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Emócie... prekážka alebo pomoc?

• Emócie relevantné k úlohe:

neistota à akvizícia informácií 

nabudenie à akcia

pocit zodpovednosti à opatrnosť

• Emócie irelevantné k úlohe:

• rozptyľujúce podnety, „zaslepujúca“ intenzita emočnej reakcie

• potrebujem ich regulovať

(Mosier & Fischer, 2010)



Výskumná štúdia: 
situácia s náhle vzniknutou stresovou udalosťou

• Rallye Rejvíz 2017, úloha „Grill“ (J. Tamele, R.Fousková, R. Všetečková)

Pred vypuknutím incidentu

• pani s ľahkým zranením, podozrenie na cudzie zavinenie

• rodinný konflikt, komparzná posádka sa stará o potenciálnu agresorku

Incident

• príchod polície (súťažiaca posádka), skratová reakcia agresorky (bodnutie 
záchranára – figuranta nožom do slabín)

Po incidente

• tepenné krvácanie záchranára, agresorka (potenciálne poranená alebo 
postrelená), dve babičky





Výskumná štúdia: situácia s náhle vzniknutou 
stresovou udalosťou

• videozáznam z postupu posádok v úlohe

• analýza prejavov emócií v zásahu

• rozhovor s veliteľom posádky bezprostredne po úlohe

• cielenie správania, vnímanie situácie, emočné prežívanie a jeho 
regulácia, uvažovanie o postupe 

• zhotovenie časových osí



Výskumná vzorka

• 30 veliteľov posádok (27 RZP, 3 MUC)

• 17 mužov, 13 žien

• vek od 23 do 47 rokov (AM = 31.17, SD = 6.67)

• roky praxe v urg. medicíne – 1 až 26 (AM = 7.33, SD = 5.80)



Stratégie regulácie emócií:
I. Fáza pred zranením záchranára

• vigilancia (ostražitosť, pohotovosť) – skenovanie prostredia, pripravenosť 
reagovať 
• hypervigilancia, nutkavé sledovanie prostredia a reagovanie na podnety

• obavy o bezpečnosť situácie, bez pozorovateľnej emócie v správaní (ak áno, 
tak mierna neistota, váhanie)

• tendencia reagovať alebo upínať sa na podnety bez relevantnej informácie 
(napr. káva), opomenutie niektorých vyšetrení

„ ... a sledoval (jsem) nějak periferním vhledem i takový ten nonverbální projev lidí, kteří se
jeví jakoby klidně. I oni můžou být rizikem pro nás všechny a můžou nás ohrožovat. I proto
jsem detekoval nebo dotazoval se posádky, která již tam byla v danou chvíli, jak se chová.“ 



Emočné reakcie a stratégie regulácie emócií: 
II. Fáza  - zranenie záchranára

• zamrznutie – absolútne zastavenie v činnosti, neprítomný pohľad

• ostražitosť – viac bdelé, sústredené, ale prítomná starosť o bezpečie
• zmätenosť – ísť alebo neísť do akcie? 

• mobilizácia k akcii – využitie emočného nabudenia k činnosti, dokonca aj 
keď ešte nemám prehľad o situácii 

• u niekoho prvotnou reakciou útek zo situácie

„V tu chvíli se přepnu na nějaký úplně jiný režim. Začíná mi fungovat asi 
adrenalin nebo něco a, a prostě funguju. Vím, že musím něco dělat, že tam 
nejsem vod toho, abych se z toho sesypala.“



• zúženie pozornosti (tunelové videnie) – odfiltrovanie nežiaducich 
podnetov, absorpcia činnosťou s vysokou prioritou 

• opora v automatizmoch: jednoznačný problém = jednoznačný postup = pocit 
istoty

Pomáhalo mi to že, že jsem naučená se právě soustředit na tu prioritu a 
nevšímat si teda toho co se děje okolo, protože tam v tu chvíli byl ruch. 

