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1 CIEĽ – ČO SA NAUČÍTE 

V tejto časti sa dozviete: 

● O význame adaptability a flexibility a ich dôležitosti v živote a práci; 

● O zmenách a tom ako na nás vplývajú; 

● O stratégiách ako reagovať a zvládať zmeny na pracovisku; 

● O stratégiách ako kontrolovať vaše emócie pod tlakom. 

 

2 ČO JE ADAPTABILITA A FLEXIBILITA A PREČO SÚ DÔÔOLEŽITÉ  

Adaptabilita znamená schopnosť pozitívne sa prispôsobiť zmenám a neočakávaným situáciám. 

Znamená to byť schopný zmeniť spôsob myslenia a konania, ak si to situácia vyžaduje. 

Flexibilita znamená byť schopný rýchlo reagovať na nové okolnosti a nájsť kompromisy s 

ľuďmi, o tom ako niečo robiť. 

 

Prispôsobiví a flexibilní ľudia majú radi zmeny a považujú ich za príležitosť. Sú otvorení a 

kreatívni, rovnako ako vysoko motivovaní a vynaliezaví. To ich robí odolnými voči negatívnym 

zmenám a frustrácii, ktoré zažívajú. Neboja sa zlyhať. Ak čelia ťažkostiam, sú schopní nájsť 

vnútornú motiváciu a ovládať svoje emócie tak, aby čo najlepšie reagovali a prispôsobili sa. To 

im prináša viac úspechov a šťastia v živote. 

  

2.1 Dôležitosť adaptability a flexibility na pracovisku 

Vaša hodnota ako zamestnanca sa zvýši, keď ukážete, že ste prispôsobivý a flexibilný. 

Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a to isté platí aj na pracovisku. Trendy a 

technológie sa neustále menia a dnes zamestnávatelia očakávajú, že zamestnanci budú 

schopní vykonávať viac ako jednu prácu. 

To znamená, že musíte byť pripravení a schopní sa učiť a nachádzať kreatívne riešenia 

prispôsobením sa neustále sa meniacim požiadavkám. 

 

Príklady, ako ukázať, že ste flexibilný a adaptabilný: 

● Ponúknite pomoc kolegovi, ak zistíte, že je prepracovaný; 
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● Naučte sa nové zručnosti, aby ste boli schopný zvládnuť nové a neustále sa meniace 

požiadavky; 

● Navrhnite nové a efektívne spôsoby a postupy práce; 

● Navrhnite viacnásobné riešenie problémov. . 

Zamestnávatelia aj kolegovia si vysoko cenia prispôsobivých a flexibilných ľudí. Sú schopní 

prispôsobiť sa a reagovať na meniace sa pracovné podmienky a rôzne osobnosti kolegov, čo z 

nich robí spoľahlivých a dôveryhodných zamestnancov. Robí ich to tiež dobrými vodcami 

a vzorom pre ostatných. 

 

Flexibilita a adaptabilita sú užitočné aj v prípade, že stratíte prácu alebo si ju prajete zmeniť. 

Ľahko sa prispôsobíte novej situácii a budete ochotní hľadať príležitosti aj v odvetviach, ktoré 

ste nikdy predtým neskúšali. Keď si nájdete nové zamestnanie, rýchlo sa naučíte nové 

zručnosti a budete úspešní.  

3 ČO SÚ ZMENY A AKO NÁS OVPLYVŇUJÚ 

Svet, a my spolu s ním, sa neustále mení. Každý z nás zažíva osobné zmeny, zmeny na 

pracovisku, technologické zmeny, ekonomické zmeny, zmeny životného prostredia a ďalšie. 

Všetko, čo sa stane, prináša určitú zmenu. To znamená, že skôr, či neskôr zažijete zmenu aj vy. 

