
Pracovní stres 
 

(krátký průvodce) 
 
Zřeknutí se práv:  
Tento dokument byl přeložen a upraven, s povolením, z původního dokumentu 
publikovaného na (URL:  http://www.hse.gov.uk/pubns/indg281.pdf ) 
 
Tato brožura odpovídá na běžné otázky vztahující se k  pracovnímu stresu. Vysvětluje, co je 
to pracovní stres a jak jej zvládat.  Rady jsou určené  výslovně pro manažery  malých firem 
nebo organizací zaměstnávající max. 50 zaměstnanců. Pokud se jedná o větší firmy o více 
než 50 pracovnících, je možno použít podrobnějšího  průvodce s názvem " A managers' 
guide to improving and maintaining employee health and well-being"( Průvodce pro 
manažery pro zlepšování a udržování zdraví a dobré pohody zaměstnanců), který je 
mnohem účinnější. Východiskem pro aplikaci této publikace je  nutný předpoklad, že dobrý 
manažer musí dokázat redukovat pracovní stres tam, kde se již vyskytuje, ale zejména umět 
mu předcházet.  Brožura tedy obsahuje základní praktické rady nutné pro základy vedení.   
 
 
Co je stres? 
 
Stres je nepříznivá reakce lidi vystavených nadměrnému tlaku. Není to onemocnění. Jestliže 
je stres intenzivní a pokračuje po určitou  dobu, mohou se jeho následky  u člověka 
projevovat v oblasti  duševní i fyzické  ( např. v podobě   depresí, nervového  zhroucení,  
nespavosti,  nesoustředěnosti,  nepřizpůsobivosti, únavy, bolesti hlavy, žaludku, šíje, zad,  
vysokého krevního tlaku a řady srdečních onemocnění). 
 
Může mít  stres i pozitivní vlivy ? 
 
Napětí často může pracovní výkon zlepšit, to je pozitivní. Pokud  však  napětí překročí 
přípustnou hranici, dochází ke stresu a to již je pro člověka a jeho pracovní výkon negativní.  
 
 
Průběh vzniku  stresu: 
  

 
ZDRAVÍ   NAPĚTÍ   STRES   ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ STAV 

 
 

 
Jaký má zaměstnavatel zájem  na předcházení a zamezování působení stresu?   
 
Povinností zaměstnavatele je zajistit pracovníkům dobré pracovní podmínky bez stresujících 
faktorů, které vedou ke zdravotním a duševním omezením negativně ovlivňující výkon.  
Dobrý manažer by měl vědět, že otázky stresu jsou úzce spojeny s ekonomickými faktory: 
stres vede k fluktuaci, zvýšené nemocnosti, redukci pracovního výkonu, nízké produktivitě 
práce, nespokojenosti a stížnostem. Rovněž je známo, že se stres v pracovním procesu 
přenáší i na další pracovníky, kteří musí pracovat i za svého kolegu. Proto předcházení 
stresu je mnohem efektivnější a účinnější než řešit jeho následky. V případě lehkovážného 
přístupu zaměstnavatelů k řešení stresu se v této souvislosti  nabízí k úvaze  otázka 
odškodného zaměstnancům, kteří v důsledku dlouhodobého pracovního stresu utrpěli 
nevratnou zdravotní újmu. Prevence a snižování stresu však není náročnou ekonomickou 
otázkou. 
 

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg281.pdf


JAK MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL PŘEDCHÁZET RIZIKŮM PŘI PRÁCI VZNIKAJÍCÍ 
NÁSLEDKEM STRESU?   
 
 
Předem si musí být vědom pracovních podmínek, které by mohly ohrozit zdraví při práci a 
tato rizika vyhodnotit. Odhad rizik způsobených stresem zahrnuje:  
 

• Předvídání  stresu v práci, který by mohl způsobit vysoké a dlouhodobé úrovně 
stresu; 

• Posouzení,   kdo by  mohl být poškozený;  
• Zhodnocení možností odpovídající dostatečné prevence 

 
 
Jak je možno zjistit, zda by  stres mohl být problémem pro vlastní  firmu nebo 
organizaci? 
 
