
Stres a syndrom vyhoření v práci 
Zřeknutí se práv: 

Tento dokument byl přeložen a upraven, s povolením, z původního dokumentu 
publikovaného na  
(URL http://www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPublications/factsheets/stres1.htm )    

 
Jaký je problém? 

Stres je přirozená odpověď organismu na tlaky nebo stresující situace, které v sobě 
nacházíme a které nemůžeme efektivně zvládat. Situace, které jsou neznámé nebo 
neočekávané, způsobují zvyšování krevního tlaku. 

Existuje mnoho různých úrovní stresu, které mohou být vyprodukovanou odpovědí 
organismu na danou situaci. Úroveň pociťovaného tlaku je závislá na osobnosti člověka, jeho 
zdravotním stavu a mnoha dalších faktorech. Např. každý jinak reaguje při vystupování na 
veřejnosti, při práci na novém nebo obtížném úkolu nebo podstoupení zkoušky nebo 
inspekce. 

Stres není vždy a jen negativní záležitostí. Stres nejčastěji přichází v souvislosti s prací a 
rodinnými povinnostmi a je nezbytný. To u člověka udržuje motivaci a umožňuje dosahovat 
pocitu  úspěchu, jakmile stresující situace pomine. Stres ale také umožňuje zvyšovat úroveň 
síly a svalového napětí v lidském těle, zlepšuje schopnost soustředit se a vyrovnat se s 
nároky kladenými na člověka.  

Stresová odezva je přirozená reakce na tlak nebo situaci, která vyžaduje vyšší energetickou 
hladinu k jeho zvládnutí. Zdrojem stresu je faktor nebo situace, která  může mít na člověka 
pozitivní účinek a může motivovat, ale v jiných úrovních může působit  negativně a je 
označován jako stresor. 

Jak to člověka ovlivní? 

Lidi reagují na stresující situace různým způsobem. Stresující situace mohou spustit různé 
typy odpovědí chování , které jsou individuálně odlišné. Některé mohou být fyzické, jíné 
mohou být duševní a některé se mohou týkat chování. 

Individuální odpověď na stres je závislá na oblasti zranitelnosti člověka. Např. člověk , který 
má kardiovaskulární onemocnění nebo zvýšený krevní tlak, bude více pociťovat napětí a tlak.  

Rovněž individuální osobnostní vlastnosti mohou ovlivnit způsob, kterým jedinec reaguje na 
stres. Jestliže má člověk sklon k větší úzkostnosti, potom bude méně pravděpodobně zvládat 
odpověď na stres než někoho, kdo má vysoké hodnoty sebeúcty nebo pozitivního pohledu 
na sebe sama. 

Když je člověk konfrontován se stresující situací, počáteční odezva závisí na tom, zda 
existuje víra ve vlastní schopnosti, vlohy a znalosti vyrovnat se se situací. V případě 
existence dobré sociální podpory ze strany spolupracovníků, příbuzných nebo známých , se 
rovněž dají pravděpodobněji očekávat lepší reakce na stresové situace 
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Odezva člověka na stres: 

Když se poprvé člověk ocitne ve stresující situaci, tělo reaguje na stres zvýšeným stavem 
bdělosti, která je přípravou pro vyšší úrovně činnosti. Tento narůst energie přichází ze 
zvýšené srdeční aktivity, zvýšeného krevního tlaku, svalového napětí a obecné fyzické a 
duševní bdělosti. 

Jestliže stres pokračuje, tělo se pokouší zvládat jej jinou cestou a hormony a srdeční 
kapacita se vrací k normálu. Jestliže tělesný pokus o zvládnutí stresové situace byl 
neúspěšný, začne se člověk cítit vyčerpaně. Tato situace nastává, jestliže existuje fyzická a 
psychická náchylnost k různým onemocněním.  

