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V roce 2014 vnímalo až 39 % pracujících
Čechů své zaměstnání jako jeden
z hlavních faktorů, který jim vytváří
dlouhodobý stres. Stát před ním nově
dokonce pracovníky chrání v zákoně.

Zákony
pracovního stresu
Pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se od letošního
července výrazně rozšířila, a to
v oblasti boje proti stresu. Noveli
zace zákona mimo jiné říká, že „za
městnavatelé jsou povinni vytvářet
zaměstnancům pracovní podmínky,
které umožňují bezpečný výkon
práce, včetně předcházení riziku
stresu spojeného s prací…“ Cílem
této novelizace zákona by měla být
ochrana zaměstnance a zvýšení
povědomí o této problematice a její
ustanovení by mělo působit přede
vším preventivně.
Protože tato povinnost není více
rozvedena, bude na každém zaměst
navateli, aby prokázal, že přijal pří
slušná opatření a vhodné prevence
při ochraně a podpoře zaměstnance.
Zároveň je novelizace nejasná, a tak
vzniká spousta otázek: jak bude
inspekce práce právě tyto prevence
hodnotit, jakou formou definujeme
stres v práci, jak připravit nábor lidí
na pozici s psychickou zátěží a jak
pracovat se stávajícími pracovní
ky, jak uchránit lidi od stresových
situací, co nabídnout zaměstnan
cům pro rozpoznání stresových
faktorů a na závěr neméně důležitá
otázka, co nabídnout člověku, který
je již nemocen? Hledání odpovědí
na tyto otázky nebude zcela jedno
duché.
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Co je stres

Definici stresu přinesla již před více
než deseti lety rámcová dohoda
mezi sociálními partnery na úrovni
Evropské unie, která stanoví, že
„stres je stav, který je doprovázen
fyzickými, psychickými či sociál
ními potížemi nebo dysfunkcemi
a který je výsledkem toho, že se
člověk necítí schopen vyrovnat se
s požadavky či očekáváními do něj
vkládanými.“
Jinými slovy je stres okamžitá re
akce organismu složená z pěti fází:
■■ V první fázi (stav status quo)
pracovník reaguje na externí zvýše
nou zátěž a tlak v různých pracov
ních situacích.
■■ Druhá fáze je kognitivní (tj.
o zpracování informací) a je dopro
vázená vnímáním pracovníka, že
danou zátěžovou situaci zvládne,
nebo naopak nezvládne.
■■ Třetí fáze je behaviorální (tj.
týkající se chování) a je nejdůleži
tější. Člověk v ní nejenom apli
kuje protistresové techniky, ale
odehrává se tu mnoho fyziologic
kých a psychologických odpovědí
(viz Model 1 a část Individuální
symptomy).
■■ Čtvrtá fáze je pak hodnotící.
Zde pracovník hodnotí techniky,
které použil ve stresových situa
cích.

■■ V poslední fázi se jedinec vrací
do pozice statusu quo, avšak jenom
při úspěšném zvládnutí zátěžo
vých situací. Když jsou protistre
sové techniky neúspěšné, člověk
může znovu a znovu zažít stres,
který vede k vyhoření, infarktům,
depresím a jiným chronologickým
výstupům (viz Negativní výstupy
v Modelu 1).

Interní a externí
stresory

Mezi nejčastější interní stresory
patří únava, nedostatek spánku,
nemoce, emoční rozpoložení jedin
ce, kognitivní schopnosti jedince
a rodinné konflikty. Tyto stresory
jsou mnohdy zárodkem problému
i v práci a je škoda, že se novela
zákona vztahuje jenom na pra
covní život jedince. Každopádně
to, s čím firmy mohou „pracovat“,
jsou externí stresory, které vznika
jí v práci.
Jak ukazuje studie 1. LF UK
a VFN, mezi největší stresory způso
bující stres v práci patří kontakt
s klientem/zákazníkem (63 %), plat
(62 %), nadměrné časové vytížení
(55 %) a nadměrné pracovní poža
davky (53 %). Navíc kvůli pracov
nímu stresu chce skoro každý třetí
z našich spolupracovníků odejít
z práce.