Nejprve je nutno získat  neformální informace pro utvoření představy, které  problémy  by 
mohly nastat: např. zjistit, zda jsou zaměstnanci nespokojeni se svou prací, což se může 
projevit nárůstem špatné docházky, krátkodobou nemocností, opožďováním, kázeňskými 
problémy, fluktuací, snižováním výkonu nebo snižováním kvality výrobků nebo služeb. 
Mohou se však vyskytnout i jiné symptomy,  které souvisejí se stresem v práci, o kterých 
personál hovoří. Proto je nutné:   
 

• Naslouchat  těmto problémům,  
• Komunikovat, diskutovat  
• Dotazovat se na nejlepší nebo nejhorší aspekty jejich práce a hledat souvislosti 

s působením stresu  
 
Na základě těchto informací lze rozlišit napětí běžné nebo trvalé a na základě toho 
usuzovat na vznik možných rizik vedoucích ke zdravotnímu poškození. K tomuto účelu je 
možno použít i některé dotazníky, jejich aplikace a vyhodnocení  je však zdlouhavé,  
vyžaduje odborné znalosti a ne vždy přesně odpovídají aktuální situaci a podmínkám 
v dané  organizaci.  

 
 
Pamatujte si : 
 

• respektujte sdělování důvěrných informací  vašich zaměstnanců; 
• předem  zaměstnancům sdělujte, za jakými účely jsou informace sbírány a jak a  pro 

jaké účely budou použity  
• zapojte všechny pracovníky,  jak je to jen možné, do pozdějších rozhodnutí; 
• určete odpovědné osoby pro bezpečnost při práci, které budou figurovat ve všech 

plánech a rozhodnutích,  
• pokud zaměstnáváte pět nebo více zaměstnanců, zaznamenejte si všechny 

významné poznatky z ohodnocení zjištěných rizik ; 
• pravidelně kontrolujte možné změny situace. 
 

 
Co je možno udělat v případě vzniku stresu jako pracovního problému? 
 
Neexistuje žádný univerzální nebo nejlepší způsob řešení pracovního napětí. Vše závisí na 
příčinách vzniku problému a na dodržování zpracovaných směrnic. Pro poškozené nebude 
dostačující pouze poskytnutí pomoci nebo  terapie (popř. obojí), neboť se tím neřeší zdroje 
problému. V následujícím textu budou uvedeny příklady a návrhy některých postupů. 



 
 
PRACOVNÍ STRESORY: 
 
Sociální 
 
    Faktory, které mohou vést  ke vzniku stresu: 
 

• nedostatek komunikace a konzultací 
• upevňování pocitů  viny v případě neúspěchů a  popření potenciálních problémů 
• očekávání, že zaměstnanci budou pravidelně pracovat nepřiměřeně dlouhé hodiny 

nebo si budou brát práci domů 
 
 
Co může  udělat  management  
 

• poskytovat  zaměstnancům příležitosti předkládat návrhy na řešení v oblasti 
plánování a organizování jejich vlastní práce 

• předkládat jasné podnikové cíle, dobrou komunikaci a úzké zaměstnanecké zapojení, 
zvláště během období změn 

• být poctivým sám k sobě, dávat dobrý příklad,  naslouchat a respektovat ostatní 
• být přístupný – k vytváření přívětivé atmosféry, kde lidé spolu mohou mluvit o svých 

problémech 
• vyvarovat se  povzbuzování lidí do práce trvající neúměrně  dlouhé hodiny 

 
 
 Požadavky  práce v zaměstnání 
 
 
Problémy, které mohou vést ke stresu 
 

• vysoké pracovní nasazení a pracovní tempo   
• příliš málo /příliš mnoho/ tréninku pro výkon  zaměstnání 
• nudná nebo monotónně opakující se práce nebo příliš málo práce 
• pracovní prostředí 

 
 
Co může udělat management  

• stanovit prioritní úkoly, vyčlenit  zbytečnou práci,  upozornit na prioritní nebo   důležité 
práce 

• zjistit, jak jsou jednotlivci kompetentní k výkonu  dané práce,   poskytnout instrukce a 
zapracování pro ty, kteří to potřebují,  zvýšit pracovní možnosti pro ty, kteří práci 
zvládají rychleji  ve srovnání s ostatními  

• změnit způsob práce v důsledku získání  větších dovedností, znalostí a zkušeností 
pracovníků,  která přináší   jedincům další zodpovědnost; rostoucí rozsah práce, 
rostoucí různorodost úkolů v pracovní  skupině  zvyšuje její odpovědnost za  efektivní 
výkon  