 

Zmena je pre nás stresujúca, pretože vytvára neistotu. Aj tie najväčšie alebo najnegatívnejšie 

zmeny ako napríklad zmena zamestnania alebo rozvod sú často menej problematické ako 

nevedomie, ako budete schopní žiť s následkami, a stále si kladiete otázky „Ako to zvládnem?“ 

alebo „Čo prinesie budúcnosť?“. 

 

Nemali by ste ignorovať stres, ktorý vám spôsobujú zmeny, pretože to môže viesť k depresiám 

alebo dokonca k duševným chorobám. Namiesto toho, aby ste ho ignorovali, je vhodné aby 

ste sa zaoberať príčinami stresu. 

 

Pred zmenami nemôžete uniknúť, ale môžete sa naučiť zvládať negatívne vplyvy, ktoré na vás 

majú. Niektorí ľudia sú na tom lepšie ako iní. Tajomstvom úspechu je správne nazeranie na 
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zmeny a prístup k nim. Ak ste tak mohli urobiť, musíte najskôr pochopiť, ako na vás zmena 

vplýva. 

Keď prechádzame zmenami, všetci prechádzame rovnakým procesom: 

● Prvá fáza: Odmietanie – Spočiatku si nemyslíme, že je potrebná zmena, alebo 

popierame, že už k nej dochádza. Na myšlienku zmeny reagujeme napríklad slovami 

„To nie je dôležité“ alebo „Ja nemusím nič meniť“. 

● Druhá fáza: Hnev – Po nejakom čase, keď si uvedomíme, že sa zmene nevyhneme, 

reagujeme na ňu hnevom a inými negatívnymi emóciami. 

● Tretia fáza: Skúmanie – Keď akceptujeme, že k zmene dôjde, pokúsime sa preskúmať 

možnosti, vďaka ktorým bude zmena pre nás prijateľnejšia, a to hľadaním 

kompromisov ako „Čo ďalej, môžem to urobiť radšej takto?“. 

● Štvrtá fáza: Prijatie – Nakoniec plne akceptujeme, že dôjde k zmene. Učíme sa žiť so 

zmenami, prijímať ich a robiť z nich súčasť nášho života. 

 

3.1 Ako efektívne riadiť zmeny 

Prejsť zmenou znamená uskutočniť prechod od niečoho známeho a familiárneho k niečomu 

neznámemu a neistému. Tento prechod môže byť ťažký, najmä ak vidíte zmenu ako niečo 

negatívne. Proces zmeny môže byť menej náročným a úspešnejším, ak ste na to pripravení a 

naučíte sa, ako ho riadiť. Ako to môžete urobiť? Tu je niekoľko efektívnych stratégií riadenia 

zmien, ktoré môžete použiť pri akomkoľvek type zmien: 

  

● Vizualizujte si svoju dokonalú budúcnosť – Majte vždy predstavu o tom, aký by mal 

byť váš „dokonalý život“. Bez ohľadu na zmenu, ktorou prechádzate, udržujte túto víziu 

nažive. Majte doma alebo v kancelárii obrázky vecí, ktoré potrebujete pre svoj 

„dokonalý“ život, aby ste si pripomenuli svoju víziu. 

● Poznajte svoje emócie – Uvedomte si, že v rôznych fázach zažívate zmeny 

(odmietanie, hnev, skúmanie a prijatie) a že každá fáza prináša určité emócie. Prechod 

zmenami môže byť podobný smúteniu a môže byť veľmi stresujúci. 

● Majte jasno v tom, čo skutočne chcete – Spýtajte sa sami seba, čo skutočne chcete, 

a neskúšajte sa dosiahnuť to, čo si myslíte, že od vás očakávajú ostatní. Nesnažte sa v 

práci zbohatnúť alebo získať veľké povýšenie, ak to tak necítite vo svojom srdci a mysli.  
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● Starajte sa o svoje zdravie – Zdravo sa stravujte, cvičte a dostatočne odpočívajte. 

Zdravie vám dá správne nastavenie mysle a pomôže vám lepšie zvládnuť každú zmenu.  