Model pracovního stresu – stresory, symptomy a konsekvence
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Status quo

⇨

⇨

Individuální symptomy stresu
pasivní a agresivní chování,
prokrastinace, konzumace
alkoholu/drog, bušení srdce,
migrény, trávicí problémy,
rychlý úbytek váhy, hněv, para‑
noidní myšlení, bolesti páteře,
vysoký tlak

Organizační symptomy stresu
Zaměstnanec je více práce
neschopen (PN), absentismus,
vysoká fluktuace, snížená
výkonnost zaměstnanců, nižší
morálka a loajalita k firmě, kul‑
tura „dlouhých hodin“.

⇨

Negativní výstupy
syndrom vyhoření,
infarkt, deprese,
obavy, klinická úzkost,
mentální choroba

⇨

Negativní výstupy
klesající profit firmy,
více úrazů, vyšší nákla‑
dy na nábor a trénink

Sekundární
prevence

Primární prevence

Terciární prevence

Terciární prevence

Model 1: Model of Work Stress, Palmer (2015). Doplněno a upraveno pro Moderní řízení, Ulčin (2017).

Přehled pracovních stresorů
Pracovní prostředí
◾◾neobsazená pracovní místa
◾◾špatné pracovní podmínky
◾◾izolace
◾◾interpersonální konflikty v práci
◾◾pracovní místo
◾◾micromanagement
Pracovní aktivity
◾◾komplexita a komplikované
situace
◾◾koncentrace na práci
◾◾odpovědnost
◾◾monotónní práce
◾◾neslučitelnost požadavků v práci
s osobní rovinou (work–life balan‑
ce, nadměrné pracovní požadavky,
přesčasy)
◾◾složitost
◾◾koncentrace

moderní řízení

◾◾kontakt se šéfem
◾◾kontakt s klientem
Organizace práce
◾◾spolupráce
◾◾flexibilita
◾◾přerušování / čekání na výrobní
lince
◾◾rotace v práci
◾◾neznalost náplně práce
Jiné stresory
◾◾plat
◾◾nejistota pracovního místa
◾◾slabá podpora od šéfa a kolegů
◾◾častá změna
◾◾zdraví
◾◾věk
◾◾zkušenosti/dovednosti
◾◾osobnost / zvládání stresu

listopad 2017

Stres v zaměstnání stojí ekono
miku Evropské unie zhruba 265 mi
liard eur ročně. Sousedi v Německu
ztratí kvůli stresu okolo 30 miliard
eur ročně. Ostrované ve Spojeném
království ztratí asi 26 miliard liber
ročně a firmy tak přijdou kvůli
mentálnímu stresu a duševním
nemocem o 12,8 milionu pracovních
dnů. Jak se ale dopad stresu může
projevovat ve vaší organizaci? Vli
vem stresu se snižuje produktivita
lidí, zvyšuje riziko úrazu až o pěti
násobek a tím o absence zaměst
nanců. Kvůli stresu se zvyšuje také
fluktuace a firma tím ztrácí 20 %
kvalifikovaných lidí. Toto vede
k nižší konkurenceschopnosti.

Jak měřit úrovně stresu?
Bez změření úrovně stresu se
nemůžete pohnout dál (tj. připra
vit vhodná opatření/prevence).
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� Tedy můžete, ale otázkou je, jestli
správně. Prvním krokem při měření
úrovně stresu je komplexní evalua
ce pracovního prostředí. Doporuču
je se dotazník, diagnostika, lékařská
prohlídka, pohovor s psychologem,
kategorizace stresových povolání,
pravidelné roční screeningové mě
ření stresu a vybraných KPI nebo
přímé pozorování s dotazováním.
I vyhledávač Google vám může slou
žit jako diagnostický nástroj. Když
do Googlu zadáte vyhledávací ter
mín související se stresem, objevíte
desítky testů na měření jeho úrov
ně. Cílem je přimět lidi, kteří podle
odpovědí mohou zažívat stres, aby
vyhledali odbornou pomoc. Otázkou
je, co se zjištěnými daty?