• ujistit se, že všechna  pracovní rizika, jako hluk, škodliviny  a hrozba násilím, aj. jsou 
řádně kontrolovaná 

 
 
Kontrola 
 
 



Problémy,  které mohou vést ke stresu 
• nedostatek kontroly nad pracovními aktivitami 
 

Co může udělat management  
• umožnit pracovníkovi  více kontrolovat svou vlastní práci tak, aby  si mohl  svou 

vlastní práci také  plánovat, 
• rozhodovat o tom, jak  by práce  měla být dokončena a jakým způsobem  by měl být 

řešen  problém   
 

 
Vztahy 
 
Potíže, které  mohou vést ke stresu 

• špatné mezilidské vztahy s ostatními 
• týrání nebo sexuální obtěžování (mobbing) 
 
 

Co může udělat management  
• poskytovat  trénink v řešení mezilidských vztahů 
• zřídit efektivní systémy pro předcházení týrání a obtěžování na pracovišti  
     ( např. dohodnutý postup pro uplatňování a  řádné vyšetření  stížností)  

 
 
Změna 
 
Problémy, které mohou vést ke stresu 

• nejistota, co se  kolem děje 
• obavy o  práci 
 

Co může management dělat 
• zabezpečit dobrou komunikaci s personálem 
• poskytnout efektivní podporu pro pracovníky v  průběhu práce 

 
 
Role 
 
Problémy, které mohou vést ke stresu 

• zaměstnanci  mají pocit, že se od nich očekává odlišné chování v podobných 
situacích nebo době  

• zmatek a nejasnost, kde má každý svoje místo  
 

Co může udělat management  
• pravidelně hovořit s lidmi a ujistit se, že  každému je jasné co jejich práce od nich 

vyžaduje 
• ujistit se, že každý zřetelně definoval  a identifikoval své  cíle a povinnosti spojené s 

podnikovými cíli a je připravený na jejich plnění  
 

Podpora a jednotlivec 
 
Problémy, které mohou vést ke stresu 

• nedostatek podpory od manažerů a spolupracovníků 
• neschopnost vyrovnat se s požadavky v zaměstnání a v  
• životě mimo práci 
 



Co může udělat management  
• podporovat a povzbuzovat personál, i když situace není dobrá  
• dodávat sebedůvěru a zdravou pracovní a životní rovnováhu 
• sledovat, zda existují podmínky a prostor pro  flexibilní harmonogramy práce (např. 

pružná pracovní doba, práce z domova apod.) 
• brát v úvahu individualitu každého  člověka  a přizpůsobovat práci individuálním 

schopnostem a možnostem způsobem, kterým může člověk nejlépe a nejefektivněji 
pracovat  

 
 
Pamatujte si: 

 
• zapojte své zaměstnance a jejich představitele – určitě mají dobré nápady, které 

můžete použít; 
• sledujte jakékoliv změny, které uděláte realizací  zamýšleného cíle ; 
• zhodnoťte vše co jste udělali v případě provádění významnějších změn na pracovišti 

(např.: organizační změny, nové vybavení, pracovní systémy nebo procesy) a ujistěte  
se, že se stres nezvýšil; 

• jděte sami příkladem  – jako manažer můžete upozorňovat na silné podněty 
(stresory) a hovořit  o významu vyvarování se stresu. 

 
 
Proč nemají zaměstnanci sami ochotu hovořit o působení stresu? 
 
Samotní zaměstnanci mohou být neochotní připouštět,  že se cítí přetížení prací. Může to být 
chápáno jako projev slabé stránky člověka ve stresu. Je to vždy otázka komunikace a 
důvěry. Tuto situaci je  možno pracovníkům ulehčit diskusí o působení napětí při práci 
s důrazem na důvěrnost sdělování těchto informací z jejich strany.  
 
 
Co může sám člověk udělat pro to, aby předešel napětí  z nastávajícího  problému? 
 
Většina věci spočívá v dobrém vedení. Jsou to všechny procesy, které musí být začleněny 
do struktury organizace:  
 

• Ukažte, že berete stres vážně,  mějte porozumění směrem k lidem, kteří si připouštějí 
následky přílišného napětí a tlaku. 