● Buďte pozitívny – Zmene sa nemôžete vyhnúť, ale môžete si zvoliť, ako sa na ňu budete 

vidieť. Skúste sa na zmenu pozerať v pozitívnom svetle. Nebuďte pesimistickí ohľadom 

svojej budúcnosti. Majte prístup „čo môžete“.   

● Prevezmite kontrolu – Predvídajte zmeny a pripravte sa na ne najlepšie, ako môžete. 

Pomocou kritického myslenia môžete analyzovať svoje možnosti a zvoliť najlepšiu 

odpoveď. Ak je to možné, buďte aktívni a prevezmite kontrolu nad situáciou. 

 

CVIČENIE 

Toto je jednoduché vizualizačné cvičenie, ktoré vám pomôže predstaviť si dokonalú 

budúcnosť a začať na nej pracovať. Vizualizácia je mocný nástroj používaný mnohými 

úspešnými ľuďmi a vrcholovými športovcami na dosahovanie lepších výsledkov. 

1. Ujasnite si, čo v živote chcete – Predtým, než si to dokážete predstaviť, musíte vedieť, 

čo v živote skutočne chcete. Popremýšľajte, čo sa vám páči, čo vás robí šťastným, a 

opýtajte sa sami seba: „Keby som mohol mať čokoľvek, čo by to bolo?“. 

2. Podrobne popíšte svoju víziu – Toto je najdôležitejšia časť. Keď prídete na to, čo chcete, 

napíšte si to č najdetailnejšie na papier. Pomocou obrázkov môžete vyjadriť, čo chcete 

dosiahnuť vo svojej „dokonalej budúcnosti“. 

3. Vizualizujte pomocou emócií – Teraz si predstavte svoju „dokonalú budúcnosť“. 

Predstavte si zvuky, pohľad, chute, vône, ktoré k tomu patria, a dovoľte si cítiť emócie, 

ktoré sú s tým spojené. Predstavte si, že práve teraz žijete svoj „dokonalý život“. 

4. Začnite konať – Pochopte, že svoju „dokonalú budúcnosť“ nedosiahnete za deň. 

Namiesto toho, aby ste premýšľali, ako ďaleko je, položte si otázku, čo môžete urobiť 

každý deň, aby ste sa k nej priblížili a urobte malé kroky týmto smerom. 

5. Nevzdávajte sa - Pochopte, že na vašej ceste k úspechu budú výzvy. Počas svojej 

vizualizácie si predstavte tieto výzvy. Predstavte si, ako im čelíte, pokračujte v ich 

riešení a nakoniec ich prekonajte. Vo svojej mysli nájdite spôsoby, ako sa motivovať a 

poraziť výzvy, ktorým čelíte. 
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3.2 Je potrebné vedieť, čo môžete a čo nemôžete zmeniť 

 Ak chcete skutočne zvládnuť každú zmenu, musíte byť schopní rozpoznať a akceptovať, že 

existujú veci, ktoré sú mimo vašu kontrolu. Ak to nedokážete urobiť, budete neustále zlyhávať 

a budete frustrovaní, bez toho, aby ste chápali prečo. Prijatie tejto skutočnosti vás na druhej 

strane upokojí a umožní vám sústrediť svoj čas a energiu na to, čo môžete ovládať a zmeniť. 

 

Ak máte pochybnosti, položte si otázku: „Môžem urobiť niečo pre to, aby som túto zmenu 

ovplyvnil, alebo aby sa zmenil konečný výsledok?“ Ak je odpoveď jednoznačné „nie“, problém 

nechajte ísť a prestaňte sa tým trápiť. 

 

Napríklad, ak ste stratili prácu, pretože vďaka globálnej recesií skrachovala spoločnosť v ktorej 

ste pracovali. Nemáte vôbec kontrolu nad globálnou recesiou a nie ste za ňu zodpovední. 

Nemá zmysel zúfať a obviňovať svet zo straty zamestnania. 