Stres a firmy
◾◾Ve firmě Deloitte si můžete vybrat
ze 180 různých forem polovičního
úvazku. Navíc projekty, na kterých
děláte, si flexibilně plánujete sami.
Firma taktéž pomáhá zaměst‑
nancům najít správný work–life
balance, zabezpečuje starostlivost
o dítě a aktivně pomáhá s hledá‑
ním dovolené dle vašich potřeb.
◾◾V BMW jako prevenci proti stresu
zavedli flexibilní metody práce
jako poloviční úvazek, možnost
čerpat placené volno na studium
a 20 dní navíc neplaceného volna.
K tomuto ve firmě mají e‑vzdělá‑
vací platformy a nástroje na ana‑
lýzu stresových situací a návod,
jak jim předcházet a jak je řešit.

Jak navrhnout
prevence?

Hlavním cílem při designu prevencí
je zachycení varovných symptomů
(viz Přehled pracovních stresorů),
redukce a odstranění fyzického
a psychologického stresu. Data
z měření vám napovědí, jaká je úro
veň stresu, a podle toho se můžete
ve firmě zaměřit na určitý typ pre
vence. Existují tři základní druhy:
primární, sekundární a terciární
prevence. Ty jsou v rozmezí od so
fistikovaných, například na míru
pro topmanažery, až po základní
pro většinu zaměstnanců.

Primární (proaktivní)
prevence

Primární prevence jsou proaktivní
a zaměřují se hlavně na zdravé
jedince. Úmyslem primárních
prevencí je vytvořit pracovní
prostředí, které nám pomůže stres
předvídat, eliminovat a/nebo
minimalizovat jeho dopad. Při
primárních prevencích se můžete
soustředit na:
■■ Výběr pracovníků
V rámci náboru i přijímacího
procesu můžete informovat o náro
cích povolání na odolnost jedince
a o možnostech podpory z vaší
strany. Samozřejmě že při povo
láních, kde je předpoklad vysoké
úrovně stresu, můžete také zjišťo
vat míru odolnosti nového zaměst
nance. Zaměřte se také na spolu

54

Právo

práci s HR oddělením, které vám
může pomoci při výběru vhodných
kandidátů na tyto pozice.

Novela zákona neřeší
dané prevence, proto je
na zaměstnavateli, jak se
k příslušným
opatřením
„postaví“
a jaké prevence použije.

■■ Trénink a rozvoj
Vhodné je vzdělávání o techni
kách, jak předcházet stresovým
situacím, popřípadě jak pracovat se
stresem a hněvem. K tomuto např.
patří poradenství, jak předcházet
stresu v budoucnu a kurzy jako stres
management a time management.
Vhodné jsou také kurzy o asertivitě,
resilienci, work–life balance a kurzy
zdravého životního stylu.
■■ Firemní kultura
Změna firemní kultury, která
povede k posilnění pravomocí
řadových pracovníků při práci
ve stresových povoláních, je jednou
z nejúčinnějších prevencí. K tomuto
patří trénink zaměřený na vytvoření
psychického bezpečí a předcházení
konfliktním situacím. Můžete také
„vytvořit“ nebo „nalézt“ webové plat
formy pro on‑line poradce ve formě
manuálu obsahujícího kritické situa
ce s návodem, jak tyto situace řešit.
Pak je to rozvoj manažerských do
vedností, jak identifikovat kritická
místa u svých týmů a podřízených
a předcházet jim. Pro toto je vhodné

