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UvedenUvedeníí k tk téématumatu

•• v EU v EU -- druhým nejdruhým nejččastastěějjšíším problm probléémem mem souvisejsouvisejííccíím s pracm s pracíí (po (po 
bolestech pbolestech pááteteřře) stres souviseje) stres souvisejííccíí s pracs pracíí ((work related stress work related stress --
WRS).WRS).

•• v rv ráámci Vmci VÚÚBP, v.v.i. BP, v.v.i. –– „„Stres na pracoviStres na pracovišštiti--momožžnosti prevencenosti prevence““, , 
projekt  MPSV projekt  MPSV čč. HR 173/08 (2008. HR 173/08 (2008--2009)2009)

SouSouččááststíí rozsrozsááhlhléé ššetetřřeneníí „„SubjektivnSubjektivníí hodnocenhodnoceníí zzááttěžěže pracovne pracovnííkkůů
ststáátntníí a vea veřřejnejnéé sprspráávy faktory pracovnvy faktory pracovníího prostho prostřřededíí a pracovna pracovníích ch 
podmpodmííneknek““ (5150 respondent(5150 respondentůů) ) -- prprááce s poce s poččíítataččem em je hlavnje hlavníím m 
zdrojem diskomfortu zamzdrojem diskomfortu zaměěstnancstnancůů veveřřejnejnéé sprspráávy vy ČČR, R, nnegativnegativníí
projevy jednprojevy jednáánníí a chova chováánníí na pracovina pracovišštiti……

SouvisejSouvisejííccíí prprůůzkumzkum CVVM SOCVVM SOÚÚ AV AV ČČR, v.v.i.R, v.v.i., vybran, vybranéé problematickproblematickéé
aspekty aspekty -- ččasovasováá dimenze prdimenze práácece, a to jak z hlediska rychlosti, tak i , a to jak z hlediska rychlosti, tak i 
ddéélky / plky / přřevaevažžujujííccíí neznezáájem zamjem zaměěstnavatelstnavatelůů ohlednohledněě problematiky problematiky 
pracovnpracovníího stresu dle nho stresu dle náázoru pracovnzoru pracovnííkkůů



PodpPodpůůrnrnéé materimateriáály Vly VÚÚBP, v.v.i.BP, v.v.i.

•• nnáávrhy metodiky, nvrhy metodiky, náávody a infolisty vody a infolisty 
smsměěrovanrovanéé na omezovna omezováánníí vlivu stresu a ke vlivu stresu a ke 
zvlzvlááddáánníí stresu stresu 

•• vybranvybranéé tituly tituly –– „„HodnocenHodnoceníí psychickpsychickéé, , 
fyzickfyzickéé a senzoricka senzorickéé pracovnpracovníí zzááttěžěžee““ / / 
„„Prevence a zvlPrevence a zvlááddáánníí stresustresu““ / / „„ReRežžim prim prááce a ce a 
odpoodpoččinkuinku““ / / „„PracovnPracovníí stres a zdravstres a zdravíí““ / / 
„„Mobbing Mobbing –– nebezpenebezpeččný fenomný fenoméén nan našíší dobydoby““
/ / „„BezpeBezpeččnnáá kancelkanceláářř““



VybranVybranéé souvisejsouvisejííccíí pojmypojmy
•• ZZááttěžěž -- vztah mezi vztah mezi úúrovnrovníí popožžadavkadavkůů na na ččlovlověěka a ka a úúrovnrovníí jeho mojeho možžnostnostíí

tyto potyto požžadavky zvladavky zvláádnout. (biologickdnout. (biologickáá, fyzick, fyzickáá, psychick, psychickáá))

•• StresStres -- proces, odpovproces, odpověďěď na nadmna nadměěrnrnéé popožžadavky kladenadavky kladenéé na nana našše te těělesnlesnéé
a dua dušševnevníí rezervy, nesoulad mezi porezervy, nesoulad mezi požžadavky, kteradavky, kteréé na nna náás dols dolééhajhajíí, a , a 
nanaššimi schopnostmi na tyto poimi schopnostmi na tyto požžadavky odpovadavky odpověědděět, je prot, je prožžíívváán jako n jako 
ohroohrožženeníí rovnovrovnovááhy organismu a lidskhy organismu a lidskéé ttěělo na takovou situaci okamlo na takovou situaci okamžžititěě
reagujereaguje…… (eustres, distres, akutn(eustres, distres, akutníí a chronický stres) a chronický stres) –– Selye, Cannon, Selye, Cannon, 
LazarusLazarus