Pokud stres pokračuje, nastávají změny v chování, které mohou mít podobu zvýšeného 
kouření, konzumace alkoholu, zneužívání drog a nízký pracovní výkon. Psychické změny 
zahrnují zvýšenou úzkostnost, depresi, podrážděnost, agresi a poruchy spánku. 

Jak zjistit rizikovost stresu na pracovišti? 

Stres se nachází na všech pracovištích, může mít dobré, ale i špatné účinky na jedince, 
jejich prácovní výkon, zdraví a pohodu. Snaha zmírňovat nebo korigovat úrovně stresu, které 
způsobují problémy na pracovišti, by se měly soustředit na změnu pracovního prostředí nebo 
poskytování pomoci zasaženým pracovníkům a tak redukovat vysoké hodnoty stresu.  

Jestliže je člověk konfrontován s vysokými hodnotami stresu, objevuje se řada fyzických, 
duševních příznaků nebo příznaků, které se projevují v chování. Některé z těchto indikátorů 
stresových potíží jsou uvedeny níže.  

Fyzické efekty zahrnují: 

• zvýšený krevní tlak;  
• zvýšená srdeční kapacita;  
• zvýšené svalové napětí;  
• bolesti hlavy  

Psychické efekty zahrnují: 

• zvýšená úzkost;  
• deprese;  
• útok;  
• zmatek.  

Efekty týkající se chování zahrnují: 

• zvýšené kouření;  
• zvýšené pití;  
• podrážděnost;  
• utkvělý zájem o banální problémy;  
• slabý pracovní výkon.  

Na příkladu řady jednotlivců nebo pracovních týmů je možno pozorovat prostřednictvím 
různých symptomů řadu nezvládnutých úrovní stresu. Mezi indikátory stresových problémů v 
pracovní skupině je možno zahrnout špatnou docházku, vysokou nebo zvýšenou úrazovost, 
slabý nebo redukovaný pracovní výkon a špatné mezilidské vztahy na pracovišti. 



Fyzické příčiny stresu mohou zahrnovat: 

• nedostatek kontroly pracovní náplně; 
• nedostatek jasného vedení ze strany  managementu; 
• nedostatek informací o pracovním úkolu a cílech, profesionálních 

možnostech nebo bezpečnosti práce; 
• konflikt mezi jedinci nebo oblastmi, projevující se buď sekčním 

soupeřením nebo osobní diskriminací nebo obtěžováním; 
• špatné pracovní podmínky, například extrémní změny teploty, 

nadměrný hluk nebo hladiny vibrací; 
• kontakt s rizikovými chemikáliemi nebo situacemi apod.  

 

Co může člověk udělat? 

Zaměstnavatel se může pouze zaměřit na snížení stresu na pracovišti. Je nereálné 
předpokládat, že pracoviště by mohlo být úplně zbaveno stresu. Zodpovědností 
zaměstnavate je redukovat úroveň tlaku na pracovišti tak, aby výkon práce byl  zvládnutelný. 

 

PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ 

Pro každý postup, jak efektivně zvládat stres na pracovišti , musí zaměstnavatel nejprve 
zhodnotit pracovní prostředí a potřeby pracovníků. Problémy nebo stresové oblasti musí být 
řádně vymezeny. Pro získání představy o skutečných příčinách stresu mohou být užitečné 
pracovní průzkumy a zhodnocení profesních zkušeností. 

Programy pro zvládání stresu: 

Na pracovišti by měla existovat možnost realizace výcvikových programů zahrnující takové 
techniky zvládání stresu jako je svalová relaxace, meditace a management času. 
Zaměstnavatelé mohou také disponovat informacemi o životním stylu na pracovišti. Ty 
mohou existovat ve formě prospektů nebo informačních letáků, které  informují o zdraví, 
cvičení a doporučené stravě. 

Do pracovní aktivity mohou zasahovat i stresy mimo pracoviště, jako je onemocnění v 
rodině, manželské problémy, úmrtí, finanční nesnáze apod.  
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