
Jednoduché kroky k předcházení stresu v práci: 
 

Zřeknutí se práv: 
Tento dokument byl přeložen a upraven, s povolením, z původního dokumentu 
publikovaného  (na URL: http://agency.osha.eu.int/publications/reports/104/en/stress.PDF) 

 
efektivní zapojení zaměstnanců do krizového managementu 
Případová studie: 
 
Předmět sporu: 
Uvedení do provozu rozšířené technologie chemického procesu a provozního zařízení v 
petrochemické společnosti. 
 
Problém: 
Uvedení továrny do provozu je chápáno  jako velmi náročná situace,  pro všechny koho 
se to týká. Pozornost se zaměřuje na to, jak  se  řídící tým snaží zdolat všechny 
nezbytné technické problémy. Pro řešení této situace byly přijaty následující opatření. 
Byl navýšen počet pracovníků  operačního týmu, zatímco na druhé straně  byly sníženy 
počty zaměstnanců v dalších oblastech. Nový personál byl méně zkušený a snížení 
počtu zaměstnanců  vedlo ke značné  pracovní nejistotě. Pracovní  technologický tým  
vzal na vědomí kroky směřující k vyloučení fyzických rizik  a kroky směřující ke zvýšení 
bezpečnosti.  Byly vytvořeny podmínky pro předcházení stresu identifikací a zmírněním 
všech rizik pracovního stresu spojeného s projektem a jeho uvedením do provozu.  
 
Řešení: 
Projektový tým byl tvořen ředitelem projektu a představiteli  dvou hlavních skupin 
pracujících na projektu: jejich součástí byl denní  podpůrný tým inženýrů, projektový 
vedoucí, chemici a provozní tým na směny pro  obsluhu a údržbu chodu  továrny. Cílem 
bylo  získat spolupráci typického vzorku pracovní síly pro předcházení pracovního 
stresu. Kvalifikovaný psycholog přijal základní informace a instrukce týkající se  stresu. 
Dále následovala etapa identifikace pravděpodobných zdrojů stresu,  který by mohl  
vzniknout jako následek uvádění projektu do provozu.  Členové denního a operačního  
týmu následně zkoumali priority stresu, aby bylo možno tyto problémy řešit 
diferencovaně ve vztahu k odlišnosti jejich rolí a úkolům.  
 
Stresory byly seřazené podle :   

a) závažností ve vztahu k projektu  
b) charakteru aktuálního zvládání   
c) možnosti způsobovat stres   

 
Pro každý z dvou týmů to znamenalo vytypování souboru pěti nevýznamnějších 
stresorů, jejichž následkem mohou vzniknout  újmy u členů pracovních skupin. Jako 
příklad byly uváděny: pracovní nejistota, požadavky na zbytečné detaily, napětí ze 
strany vedoucích pracovníků, vysoké pracovní zatížení. Každý pracovní tým pracoval na 
komplexním procesu odhadu rizika a snažil se identifikovat, jak a proč každý ze stresorů 
způsobuje újmu a snažili se o společné vyvození závěrů, jak organizační a individuální 
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přístup může ovlivnit nebo zmírnit následky  efektů působení pěti stresorů a současně 
se snažili o vymezení praktických kontrolních opatření. Součástí tohoto postupu byla 
diskuse i o některých osobních problémech, které mohou být důsledkem pracovní 
nejistoty vyplývající i z rodinných vztahů.  Tento postup je jinak označován jako 
„směnový trénink“.  
 
Navrhovaná kontrolní opatření byla zaregistrovaná a  později společně použita a 
schválena na další pracovní poradě, kde se účastnil celý tým. 
 
Nejpozoruhodnějším  příkladem  stresorů, který byl účinně identifikovaný a kontrolovaný, 
byl tzv. „zbytečný detail“. Tento stresor, který byl specifický vzhledem k nárokům 
uvedení továrny do provozu , se projevoval v efektu chování  dalších lidí nespecifikující  
množství technických detailů, které byly  požadovány. Následkem toho personál 
pracoval dlouze a tvrdě proto, aby rychle vytvořil detailní technické informace, které 
často ani nebyly požadovány. 
 