•• StresorStresor -- souhrn udsouhrn udáálostlostíí anebo okolnostanebo okolnostíí vedoucvedoucíí k pocitu jednotlivce, k pocitu jednotlivce, žže e 
fyzickfyzickéé nebo psychologicknebo psychologickéé nnáároky proky přřesahujesahujíí jeho schopnosti zvljeho schopnosti zvláádnout je.dnout je.

•• CopingCoping –– momožžnosti zvlnosti zvlááddáá nníí stresu, strategiestresu, strategie……



PPřřehled moehled možžných stresorných stresorůů

•• stresory, kterstresory, kteréé souvissouvisíí s charakteristickými rysy vykons charakteristickými rysy vykonáávaných vaných úúkolkolůů čči i 
ččinnostinnostíí –– napnapřř. monot. monotóónnnníí, jednotv, jednotváárnrnéé pohybovpohybovéé čči jini jinéé úúkony a operace kony a operace 
spojenspojenéé s s ččasovým tlakem, vnuceným pracovnasovým tlakem, vnuceným pracovníím tempem nebo naopak m tempem nebo naopak 
velkvelkáá promproměěnlivost nlivost úúkolkolůů, informa, informaččnníí ppřřetetíížženeníí, velk, velkáá hmotnhmotnáá čči mori moráálnlníí
odpovodpověědnost a daldnost a dalšíší zzááttěžěže neuropsychicke neuropsychickéého charakteruho charakteru

•• stresory, kterstresory, kteréé vznikajvznikajíí ppůůsobensobeníím faktorm faktorůů a podma podmííneknek, za nich, za nichžž jsou jsou 
úúkoly a koly a ččinnosti vykoninnosti vykonáávváány ny –– fyzikfyzikáálnlníí, chemick, chemickéé a biologicka biologickéé (pr(prááce v ce v 
chladu, prchladu, prááce v izolovaných pracovice v izolovaných pracoviššttíích, prch, prááce s poce s poččíítataččem, hluk apod.)em, hluk apod.)

•• socisociáálnlníí stresorystresory, ke kterým pat, ke kterým patřříí ššpatnpatnéé socisociáálnlníí klima vyvolanklima vyvolanéé napnapřř. . 
osobnosobníími konflikty, nevyjasnmi konflikty, nevyjasněěnými kompetencemi, nerovnomnými kompetencemi, nerovnoměěrným rným 
rozlorozložženeníím pracovnm pracovníích ch úúkolkolůů, nevhodným stylem , nevhodným stylem řříízenzeníí, , ššikanou, ikanou, 
mobbingem, bossingem, sexumobbingem, bossingem, sexuáálnlníím obtm obtěžěžovováánníím, nevhodným stylem m, nevhodným stylem 
řříízenzeníí, nedostate, nedostateččnou komunikacnou komunikacíí, chyb, chyběějjííccíí oporou mezi spolupracovnoporou mezi spolupracovnííky, ky, 
poppopíírráánníím problm probléému, pmu, přřetetěžěžovováánníím zamm zaměěstnancstnancůů apod.apod.

•• hrozba nezamhrozba nezaměěstnanosti, problstnanosti, probléémy v osobnmy v osobníím m žživotivotěě……



PsychickPsychickéé reakce na stresorreakce na stresor

•• úúzkostzkost (Pat(Patřříí mezi nejmezi nejččastastěějjšíší reakce na stres. Rozumreakce na stres. Rozumííme jme jíí
nepnepřřííjemnou emoci, pocity napjemnou emoci, pocity napěěttíí, strachu, obavy, strachu, obavy……))

•• vztek a agrese vztek a agrese (Vztek, který vede a(Vztek, který vede ažž k agresi, bývk agresi, býváá nejnejččastastěějjšíší reakcreakcíí
na stresovou udna stresovou udáálostlost……))