• Povzbuďte manažery, aby měli porozumění a otevřený názor na to, co jim lidé říkají o 
problémech vyplývající z jejich práce, aby mohli hledat příznaky stresu v jejich práci. 

• Zajistěte, aby odpovědný personál měl patřičné schopnosti, trénink, vědomosti  a 
možnosti, které upevní jejich jistotu  správného rozhodování a dovolí jim za to přijímat 
ocenění.  

• Podle možností poskytujte prostor pro měnící se pracovní podmínky a flexibilitu pro 
pracovníky, což ovlivní  způsob výkonu jejich práce a zájem. 

• Zajistěte, aby lidé spolu vycházeli slušně a v souladu, zdůrazňujte, že šikanování při 
práci není  tolerované. 

• Zabezpečte dobrou obousměrnou komunikaci, zvláště v časech změny. Neobávej se 
naslouchat. 

 
 
Ptejte se sami sebe, zda tyto věci děláte. Jestliže ne, nebo si tím nejste  jisti, prostudujte si 
návrhy, které se k tomuto problému vztahují a jsou obsaženy v této publikaci.  
 
 



Co může manažer udělat v případě stížnosti zaměstnance na stres?  
 
V prvé řadě  naslouchat ! Jestliže se jedná o  stres spojený s prací: 

• pokusit se zjistit příčiny; 
• začlenit zaměstnance do přijatých opatření proti stresu; 
• bude-li to nezbytné, pomoci při vyhledání odborné péče  
• zajistit, pokud není bezprostřední nadřízený, aby  vedoucí jednal s pracovníkem s 

porozuměním a  diskrétně. 
 
Pokud nelze  kontrolovat zdroje pracovního stresu, může být vhodným řešením přeřazení 
zaměstnance. Pokud byla  pracovníkovi doporučena  zdravotní dovolená, buďte s ním 
v kontaktu.  Po návratu do práce by měl vykonávat odlišnou práci, popř. s redukcí pracovních 
hodin, než bude připraven se vrátit ke své původní práci.  Zkuste být flexibilní! 
 
Nejednejte ukvapeně. Pokud se u propouštěného pracovníka vyskytnou neoprávněné 
důvody k propuštění, je možno očekávat vyžadování satisfakce.  
 
Mějte na paměti, že jestliže jeden z vašich zaměstnanců trpí pracovním stresem, může to 
reprezentovat pouze vrchol ledovce. Zjistěte, zda i ostatní  zažívají stres v práci. 
 
 
Měl by manažer poskytovat vedoucím pracovníkům výchovu proti stresu? 
 
Výchova proti stresu má řadu různých  forem. Učí lidi  lépe zvládat napětí a tlaky, které na ně 
působí.  Protože se zaměřuje na  jednotlivce, je tendence nehledat příčiny stresu v práci. 
Nicméně, je možné hledat širší souvislosti a vytvořit širší rámec pro řešení  pracovního 
stresu. 
 
Měla by být poskytována profesionální poradenská služba nebo zaměstnanecký 
pomocný program? 
 
V případě práce poradenské profesionální služby se očekává, že  pracovníci mohou daleko 
otevřeněji a diskrétněji   hovořit o soukromých problémech.  Zaměstnanecký pomocný 
program (odborový poradenský a právní servis)   může poskytovat různé služby (např.: 
poradenství,  finanční rady, právní pomoc apod.). Tyto služby musí chránit diskrétnost 
jednotlivce, proto informace, které poskytují, Vám  nemohou pomoct při řešení příčin stresu v 
práci. Na druhé straně mohou sloužit jako příklad a mohou být užitečné jako součást širšího  
plánu pro řešení pracovního stresu. Je třeba zvážit, jaké služby jsou vhodné pro Vaši 
organizaci a jak cenné hodnoty mohou poskytnout.  
 
 
 
Potřebuji externí konzultanty pro řešení tohoto problému? 
 
 Dobrá práce a dobrý přístup  základního  managementu a ohled na lidi může být stejně  
dobře efektivní  jako vysoce profilový přístup, který by mohl být doporučený  vnějšími 
konzultanty.  Pokud však máte velké starosti a stres je u Vás  závažným problémem a 
nemůžete se s tím vyrovnat vnitřně, je možno uvažovat  o řešení  pomoci externího 
konzultanta. Ujistěte se, zda si vybíráte opatrně! 
 


