řekli, jak viděli, co se stalo, 

aby lépe porozuměli situaci. 

 

5 KONTROLA VAŠICH EMOCÍ POD TLAKEM  

Každý den se setkáváte s mnoha situacemi, díky nimž reagujete různými způsoby. 

Neočekávané a nepříjemné situace vás mohou zaskočit a přimět vás reagovat nevhodně 

nebo dokonce násilně, což může mít vážné a dlouhodobé následky. 

 

Například řidič vás odřízne na cestě do práce. Reagujete hněvem a nadáváte řidiči. Když se 

dostanete do práce, jste stále na hraně. Později vás šéf mírně kritizuje kvůli malému 

nedorozumění. To už je za hranou a vy začnete křičet, nadáváte, a dokonce prorazíte díru 

do zdi. To vytváří větší problém se šéfem a spolupracovníky a za opravu zdi budete muset 

zaplatit. Během cesty domů jste hodně vystresovaní a bolí vás ruka z proražení zdi. 

Přehlédnete červené světlo a téměř způsobíte nehodu. Projevujete agresi vůči policii a 

dostanete velký trest. Váš den je zničený, a to je teprve pět hodin… 

 

Takové reakce se stanou, když se místo logiky a rozumu necháte vést svými emocemi. Když 

převládne hněv, strach, nejistota a další negativní emoce, nemyslíte a neplánujete, 

jednoduše, reagujete. 
 

Vy se rozhodnete, jak přistupovat k jakékoli situaci, protože „Věci mají pouze ten význam, 

který jim dáváte“. Pokud budete umět zvládat své emoce, místo toho, aby vás řídily, umožní 

vám reagovat na stresující situaci mnohem lépe. Zde je několik účinných způsobů, jak zvládat 

silné emoce: 

● Dopřejte si čas na přemýšlení – Nejdůležitější věcí ve stresující situaci je, mít možnost 

počkat nějakou dobu a přemýšlet, než zareagujete. Dokonce i několik sekund stačí k 



10 
 

 

uklidnění vašich emocí a umožní vašemu rozumu rozhodnout se, co dělat. To může 

představovat rozdíl mezi úderem někoho do tváře a odpovědí s úsměvem. Když jste naštvaní, 

počítejte do deseti nebo dokonce do sta a hluboce dýchejte. Pokud můžete, udělejte si 

procházku nebo přestávku, abyste mezi sebou a zdrojem svého hněvu vytvořili nějaký 

prostor. 

● Hledejte pozitiva – Někteří lidé hledají negativa v každé situaci. Místo toho je lepší hledat 

pozitiva. Zeptat se: „Co se z toho mohu naučit“ místo „Proč mě tito hloupí lidé každý den 

trápí“ vám umožní lépe porozumět vašim spouštěčům a účinněji se jim vyhnout. 

● Připomenutí – Noste náramek, náhrdelník nebo podobný předmět, který vám připomene, 

abyste zvládli své emoce. Pomůže vám zvýšit povědomí a soustředit se na svůj cíl, abyste byli 

emocionálně vyváženější a měli kontrolu. 

● Procvičujte všímavost – Všímavost uklidňuje vaši mysl a pomáhá vám lépe si uvědomovat 

své okolí. Pravidelným cvičením získáte schopnost ovládat negativní emoce a zvládat stres 

způsobený změnami a nejistotou, kterou přinášejí. Cvičení trvá každý den jen několik minut. 
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CVIČENÍ 

 

Přemýšlejte a odpovězte na otázky: 

● Dáváte někdy pozor na své emoce, když jste ve stresu? 

● Souhlasíte s tvrzením „Věci mají pouze ten význam, který jim dáváme“? 

Cvičíte nebo jste někdy cvičili nějaký druh meditace, abyste uklidnili a zvládli své emoce? 

 

 

CVIČENÍ 

Zde jsou dva příklady cvičení všímavosti. Na internetu jich najdete mnohem více. 

 

Všímavé dýchání: Toto cvičení můžete provádět ve stoje nebo vsedě. Musíte se jen 

soustředit na svůj dech. 

1. Pomalu dýchejte nosem a ústy. Udělejte každý cyklus dlouhý asi 6 sekund. Nechte svůj 

dech plynout bez námahy. 

2. Nechte své myšlenky volně bloudit. Pusťte všechny úkoly nebo projekty, které nyní nebo 

později vyžadují vaši pozornost. Zaměřte se pouze na svůj dech. 

3. Záměrně se zaměřte na dech, který vstupuje do vašeho těla a plní vás energií. 

4. Zaměřte se na dech, který vstupuje do vašich úst a opouští vaše tělo. 

Nejprve se pokuste cvičit jednu minutu a poté cvičení prodlužte na dvě, tři minuty nebo více. 

 

 

Pozorné pozorování: 

Toto cvičení zlepšuje vaši schopnost pozorovat i ty nejjednodušší věci na hlubší úrovni a spojuje 

vás s vaším přirozeným prostředím: 

1. Najděte ve své blízkosti přírodní předmět, jako je strom nebo pták, a pozorujte jej se 

zaostřením asi dvě minuty. Uvolněte se a jednoduše se zaměřte na objekt. 

2. Dívejte se na objekt, jako byste ho ještě nikdy neviděli. Zahrňte do toho všechny jeho 

aspekty a nechte se uchvátit. 

3. Dopřejte si cítit jeho přirozenou energii a pochopit jeho účel v přírodě. 
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6 ZÁVĚR 

Přizpůsobivost znamená být schopen změnit způsob myšlení a jednat, pokud to situace 

vyžaduje. 

 

Flexibilita znamená být schopen rychle reagovat na nové okolnosti a hledat kompromisy 

s lidmi, jak něco udělat. 

 

Přizpůsobiví a flexibilní lidé mají rádi změnu a považují ji za příležitost. Jsou kreativní a 

nebojí se selhat, protože vždy najdou kreativní řešení problémů. Díky tomu jsou také 

cennými zaměstnanci. 

 

Změna je pro nás stresující, protože vytváří nejistotu. Když se nám stane něco velkého, 

začneme si klást otázku „Jak to zvládnu?“ nebo „Co přinese budoucnost?“. Neměli byste 

ignorovat stres, který vám způsobují šance. Místo toho, abyste to ignorovali, byste měli 

řešit příčiny stresu. 

 

Když zažijeme změnu, jsme nejprve v popření, pak cítíme hněv, pak prozkoumáme 

možnosti, jak učinit změnu lépe zvládnutelnou, a nakonec ji přijmeme a budeme s ní žít. 

 

Můžete se naučit, jak lépe zacházet se změnami a zvládat je. Nejdůležitější je zůstat v 

klidu, rozumět svým emocím a zůstat pozitivní. Musíte také znát a přijímat věci, které 

nemůžete změnit, a soustředit svou energii na to, co můžete ovládat. 

 

Na pracovišti čelíme neočekávaným situacím a negativní kritice. Budete s nimi zacházet 

lépe, pokud si uděláte chvilku, než zareagujete hněvem, požádáte lidi o pomoc a 

důvěřujete své schopnosti vše zvládnout. Jakoukoli negativní kritiku můžete využít ve 

svůj prospěch, pokud přijmete oprávněnou kritiku a zlepšíte se. 
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