 

Namiesto toho sa zamerajte na to, čo môžete reálne meniť a ovládať. Získať späť svoje staré 

zamestnanie nie je možné. Položte si otázku: „Čo môžem v tomto momente urobiť, aby som 

zmenil situáciu?“. Pretože ste teraz nezamestnaní, môžete svoju energiu zamerať na hľadanie 

novej práce, ktorá bude ešte lepšia ako tá posledná, možno dokonca v inom priemysle. 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 

Zamyslite sa and nasledujúcimi otázkami: 

● Vyriešili ste niekedy zlú situáciu zmenou spôsobu myslenia a konania?  

● Báli ste sa niekedy zmeny a až neskôr zistíte, že to bola v skutočnosti príležitosť na 

zlepšenie? 

● Museli ste niekedy akceptovať, že nejaký problém je mimo vašu kontrolu? Bolo to pre 

vás ťažké? Zmenilo sa potom niečo? 
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4 REAKCIA A PRISPÔSOBENIE SA SITUÁCIÁM NA PRACOVISKU 

4.1  Zvládanie negatívnej spätnej väzby 

Negatívna spätná väzba od vašich kolegov alebo nadriadeného vás môže rozladiť, pretože 

nikto nemá rád kritiku. Aj keď sa vám to nepáči, je veľmi pravdepodobné, že niekedy v 

budúcnosti dostanete určitý typ negatívnej spätnej väzby. Dobrá správa je, že ak viete, ako sa 

s ňou vyrovnať, môžete aj z najhoršej kritiky urobiť niečo pozitívne. 

 

Tu je niekoľko efektívnych stratégií na zvládnutie pracovnej kritiky a jej premenu na pozitívnu: 

● Reagujte pokojne – Keď dostanete tvrdú alebo dokonca nepravdivú kritiku, musíte 

odolávať potrebe okamžite reagovať, pretože vaše emócie sú vypäté  a nemyslíte 

jasne. Namiesto toho si doprajte čas, vyčistite hlavu a pripravte si náležitú odpoveď. Je 

ideálne ísť na prechádzku alebo počkať s odpoveďou do druhého dňa. 

● Pochopte problém – Kritike niekedy hneď nerozumiete. Musíte s určitosťou pochopiť, 

v čom je problém, aby ste mohli vykonať potrebné zmeny a vylepšenia. Mali by ste 

používať aktívne počúvanie, aby ste sa ubezpečili, že rozumiete osobe, ktorá vám dáva 

spätnú väzbu. Opakujte, čo hovoria, a položte ďalšie otázky, aby ste predišli 

nedorozumeniam. 

● Prevezmite zodpovednosť – Neskúšajte sa vyhnúť zodpovednosti. Vyvarujte sa 

výrokov ako „Nie je to pravda“ alebo „To nie je spravodlivé“. Ak ste urobili chybu, 

priznajte si ju a nesnažte sa zvaliť vinu na ostatných. Dajte si tiež pozor, aby ste sa príliš 

neospravedlňovali. Ak ste jednoznačne urobili chybu, ospravedlňte sa raz a potom sa 

zamerajte na zlepšovanie a predchádzanie ďalším chybám.  

● Využite kritiku vo svoj prospech – Negatívnu spätnú väzbu môžete využiť vo svoj 

prospech, ak ju prijmete a uznáte svoje nedostatky. Následne môžete začať pracovať 

na zdokonaľovaní sa. Týmto spôsobom ukážete svojim spolupracovníkom, že zvládate 

kritiku a máte pozitívny vzťah k zmenám.   