 Na další pracovní poradě, kde byly identifikováno  a schváleno celým  technologickým 
týmem 5 největších stresorů projektu, bylo vytvořeno heslo, které se stalo heslem pro 
jednání se "zbytečným detailem". Heslo   „minimální požadavky“' je nyní užívané všemi  
členy týmu jako výzva pro ostatní vzhledem k  požadované úrovni detailů a pro poslední 
možné  požadované termíny pro odvedení práce. Přijetí konceptu ' minimálních 
požadavků ' přineslo trvalé výhody pro plánování pracovní náplně. To také změnilo 
pohled na to, jaký někteří členové pracovního týmu přikládají význam některým životním 
hodnotám a problémům.  
 
Projekt předcházení stresu byl určen k posouzení jeho efektivity pomocí rozhovoru se  
vzorkem lidí z operačního technologického týmu, včetně  ředitele projektu, členů 
denních a směnových  týmů. Tyto rozhovory  se soustředily na to, jaký má projekt dopad   
na jejich vnímání a jak ovlivňuje jejich osobní prožitky  stresu, zda a jak se jejich chování 
nebo chování ostatních změnilo. Jejich výpovědi byly dále využity pro  ilustraci efektivity 
projektu. 
 
Shrnutí.  
Tento relativně jednoduchý, ekonomicky zanedbatelný  stresově preferenční projekt byl 
vedený s typickým vzorkem zaměstnanců, s minimálním externím vstupem. Projektový 
návrh a provedení překračovalo požadavky legislativy a regulační směrnice na prevenci 
ohrožení zdraví a bezpečnosti vyplývající z  psychosociálních rizik v práci. 
 
Formulované  stresory, jako řízené riziko, stejně jako více důvěrně známý proces 
chemického ohrožení, logicky vedly  k rozšíření pohledu pro existující procesy odhadů 
rizik a otevřely zainteresovanou  debatu o dalších specifických tématech jako je celková 
efektivita a přínos pro ostatní.  
 
Projekt normalizoval diskusi o stresu a stresorech mezi týmem a napomohl týmovému 
duchu a otevřené komunikaci. 
 
 



Projektové výdaje byly nízké. Bez ohledu na  organizační čas, byl nejdražší vstup 
externího kvalifikovaného psychologa, a to pro objasnění povahy a příznaků stresu. 
Ředitel projektu pevně věří, že projekt vedl k hlubší úrovni  komunikace, sdílení pocitů o 
práci a zvýšené důvěře. Členové týmu jsou přesvědčeni o tomtéž, například: 
 
 " celý tým je nyní více otevřený ke konfrontaci sporných otázek stresu, a teď více 
podporují a povzbuzují kolegy pod tlakem" - technolog 
 
"... můj názor je, že to pomohlo odstranit nepřiměřený tlak vyplývající z projektu – pevně 
bych obhajoval, aby i jiní dělali něco jako toto – být profesionální - aktivní spíše než 
neaktivní" – člen týmu projektu stresové prevence  
 
Od doby realizace projektu stresové prevence, neměl   technologický tým  žádný 
záznam vztahující se k nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nevykazoval žádné ztráty v souvislosti se stresem. Projektová jednoduchost a nízké 
náklady nasvědčují, že tyto přístupy jsou zvláště vhodné pro pracovní týmy, které 
mohou být omezovány nedostatkem času, peněz a odborné znalosti problému. 
 
Komentář 
Tento postup zaznamenal úspěch směrem  k pozitivnímu přístupu řešení stresu v práci 
již na počátku. Rozhodující je první,návrhová část, kde musí být správně identifikovaná 
budoucí rizika, která mají být redukovaná nebo odstraněná. Aby byly postupy a náklady 
zvládnutelné a přinesly očekávaný efekt, je nutné zapojení do odhadu rizik  všech 
zaměstnanců. Nabízí se zde i příležitost pro externího experta – kvalifikovaného 
psychologa – který může významně napomoci v procesu odhadu rizik. 
 
 
 
 
 
 
 