•• apatie a deprese apatie a deprese (Opa(Opaččnou, ale taknou, ale takéé ččasto se vyskytujasto se vyskytujííccíí reakcreakcíí je je 
apatieapatie--uzavuzavřřeneníí se do sebe. Ta mse do sebe. Ta můžůže ve véést ast ažž k depresi a to v k depresi a to v 
ppřříípadpaděě, , žže jedinec nezvle jedinec nezvlááddáá ppůůsobsobííccíí stresory viz takstresory viz takéé teorie teorie 
naunauččenenéé bezmocnostibezmocnosti……) ) 

•• oslabenoslabeníí kognitivnkognitivníích funkcch funkcíí (Jedinci pod vlivem silných stresor(Jedinci pod vlivem silných stresorůů
majmajíí podstatnpodstatněě oslabenoslabenéé kognitivnkognitivníí funkce. Majfunkce. Majíí potpotíížže se e se 
soustsoustřřededěěnníím a logickým uspom a logickým uspořřááddáánníím mym myššlenek. Výkon tlenek. Výkon těěchto chto 
jedincjedincůů se ve vypjatých situacse ve vypjatých situacíích zhorch zhorššujeuje……))



MoMožžnnéé negativnnegativníí ddůůsledky na zdravsledky na zdravíí

•• hlavahlava –– bolesti hlavy, agresivita, nespavost bolesti hlavy, agresivita, nespavost 
•• vlasyvlasy –– padajpadajíí, l, láámou se mou se 
•• plplííce, dýchce, dýcháánníí –– mměělklkéé, sucho v , sucho v úústech stech 
•• trtráávvííccíí soustava soustava –– zazažžíívacvacíí potpotíížže, e, žžaludealudeččnníí neurneuróóza, nechutenstvza, nechutenstvíí
•• nervovnervováá soustava soustava –– vvěěttšíší vnvníímmáánníí podnpodněěttůů z okolz okolíí, dr, dráážždivost, tik, divost, tik, 

deprese, nesoustdeprese, nesoustřřededěěnost nost 
•• pohybovpohybováá soustava soustava –– napnapěěttíí svalsvalůů, riziko artritidy a osteopor, riziko artritidy a osteoporóózy zy 
•• imunitnimunitníí systsystéém m –– snsníížženenáá odolnost proti infekcodolnost proti infekcíím, kolaps m, kolaps 
•• oboběěhovhováá soustava soustava –– stoupstoupáá krevnkrevníí tlak, srdetlak, srdeččnníí frekvence, mfrekvence, můžůže se e se 

ppřřidat srdeidat srdeččnníí arytmie, riziko dalarytmie, riziko dalšíších srdech srdeččnníích potch potíížžíí. . 



Do jakDo jakéé mmííry jsme ohrory jsme ohrožženi vznikem eni vznikem 
negativnnegativníích dch důůsledksledkůů v souvislosti se v souvislosti se 

stresem?stresem?

•• Nedostatek Nedostatek ččasu pro prasu pro práácici

•• ŠŠpatnpatnáá organizace prorganizace práácece

•• ProblProbléémy ve vztazmy ve vztazíích na pracovich na pracoviššti (s nadti (s nadřříízenými, zenými, 
podpodřříízenými, spolupracovnzenými, spolupracovnííky, zky, záákaznkaznííky apod.)ky apod.)

•• Celkový nezCelkový nezáájem vedenjem vedeníí firmy o zamfirmy o zaměěstnancestnance

Pokud nPokud něěkterý z výkterý z výšše aspekte aspektůů pocipociťťujete bujete běěhem hem 
poslednposledníího roku pravidelnho roku pravidelněě a neusta neustáále, jste v le, jste v 
ohroohrožženení…í…



DiskuseDiskuse

Co se nCo se náám osvm osvěěddččuje proti stresu?uje proti stresu?