● Nechajte veci ísť – Nebuďte príliš emočne investovaní a nepozerajte sa na negatívnu 

spätnú väzbu ako na komentár o vás ako o ľudskej bytosti. Aj keď sa z toho cítite veľmi 

zle, dovoľte sám sebe túto kritiku nechať ísť. Robte niečo príjemné, napríklad čítajte, 

počúvajte hudbu alebo choďte von s priateľmi. Buďte pozitívni a sústreďte sa na 

odvedenie dobrej práce. 
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4.2 Ako pracovať s odmietnutím pracovného pohovoru  

Pozvánka na pracovný pohovor je pozitívnym znamením, ukazuje, že ste upútali pozornosť 

zamestnávateľa a vynikáte medzi ostatnými kandidátmi. Znamená to, že ste niečo urobili 

dobre. Pozvánka však nemusí nevyhnutne znamenať, že prácu získate. Odmietnutie môže byť 

ťažké, ale tiež príležitosťou na prístup k prijímacím pohovorom s väčšou iniciatívou a 

tvorivosťou. 

 

Aby ste zvýšili svoje šance na prijatie do zamestnania, mali by ste premýšľať o rôznych 

kreatívnych spôsoboch seba-prezentácie, vďaka ktorým budete vynikať medzi všetkými 

ostatnými kandidátmi. Namiesto toho, aby ste jednoducho napísali formálny list so žiadosťou 

a pripravili si odpovede na otázky týkajúce sa štandardných pohovorov, môžete vyskúšať 

niektorú z nasledujúcich možností: 

● Vytvorte dynamické seba-reprezentáciu – Prezentujte sa aktívne a vizuálne. Vytvorte 

prezentáciu, v ktorej predstavíte svoje schopnosti. Použite veľa obrázkov a málo textu, 

aby bola prezentácia zaujímavejšia. Prezentujte zručnosti a dosiahnuté výsledky, ktoré 

jasne ukážu, že túto prácu zvládnete. Využite to ako spôsob ukázania svojej kreativity. 

Prezentácia nenahrádza Váš dopis so žiadosťou, ale je iba doplnkom. 

● Ešte pred pohovorom vytvorte video – Ak máte základné znalosti v oblasti tvorby 

videa, urobte video, ktoré konkrétne vysvetlí a ukáže, prečo ste najlepším kandidátom, 

a odošlite ho ešte pred pohovorom. Video nie je pre každého, ale je to silné médium, 

ktoré vynikne. Buďte kreatívni a snažte sa ho udržať pod tri minúty. 

● Buďte priamy – Použite menej formálny a otvorenejší spôsob písania a rozprávania o 

tom, prečo si myslíte, že by ste mali túto prácu dostať. Nezavádzajte a nepreháňajte 

fakty. Buďte očarujúci a čestný. Preukazujte úctu. Povedzte alebo napíšte niečo ako 

„Napriek tomu, že nemám všetky potrebné zručnosti, rýchlo sa učím a som usilovný 

pracovník“. 

● Použite odporúčanie – Vždy sa pokúste nájsť niekoho vo vnútri spoločnosti, ktorý vás 

na danú prácu odporučí. To výrazne zvýši vaše šance na prijatie do zamestnania. 

Tieto stratégie nie sú pre každého. Niektorí zamestnávatelia by mohli na netradičnú 

prezentáciu reagovať negatívne. Pred použitím jednej alebo viacerých vyššie uvedených taktík 

sa pokúste dobre porozumieť spoločnosti, jej hodnotám a štýlu, aby ste zistili, či to ocenia. 
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Odmietnutie neznamená, že nemáte hodnotu. Existuje oveľa viac kandidátov ako pracovných 

miest. Odmietnutie nie je nič neobvyklé, aj keď ste veľmi kvalifikovaní. Poučte sa zo 

skúsenosti, pokúste sa pochopiť, prečo ste boli odmietnutí, pracujte na tom a skúste to znova. 

 

4.3 Reakcia na náhle neočakávane situácie 

V živote a v práci sú neočakávané udalosti bežné. Vyvíjajú na nás tlak a spôsobujú stres, najmä 

veľké negatívne udalosti, ako sú náhle správy o chorobe alebo veľká neočakávaná 

reorganizácia v práci. Stres brzdí vaše schopnosti riešiť problémy práve vtedy, keď ich najviac 

potrebujete. To môže viesť k zlým rozhodnutiam a ešte väčšiemu stresu.  