BMW taky poskytuje prostor pro
aplikaci relaxačních metod přímo
na pracovišti v čase oběda.
◾◾Od roku 2006 má automobilka
Audi ve svém portfoliu iniciativu
nazvanou Check Up, která je za‑
měřená na individuální preventivní
program pro všechny zaměst‑
nance a speciální poradenství pro
fyzické a psychické problémy.
Firma je rovněž silně zaměřená
na prevence jako podpora hlídání
dětí a péče o děti zaměstnanců.
Tyto prevence měli za důsledek
další iniciativu ze strany Audi, a to
založení flexibilní mateřské školy
pro děti v hlavní továrně v Ingol‑
stadtu.

vytvořit celofiremní iniciativu pro
manažery, aby definovali projekty
na snižování stresu a změnu firemní
kultury ve svém týmu, aniž by sni
žovali očekávaný výsledek.

Sekundární prevence

Sekundární prevence se zamě
řují na trénink pracovníků, kteří
přicházejí do styku se stresem. Tito
zaměstnanci tedy mají rizikové
povolání, nebo už trpí symptomy
stresu. Organizace by se měla za
měřit na okamžité intervence jako
trénink na pracovišti, pravidelná
zpětná vazba a změna/úprava inter
ních postupů.
■■ Tréninky a workshopy
Vhodné je vést trénink na téma
jako resilience, stres management
a mindfulness. Efektivní jsou také
relaxační cvičení, meditace, sport
a biofeedback trénink. Můžete
se rovněž soustředit na týmový
koučink. Ten vám pomůže zjistit
nejen míru stresu v týmu, ale taky
navrhnout prevence, které zabrání
vytváření konfliktů v jednotlivých
týmech. Pro individuální formu
je vhodný mentoring ze strany
topmanažera (interní mentoring)
nebo kouče/konzultanta (externí

mentoring) v tématech pracovního
stresu a témat propojení pracovní
ho a osobního života.
■■ Zpětná vazba
Pravidelná 360 – zpětnou vazbu
od co nejširšího spektra hodnotí
cích je vhodné doplnit o otázky,
které umožní dát danému člověku
zpětnou vazbu v tom, v čem si vy
tváří stres pro sebe a pro ostatní.
■■ Změny interních postupů
Nejjednodušší prevencí je svěření
zodpovědnosti pracovníkům, kteří
mají na starosti BOZP. Ti pak mají
více možností, jak se stresem pra
covat a jaké intervence navrhnout.
Tuhle prevenci můžete kombinovat
s vytvořením pozice pro ombuds
mana. Jeho práce bude zaměřená
na stres a zaměstnanci ho budou
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moci kontaktovat on‑line nebo
telefonicky. Vytvoříte tak prostředí,
které se snaží stresu nejen před
cházet, ale i s ním aktivně bojovat.
Další intervence je placené volno,
které lidé mohou využít na cestová
ní nebo studium.

Terciární (reaktivní)
prevence

Terciární prevence podporují pra
covníky, kteří překonávají mentální
nemoc nebo přicházejí z PN. V pod
statě se tyto prevence vnímají jako
reaktivní, protože se „už jenom“
snaží pomáhat pracovníkům v chro
nickém stadiu. Jednou z prevencí je
poradenství ze strany profesionála,
kognitivní behaviorální terapie, lé
kařská hypnóza, skupinová terapie
a/nebo psychoterapie. Pomáhá také
poskytnutí odborné lékařské pomo

ci ve smyslu zákroku pro kontrolu
váhy nebo terapie pro omezení
používání omamných látek. Vhodné
je také zřízení linky psychologické
pomoci a možnosti psychologické
konzultace s odborným poradcem či
psychologem.
■■■
Novela zákona neřeší dané preven
ce, proto je na zaměstnavateli, jak
se k příslušným opatřením „postaví“
a jaké prevence použije. Spousta
firem již naštěstí mnoho prevencí
dávno používá, a proto nepotřebuje
žádné „přikázané nástroje“. Toto
vše je ale velmi složité a citlivé
téma, které se nedá „snadno měřit“,
protože do toho vstupují různé
jiné stresory, které ne vždy souvisí
s prací. ◾
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