Jsme bJsme běžěžci v prci v práácici……

Na startu je to jeNa startu je to ješšttěě v pov pořřáádkudku……

Dokud mDokud mááme sme sííly, jde nly, jde náám tom to……

I kdyI kdyžž uužž si myslsi myslííme, me, 
žže neme nemůžůžeme, tak eme, tak 

mmááme rezervume rezervu……
A pak uA pak užž nemnemááme ani tu me ani tu 

rezervurezervu……



PPřřííklad z praxe Iklad z praxe I
Karel pracuje 20 let ve strojKarel pracuje 20 let ve strojíírenskrenskéé firmfirměě. Postupn. Postupněě se vypracoval s se vypracoval s řřadovadovéé pozice, ppozice, přřes es 
pozici mistra ve výrobpozici mistra ve výroběě do pozice obchodndo pozice obchodníího manaho manažžera, ve kterera, ve kteréé je poslednje posledníích 6 let. ch 6 let. 
Svou prSvou prááci bral vci bral vžždy velmi zodpovdy velmi zodpověědndněě, ve svých , ve svých ččinnostech je maximinnostech je maximáálnlněě preciznprecizníí a to a to 
samsaméé ooččekekáávváá od svých podod svých podřříízených. Mnohdy se stzených. Mnohdy se stáávváá, , žže i výstupy od svých e i výstupy od svých 
podpodřříízených jezených ješšttěě ppřřededěělláávváá, dopl, doplňňuje apod. uje apod. 

MMáá manmanžželku a 2 delku a 2 děěti ve ti ve šškolnkolníím vm věěku, kterým se snaku, kterým se snažžíí vvěěnovat svnovat svůůj volný j volný ččas. To je as. To je 
vvššak problak probléém, protom, protožže mnoho ve mnoho věěccíí jeješšttěě doddoděělláávváá doma, o vdoma, o vííkendu, resp. kendu, resp. ččasto asto 
zzůůststáávváá v prv prááci pci přřesesččasas……

PPřři posledni posledníí prohlprohlíídce mu jeho ldce mu jeho léékakařř diagnostikoval zvýdiagnostikoval zvýššený krevnený krevníí tlak. Stlak. Sáám Karel m Karel 
pocipociťťuje buje běěhem poslednhem posledníího roku, ho roku, žže ue užž jen njen něěkdy s obtkdy s obtíížžemi zvlemi zvlááddáá vvššechny echny úúkoly. Trpkoly. Trpíí
taktakéé nespavostnespavostíí, mus, musíí si nsi něěkdy vzkdy vzíít prt prášášek na spanek na spaníí. S man. S manžželkou se poslednelkou se posledníí dobou dobou 
ststáále vle vííce hce hááddáá, nerozum, nerozumíí si ve spolesi ve společčnnéém soum soužžitití…í…

AktuAktuáálnlněě jeješšttěě Karel stojKarel stojíí ppřřed rozhodnuted rozhodnutíím nad nabm nad nabíídkou od majitele spoledkou od majitele společčnosti na nosti na 
pozici v top managementu, copozici v top managementu, cožž kromkroměě navýnavýššeneníí finanfinanččnníího ohodnocenho ohodnoceníí vvššak obnak obnášíáší
daldalšíší nnáárrůůst odpovst odpověědnosti, podnosti, poččtu tu úúkolkolůů a soua souččasnasněě by se musel zaby se musel zašškolit na nkolit na něěkterkteréé
vvěěci, kterci, kteréé doposud neddoposud neděělallal……



VybranVybranéé copingovcopingovéé strategiestrategie

•• ZvyZvyššovováánníí informovanostiinformovanosti, o tom co se se mnou d, o tom co se se mnou děěje, i o tom co se dje, i o tom co se děěje kolem je kolem 
mne, jakmne, jakáá je nadje naděěje, je, žže tou e tou čči onou strategii onou strategiíí jsem schopen zvrjsem schopen zvráátit chod udtit chod udáálostlostíí
nebo alesponebo alespoňň zmzmíírnit dopad stresoru (ne/zmrnit dopad stresoru (ne/změěnitelnost dannitelnost danéé situacesituace……))

•• PPřříímmáá ččinnost innost –– jakjakéékoli koli ččiny, kterými se diny, kterými se dáávvááme do boje s daným stresoremme do boje s daným stresorem

•• UtlumenUtlumeníí (inhibice) ur(inhibice) urččititéé ččinnosti, kterinnosti, kteráá by mou situaci mohla zhorby mou situaci mohla zhorššit nebo it nebo 
mne samotnmne samotnéého oslabitho oslabit