 

Aj keď nemôžete predvídať alebo vyhnúť sa neočakávaným udalostiam, môžete sa naučiť, ako 

na ne reagovať tak, aby ste znížili stres a zvýšili svoj výkon pod tlakom. Postupujte nasledovne: 

● Zastavte sa, premýšľajte a potom odpovedajte – Keď ste prekvapení, často reagujete 

bez premýšľania. Reakcie sú podvedomé a nepredvídateľné. Je oveľa lepšie reagovať. 

Odpovedať znamená dať si pauzu na premyslenie a vedome sa rozhodnúť, čo urobiť 

ďalej. Aby ste boli schopní ovládať svoje reakcie, precvičte si hlboké dýchanie a 

počítajte do desať. Môžete si tiež vizualizovať stlačenie tlačidla, aby ste situáciu 

zastavili a dali si čas na odpoveď. 

● Zostaňte pozitívny – Obvykle sa bojíte neočakávaného, ale to, že je niečo 

neočakávané, ešte neznamená, že je to zlé. Váš prístup a reakcia rozhodujú o tom, či 

bude udalosť dobrá alebo zlá. Môžete sa rozhodnúť, že to budete považovať za 

príležitosť alebo neúspech a že odpoviete novou iniciatívou alebo sklamaním. Aj 

zdanlivo katastrofická udalosť, ako je strata dlhodobého zamestnania, môže byť 

začiatkom niečoho lepšieho. 

● Dôverujte svojím schopnostiam – Neprepadajte panike a zúfalstvu. Určite to nie je 

vaša prvá neočakávaná situácia. Pamätajte si, že vždy ste úspešne zvládli podobné 

situácie a buďte si istí, že zvládnete aj túto. 

● Pýtajte si od ľudí pomoc – Nečakanú situáciu nemusíte riešiť sami. Požiadajte ľudí o 

radu. Môžu vniesť do situácie potrebné zručnosti a jasnosť. Vyvarujte sa obviňovaniu 

ich zo situácie. 
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● Splňte svoj plán – Po krátkom premýšľaní a hľadaní rád od ľudí je čas konať. Majte na 

pamäti, že máte dočinenia s nepredvídateľnou situáciou, ktorá sa môže kedykoľvek 

zmeniť. Aktívne upravujte svoj plán a buďte pripravení na rýchle zmeny. Ak vám iní 

ľudia pomáhajú, buďte s nimi v kontakte a koordinujte vaše kroky.  

● Pripravte si plán, aby ste predišli budúcim problémom – Po zvládnutí situácie je čas 

na analýzu. Prejdite si prečo k danej situácii došlo, čo by ste mohli urobiť, aby ste ju 

zvládli ešte lepšie a zabránili tomu, aby sa to opakovalo. Požiadajte tiež ďalších ľudí, 

aby vám povedali, ako vnímali, čo sa stalo, aby ste lepšie pochopili situáciu.. 

 

5 OVLÁDANIE SVOJICH EMÓCIÍ POD TLAKOM 

Každý deň sa stretávate s mnohými situáciami, na ktoré reagujete rôznymi spôsobmi. 

Neočakávané a nepríjemné situácie vás môžu zaskočiť a prinútiť vás reagovať neprimerane 

alebo dokonca násilne, čo môže mať vážne a dlhodobé následky. 

 

Napríklad vodič vás odreže cestou do práce. Reagujete v hneve a nadávate vodičovi. Keď 

prídete do práce, ste stále na dne. Neskôr vás šéf mierne kritizuje z dôvodu malého 

nedorozumenia. To vás zatlačí cez okraj a vyprsknete krikom, nadávaním alebo dokonca 

vyrazením diery do steny. To vytvára väčší problém so šéfom a kolegami a za opravu steny 

budete musieť zaplatiť. Počas cesty domov ste veľmi vystresovaní a bolí vás ruka z prerazenia 

CVIČENIE 

Zamyslite sa and nasledujúcimi otázkami 

● Dostali ste niekedy negatívnu spätnú väzbu v práci alebo v živote? Ako si sa cítil? 