• u niektorých kompletná ignorácia nebezpečenstva v situácii (je to súťaž)
• strata prehľadu o situácii

• niekde až po ostražitom sledovaní vývoja situácie medzi políciou a 
agresorkou

Emočné reakcie a stratégie regulácie: 
II. Fáza - zranenie záchranára



Myslieť „krok za krokom“

• ak je hladina stresu príliš vysoká, som zaplavený a moja intuícia a 
automatizmy nefungujú tak ako majú

• je to preto, lebo pôsobia na tej istej úrovni ako emócie a tá časť 
mysle má práve teraz inú prioritu (napr. útek)

• potrebujem vniesť do chaosu poriadok 



Myslieť „krok za krokom“

• môžem sa s tým vyrovnať tak, že začnem myslieť sekvenčne (používam inú 
sadu procesov)

• samotná činnosť je pomalšia, tendencia sa ponáhľať a „zasekávať“

• tiež sa vyskytuje ak sa veliteľ práve „prebral“ z tunelového vnímania a 
potrebuje sa zorientovať v tom, ako doviesť úlohu do úspešného konca

„Já se snažím soustředit na ty jednotlivé věci asi… na ten… jako co udělat
první, co udělat potom… že bych si v tu chvíli nepřipouštěla, že tak tohle se 
nám rozjelo úplně špatně, asi tady selžeme, ale spíš jsem si říkala, tak
teďka musím udělat tohle, potom udělám tohle..“



Vytvorenie odstupu

• emočný odstup od situácie + odstup od scény 

• vedomie emočných reakcii je prítomné, ale nie sú zaplavujúce, pozícia 
pozorovateľa 

• vytvára pôdu pre to, aby situácia mohla byť vnímaná a spracovaná ako celok, 
bez veľkého úsilia vyvinutého sekvenčnými procesmi

• faktor „je to súťaž“ – odľahčujúci úsmev, humor 

(V: Uhm a v tejto situácii Vám čo konkrétne pomohlo?) V tejto situácii? Som si povedala, 
že to je súťaž (smiech)

• fyzické odstúpenie od „epicentra“, vytvorenie prehľadu

• nijaká pozorovateľná emočná reakcia, pokojný tón hlasu a celkový prejav

• zadávanie pokynov, poskytovanie informácií kolegom, koordinácia činnosti



Reflexia výkonu

• tendencia vracať sa k predošlej udalosti (poranenie záchranára, smrť 
agresorky) 

• pocit sklamania, nedostatočnosti, niekedy perfekcionizmus a predošlý zámer 
zabrániť násiliu 

• inhibícia správania, útlm, pasivita, „neprítomnosť duchom“

• tiež skôr u mladších, menej skúsených 

„A já jsem vůbec nepochopila proč je tam ten mrtvý, jestli měla být mrtvá, 
nebo já jsem nestihla zastavit tady to krvácení, nebo co se vlastně stalo. 
Jsem to vůbec nepobrala jako.“ 



Odstrihnutie a selektívna pozornosť

• diskrepancia medzi sebavýpoveďou v rozhovore a pozorovaným 
správaním
• často zamrznutie, strach či preľaknutie v reakcii na incident
• neskôr inhibícia a útlm v správaní, avšak výraz tváre naznačujúci 

strach (pootvorené ústa, hyperventilácia, vypleštené oči) 

• mechanický opis správania, tendencia zdôrazňovať alebo preceňovať 
mieru kontroly, ktorú nad situáciou a svojou reakciou mali



Zhrnutie

• byť nabudený a ostražitý môže byť užitočné, ale príliš veľká nabudenosť môže 
viesť k tomu, že nepodstatné kľúče zo situácie sú vyhodnotené ako podstatné

• „zakopanie do tunela“ pomáha mnohým záchranárom efektívne využiť 
nabudenie, avšak môže to byť za cenu straty prehľadu v situácii

• myslieť štýlom „krok-za-krokom“ môže v stresujúcej situácii pomôcť menej 
skúseným záchranárom, avšak väčší prehľad a plynulejší postup mali velitelia, 
čo si radšej udržali odstup od situácie a spracovávali ju celistvo

• dobrým predpokladom k tomu je schopnosť vnímať svoje emócie z pozície 
vzdialeného pozorovateľa – sú tam, ale nie sú rušivé, môžem ich používať ako 
informácie 



Zhrnutie

• niektorí záchranári javia známky odstrihnutia od svojho emočného 
prežívania, čo sa v správaní prejavuje ako inhibícia, pasivita, útlm, 
„neprítomnosť duchom“

• nechať sa uniesť pocitom sklamania, hnevu na seba či frustrácie z 
okolností tiež vedie k útlmu

• pripomenúť si, že som tu, aby som pomohol ľuďom s tým, aká je 
situácia teraz, nie aby som sa vrátil v čase a to zlé napravil 



Ďakujem za pozornosť