•• SamomluvySamomluvy-- vnitvnitřřnníí psychickpsychickéé procesy typu rozhovor sama se sebou, kdy se procesy typu rozhovor sama se sebou, kdy se 
snasnažžííme pme přřehodnotit situaci, zmehodnotit situaci, změěnit nit žžebebřřííčček hodnot, najek hodnot, najíít jinou cestu t jinou cestu řřeeššeneníí

•• ObrObráácenceníí se na ostatnse na ostatníí lidi s lidi s žžáádostdostíí o pomoco pomoc-- o odbornou radu, o odbornou radu, úúttěěchu, chu, 
uklidnuklidněěnníí, posilu, soci, posilu, sociáálnlníí oporu apod.oporu apod.



Prevence a eliminace negativnPrevence a eliminace negativníích ch 
ddůůsledksledkůů……

•• vzdvzděělláávváánníí a osva osvěěta na pracovita na pracoviššttííchch

•• leplepšíší organizace prorganizace prááce a ce a řříízenzeníí v institucv institucíích, ch, 
firmfirmáách (prch (prááce s lidskými zdroji, pce s lidskými zdroji, přříístup stup 
nadnadřříízenýchzených……) + p) + přříípadnpadnéé zajizajiššttěěnníí
psychologickpsychologickéé podporypodpory

•• prprááce na sobce na soběě samsaméém, vyum, využžíívváánníí volnvolnéého ho ččasu, asu, 
žživotosprivotosprááva a celkovva a celkověě žživotnivotníí stylstyl……



Jak lze mJak lze měřěřit it úúroveroveňň zzááttěžěže a e a 
stresu?stresu?

•• objektivnobjektivníí mměřěřeneníí úúrovnrovněě zzááttěžěže a stresu e a stresu -- zkoumzkoumáánníí odezvy odezvy 
organizmu (pomocorganizmu (pomocíí metod mmetod měřěřeneníí zmzměěn vegetativnn vegetativníího systho systéému: mu: 
srdesrdeččnníí frekvence, zmfrekvence, změěn tn těělesnlesnéé teploty, plicnteploty, plicníí ventilace ventilace 
/ventilometrie, zm/ventilometrie, změěn zrakových funkcn zrakových funkcíí, sluchov, sluchovéé
citlivosti/audiometrie/elektromiografických zmcitlivosti/audiometrie/elektromiografických změěn svalových n svalových 
potencipotenciáállůů, zm, změěn energetickn energetickéého metabolismu pomocho metabolismu pomocíí nepnepřříímméé
kalorimetrie, produkce hormonkalorimetrie, produkce hormonůů ppřři vzniku a vývoji stresovi vzniku a vývoji stresovéé
reakcereakce……))

•• aplikovanaplikovanéé psychologickpsychologickéé metody metody (laboratorn(laboratorníí zjizjiššťťovováánníí zzááttěžěžovovéé
tolerance, dotazntolerance, dotaznííkovkovéé ššetetřřeneníí, individu, individuáálnlníí a skupinova skupinovéé rozhovory, rozhovory, 
analýza dostupných materianalýza dostupných materiáállůů……))



Syndrom vyhoSyndrom vyhořřeneníí

•• ppřřííznakyznaky ((ČČlovlověěk se ck se cííttíí celkovcelkověě ššpatnpatněě, je , je 
emocionemocionáálnlněě, du, dušševnevněě i ti těělesnlesněě unavený. unavený. MMáá
pocity bezmoci a beznadpocity bezmoci a beznaděěje. Nemje. Nemáá chuchuťť do do 
prprááce ani radost ze ce ani radost ze žživota.)ivota.)