Zmenili ste kvôli tomu niečo? 

● Ste často odmietaní na prijímacích pohovoroch? Všimli ste si niečo, čo mali všetky 

odmietnutia spoločné a môžete to zlepšiť? 

● Reagovali ste niekedy na negatívnu situáciu bez toho, aby ste o tom premýšľali? Mohli 

by ste urobiť lepšie, keby ste si našli čas na premýšľanie a pokojnejšiu odpoveď? 
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steny. Zmeškáte červené svetlo a takmer spôsobíte nehodu. Prejavujete agresiu voči polícii a 

dostanete veľký trest. Váš deň je zničený a je to je len päť hodín ... 

 

Takéto reakcie sa stávajú, keď necháte svoje emócie viesť vás namiesto logiky a rozumu. Keď 

sa vás zmocní hnev, strach, neistota a ďalšie negatívne emócie, nerozmýšľate a neplánujete, 

jednoducho reagujete. 

 

Vy sa rozhodnete, ako sa postaviť k akejkoľvek situácii, pretože „veci majú iba taký význam, 

aký im dáte“. Vedieť, ako zvládnuť svoje emócie, namiesto toho, aby vás riadili, vám umožní 

reagovať na stresovú situáciu oveľa väčšou kontrolou a mať oveľa lepšie výsledky. Tu je 

niekoľko efektívnych spôsobov, ako zvládnuť silné emócie: 

● Nechajte si čas na rozmyslenie – Najdôležitejšou vecou v stresovej situácii je vedieť 

určitý čas počkať a premýšľať, než zareagujete. Aj pár sekúnd stačí na to, aby ste 

upokojili svoje emócie a umožnili svojmu rozumu rozhodnúť sa, čo robiť. Toto môže 

byť rozdiel medzi udrením niekoho do tváre a odpoveďou s úsmevom. Ak ste 

nahnevaní, pri hlbokom dýchaní počítajte do desať alebo dokonca sto. Ak môžete, 

choďte na prechádzku alebo si oddýchnite, aby ste medzi seba a zdrojom svojho hnevu 

dostali nejaký odstup. 

● Hľadajte pozitíva – Niektorí ľudia hľadajú negatíva v každej situácii. Je lepšie hľadať 

radšej pozitíva. Otázka: „Čo sa z toho môžem naučiť“ namiesto „Prečo ma tí hlúpi ľudia 

obťažujú každý deň“ vám umožní lepšie pochopiť vaše spúšťače efektívnejšie sa im 

vyhnúť. 

● Majte pripomienku – Noste náramok, náhrdelník alebo podobný predmet, ktorý vám 

pripomenie, aby ste ovládali svoje emócie. Pomôže vám zvýšiť povedomie a sústrediť 

sa na svoj cieľ, aby ste boli emocionálne vyrovnanejší a ovládali ho.  

● Praktizujte mindfulness (všímavosť) – Všímavosť upokojuje vašu myseľ a pomáha vám 

lepšie si uvedomovať svoje okolie. Pravidelným cvičením vám dáva schopnosť 

kontrolovať negatívne emócie a zvládať stres spôsobený zmenami a neistotou, ktorú 

prinášajú. Cvičenie trvá každý deň iba pár minút. 
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CVIČENIE 

Zamyslite sa a odpovedzte na nasledujúce otázky: 

● Venujete niekedy pozornosť svojim emóciám, keď ste v strese? 

● Súhlasíte s tvrdením „Veci majú iba taký význam, aký im dávame“? 

● Cvičíte alebo ste niekedy cvičili nejaký druh meditácie, aby ste upokojili a zvládli svoje 

emócie? 

