
Príznaky stresového stavu 
 

A. Fyziologické príznaky stresu:  
1. Búšenie srdca (palpitácia) – vnímanie zrýchlenej, nepravidelnej a silnejšej činnosti srdca. 
2. Bolesť a zovretie za hrudnou kosťou.  
3. Celý súbor tráviacich ťažkostí, napr. nechutenstvo, zvracanie, hnačky, zápcha, plynatosť 

v brušnej oblasti.  
4. Časté nútenie na močenie.  
5. Sexuálna impotencia a (alebo) nedostatok sexuálnej túžby. 
6. Zmeny menštruačného cyklu. 
7. Bodavé, rezavé a nepríjemné pocity v rukách a nohách. 
8. Tiky a trasy – zášklbové mimovoľné pohyby napr. svalov tváre, rúk ap.  
9. Svalové napätie v krčnej oblasti a v dolnej časti chrbtice, často spojené s bolesťami v týchto 

častiach tela.  
10. Úporné bolesti hlavy – často začínajúce v krčnej oblasti a rozširujúce sa vpred smerom od 

temena hlavy k čelu. 
11. Migréna – záchvatová bolesť jednej polovice hlavy.  
12. Exantém – vyrážka na tvári. 
13. Nepríjemné pocity v krku (akoby sme mali v krku hrču). Sucho v ústach alebo v hrdle. 
14. Dvojité videnie a ťažké sústredenie pohľadu očí na jeden bod (tzv. fokusácia).  
15. Nadmerné potenie.  

 
B. Emocionálne – citové príznaky stresu: 
1. Prudké a výrazne rýchle zmeny nálady (od radosti k smútku a naopak).  
2. Nadmerné trápenie sa s vecami, ktoré zďaleka nie sú také dôležité. 
3. Neschopnosť prejaviť emocionálnu náklonnosť, sympatizovanie (spolucítenie) s druhými 

ľuďmi. 
4. Nadmerné starosti o vlastný zdravotný stav a fyzický vzhľad. 
5. Nadmerné snenie a stiahnutie sa zo sociálneho styku, obmedzenie kontaktu s druhými ľuďmi. 
6. Nadmerné pocity únavy a problémy pri sústredení pozornosti. Strata radosti zo života.  
7. Zvýšená podráždenosť, popudlivosť (iritabilita), agresivita a úzkostnosť (anxiozita). 
8. Tendencia ľahko „vyletieť“ a podráždene reagovať i na pomerne slabý, ale neočakávaný podnet 

(napr. šramot, zvuk).  
9. Neodolateľné nútenie plakať alebo utiecť a niekam sa schovať.  

 
C. Behaviorálne príznaky stresu – správanie a jednanie ľudí v strese: 
1. Nerozhodnosť a do značnej miery i nerozumné náreky. 
2. Zvýšená absencia, chorobnosť, pomalé uzdravovanie po chorobe, nehodách a úrazoch. 
3. Sklon ku zvýšenej osobnej nehodovosti a nepozornému riadeniu auta. 
4. Zhoršená kvalita práce, snaha vyhnúť sa úlohám, výhovorky, vyhýbanie sa zodpovednosti 

a častejšie podvádzanie.  
5. Zvýšené množstvo vyfajčených cigariet za deň. 
6. Zvýšená konzumácia alkoholických nápojov.  
7. Väčšia závislosť na drogách, zvýšené množstvo tabliet na upokojenie a liekov na spanie.  
8. Strata chuti do jedla alebo naopak prejedanie sa.  
9. Zmenený denný životný rytmus – problémy so zaspávaním, dlhé nočné bdenie, a potom 

neskoré vstávanie s pocitom veľkej únavy. 
10. Nočné mory, desivé sny. 
11. Znížené množstvo vykonanej práce a zvýšená nekvalitnosť práce.  
12. Neschopnosť sa na niečo sústrediť, odbiehanie a „túlanie“ myšlienok.  
13. Nervózny smiech, často zvýšenej intenzity a vysokého, neprirodzeného tónu.  
14. Nadmerná pohyblivosť, pobehovanie sem a tam, ktoré sa zdá byť bezcielne (hypermobilita) 

a nadmerná gestikulácia (hyperkinéza).  