•• ohroohrožženenáá skupina skupina -- jedinci v jedinci v ččastastéém kontaktu m kontaktu 
s lidmi bs lidmi běěhem pracovnhem pracovníího procesuho procesu



MobbingMobbing

•• vymezenvymezeníí -- systematicksystematickéé a ca cíílenlenéé psychickpsychickéé
týrtýráánníí, , ššikanovikanováánníí, intrikov, intrikováánníí na pracovina pracoviššti ti 
alespoalespoňň 1x týdn1x týdněě minimminimáálnlněě vv obdobobdobíí ppůůl roku l roku 
(d(dáále pojmy bossing, staffing)le pojmy bossing, staffing)

•• typicktypickáá jednjednáánníí ((úútoky na motoky na možžnost sdnost sděělovlováánníí, , 
úútoky na socitoky na sociáálnlníí vztahy, vztahy, úúččinky na sociinky na sociáálnlníí
vváážžnost, nost, úútoky na kvalitu pracovntoky na kvalitu pracovníí a soukroma soukroméé
situace, situace, úútoky na zdravtoky na zdravíí) ) –– prof. Leymannprof. Leymann



PPřřííklad z praxe IIklad z praxe II

Jana je referentkou na Jana je referentkou na úúřřadu veadu veřřejnejnéé zprzpráávy, mvy, máá cca. 10 letou cca. 10 letou 
praxi a patpraxi a patřříí ke zkuke zkuššeným a spolehlivým zameným a spolehlivým zaměěstnancstnancůům. Po m. Po 
odchodu jejodchodu jejíího vedoucho vedoucíího do dho do důůchodu se pchodu se přřihlihláásila do sila do 
výbvýběěrovrovéého ho řříízenzeníí na jeho pozici, nicmna jeho pozici, nicméénněě byl vybrbyl vybráán nn něěkdo kdo 
jinýjiný…… Jana nadJana nadáále zle zůůststáávváá na svna svéé řřadovadovéé pozicipozici……

PPřři jedni jednéé z prvnz prvníích porad, kdy nový vedoucch porad, kdy nový vedoucíí zamzaměěstnance stnance 
seznamuje se zmseznamuje se změěnami v koncepci, v nnami v koncepci, v nááplni apod. , Jana vyjplni apod. , Jana vyjááddřříí
nesouhlasnnesouhlasnéé stanovisko s nstanovisko s něěkterými vkterými věěcmi a odcmi a odůůvodnvodníí to s to s 
ohledem na vlastnohledem na vlastníí praktickpraktickéé zkuzkuššenostienosti…… Nový vedoucNový vedoucíí to blto blíížže e 
nekomentuje, ale od tnekomentuje, ale od téé doby zadoby začčíínnáá Jana pociJana pociťťovat nevraovat nevražživost s ivost s 
jeho strany, vyjeho strany, vyččííttáá ji malichernosti, zvýji malichernosti, zvýššeneněě kontroluje jejkontroluje jejíí
dochdocháázku, zesmzku, zesměěššňňuje ji puje ji přřed ostatned ostatníímimi……



PrPrůůbběěh mobbingu a moh mobbingu a možžnnéé ddůůsledkysledky

•• neexistence typickneexistence typickéého pachatele, stejnho pachatele, stejněě tak u tak u 
oboběěti (osamocený pracovnti (osamocený pracovníík, nk, náápadný padný 
pracovnpracovníík, k, úúspspěěššný pracovnný pracovníík, nový kolega)k, nový kolega)

•• prprůůbběěh (KONFLIKT h (KONFLIKT -- systematický psychoteror systematický psychoteror 
-- zvezveřřejnejněěnníí ppřříípadu a zpadu a záásah nadsah nadřříízenzenéého ho ––
VYLOUVYLOUČČENENÍÍ))

•• šškody v psychologickkody v psychologickéé, zdravotn, zdravotníí a a 
ekonomickekonomickéé rovinroviněě

•• v rv ráámci EU 5mci EU 5--8% pracovn8% pracovnííkkůů a z toho 20% a z toho 20% 
sebevrasebevražždy!!dy!!



Co je dCo je důůleležžititéé pro pro řřeeššeneníí a a 
ppřředchedcháázenzeníí??

•• výbvýběěr zamr zaměěstnancstnancůů

•• vztahy na pracovivztahy na pracovišštiti

•• ppřříístup vedenstup vedeníí

•• role odborrole odborůů



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornost m za pozornost ……

PhDr. David MichalPhDr. David Michalíík, Ph.D. k, Ph.D. 
vedoucvedoucíí VOP Brno / VVOP Brno / VÚÚBP, v.v.i.BP, v.v.i.

ee--mail: mail: michalik@vubpmichalik@vubp--praha.czpraha.cz
tel.: +420 725 965 616tel.: +420 725 965 616