 

 

CVIČENIE 

Tu sú dva príklady cvičení zameraných na pozornosť. Na internete nájdete oveľa viac. 

 

Vnímavé dýchanie: Toto cvičenie môžete robiť v stoji alebo v sede. Musíte sa sústrediť iba na 

svoje dýchanie. 

1. Pomaly sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami. Každý cyklus by mal trvať približne 

6 sekúnd. Nechajte svoj dych plynúť bez námahy. 

2. Nechajte svoje myšlienky voľne blúdiť. Zbavte sa akýchkoľvek úloh alebo projektov, 

ktoré si teraz alebo neskôr vyžadujú vašu pozornosť. Zamerajte sa iba na svoj dych. 

3. Zamerajte sa na svoj dych, ktorý vstupuje do vášho tela a napĺňa vás energiou. 

4. Zamerajte sa na svoj dych, ktorý sa vám dostáva do úst a opúšťa vaše telo. 

Najprv sa snažte cvičiť jednu minútu, potom to predĺžte na dve, tri minúty alebo viac. 

 

Vnímavé pozorovanie: 

Toto cvičenie zlepšuje vašu schopnosť pozorovať aj tie najjednoduchšie veci na hlbšej úrovni 

a spája vás s vašim prirodzeným prostredím: 

1. Nájdite vo svojej blízkosti prírodný objekt ako strom alebo vtáka a pozorne ho sledujte 

asi dve minúty. Uvoľnite sa a jednoducho zaostrite na objekt.  

2. Pozerajte sa na objekt, akoby ste ho nikdy predtým nevideli. Berte do úvahy všetky jeho 

aspekty a dovoľte mu, aby vás hypnotizoval.  

3. Dovoľte si pocítiť jeho prirodzenú energiu a pochopiť jeho účel v prírode. 
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6 ZÁVER 

Adaptabilita znamená byť schopný zmeniť spôsob myslenia a konania, ak si to vyžaduje 

situácia. 

 

Flexibilita znamená byť schopný rýchlo reagovať na nové okolnosti a hľadať kompromisy s 

ľuďmi, ako niečo robiť. 

 

Prispôsobiví a flexibilní ľudia majú radi zmeny a považujú ich za príležitosť. Sú kreatívni a 

neboja sa zlyhať, pretože vždy nájdu kreatívne riešenia problémov. Vďaka tomu sú tiež 

cennými zamestnancami. 

 

Zmena je pre nás stresujúca, pretože vytvára neistotu. Keď sa nám stane niečo veľké, začneme 

si klásť otázku: „Ako to zvládnem?“ alebo „Čo prinesie budúcnosť?“. Nemali by ste ignorovať 

stres, ktorý vám spôsobujú zmeny. Namiesto toho, aby ste ho ignorovali, mali by ste sa 

zaoberať príčinami stresu. 

 

Keď zažijeme zmenu, sme najskôr v odmietaní, potom cítime hnev, potom skúmanie možnosti, 

ako urobiť zmenu zvládnuteľnejšou a nakoniec ju prijmeme a budeme s ňou žiť. 

 

Môžete sa naučiť, ako lepšie zvládať a riadiť zmeny. Najdôležitejšie je zostať v pokoji, 

porozumieť svojim emóciám a zostať pozitívne naladení. Musíte tiež vedieť a prijať veci, ktoré 

nemôžete zmeniť, a sústrediť svoju energiu na to, čo môžete ovládať. 

 

Na pracovisku čelíme neočakávaným situáciám a negatívnej kritike. Lepšie sa s nimi 

vysporiadate, ak sa na chvíľu zastavíte, kým budete reagovať, poprosíte ľudí o pomoc a dôveru 

vo vašu schopnosť riadenia. Môžete použiť akúkoľvek negatívnu kritiku vo svoj prospech, ak 

prijmete oprávnenú kritiku a urobíte zlepšenia do budúcna. 
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