
Příloha 1 

Několik rad jak zabránit vzniku pracovního stresu 

1. Nároky a požadavky práce 

• Při vykonávání psychicky náročné práce je vhodné sestavit si pracovní rozvrh či 

seznam úkolů, jež se mají splnit. 

• Úkoly, které jsou považovány za nejdůležitější, by se měly zařadit na začátek 

pracovního rozvrhu. 

• Instrukce, příkazy a pokyny k provedení úkolu, by měly být vždy jednoznačné a zcela 

jasné. 

• Vyžaduje-li plnění úkolu úzkou spolupráci více osob, musí být předem určeno, kdo 

bude za co odpovědný.  

• Je důležité rozdělit pracovní úkoly rovnoměrně mezi všechny pracovníky. 

• Má-li zaměstnanec termínovaný úkol, je důležité projednat s vedoucím časový plán. 

• Obtížné (časově náročné úkoly) je vhodné si rozdělit do několika částí a střídat různé 

typy činností. 

• Důležité je úkoly neodkládat. 

• Problémy, které se v průběhu práce vyskytnou, je dobré brát jako výzvu k jejich 

zvládnutí a k uplatnění vlastních schopností. 

• Má-li zaměstnanec pocit, že je pro něj práce z důvodu velké odpovědnosti či z jiných 

příčin výrazně stresující, doporučuje se tento problém řešit, např. formou porady 

s vedoucím, návštěvou lékaře, převedením na jinou práci apod. 

• Vykonává-li zaměstnanec fyzicky náročnou práci, při níž si může sám zvolit tempo, je 

dobré si úkoly rozložit rovnoměrně na celou směnu. 

• Při činnostech s vnuceným rytmem stroje, pohybem dopravníku apod. můžeme 

pracovní zátěž snížit zavedením krátkodobých přestávek, střídáním typů pohybových 

úkonů nebo střídáním alespoň dvou pracovních míst. 

• Vyžaduje-li práce přesnou koordinaci zraku a pohybů, je výhodné takové uspořádání 

pracovního místa, kdy zdroje zrakových informací jsou dobře viditelné ze základní 

pracovní polohy a zásobníky dílců, součástek apod. jsou v dosahových oblastech. 

 

 

 



2. Pracovní prostředí a podmínky 

• Na pracovišti a pracovním místě musí být bezpečnost a ochrana zdraví zajištěna 

příslušnými technickými opatřeními. 

• Vyskytují-li se na pracovišti některé škodliviny, např. hluk, prach, chemické látky 

apod. a je-li zde pravděpodobnost ohrožení zdraví, je nezbytné tato rizika posoudit a 

sjednat příslušnou nápravu. 

• Zaměstnanci, pracující na rizikových pracovištích, se musí podrobit pravidelným 

preventivním prohlídkám. 

• Uspořádání a vybavení pracovního místa musí odpovídat nárokům práce (např. 

s ohledem na tělesnou námahu, na vykonávané pohyby, na zrakovou náročnost apod.) 

• Při práci vsedě je důležité používat takové sedadlo, jenž umožňuje přizpůsobení 

tělesné výšce pracovníka, výšce pracovní roviny a dosahovým oblastem.  

• Pokud je na pracovišti výrazně zvýšená hlučnost (přesahuje hygienické limity), je 

žádoucí střídání pracovníků, vybudování protihlukové izolace případně zřízení 

odpočinkových kabinek. 

• Pracoviště, na kterém dochází k manipulaci s těžkými břemeny, musí být vybaveno 

vhodnými mechanickými prostředky. 

• Ergonomické požadavky na pracoviště se zobrazovací jednotkou jsou všeobecně 

známy. Některé úpravy, jako je např. seřízení sedadla, umístění monitoru atd., si 

mohou pracovníci provést sami. 

• Jestliže se při trvalé práci s počítačem objeví u pracovníků příznaky přetížení zraku, 

bolesti v zápěstí, ruky, zad atd., je nutné navštívit odborného lékaře. 

• Uvedeným příznakům lze do jisté míry zabránit např. krátkou přestávkou po dvou 

hodinách práce nebo opuštěním pracovního místa a provedením několika nápravných 

cviků. Doba práce u zobrazovací jednotky včetně krátkých přestávek by neměla být 

celkově delší než 5-6 hodin za pracovní směnu. 

• Pracují-li zaměstnanci v nepřetržitém provozu a objevují-li se u nich nepříznivé 

důsledky jako jsou poruchy spánku, zažívací potíže, pocity trvalé únavy apod., je 

nezbytné je podrobit lékařskému vyšetření, případně je přeřadit na jinou práci nebo 

změnit pracovní režim. 

• Zaměstnanci by pokud možno neměli pracovat trvale na nočních směnách, není-li 

jejich zdravotní stav zcela v pořádku, což se týká např. nemocí oběhového a 

zažívacího systému, onemocnění jater pankreatu, diabetu a dalších.  



3. Sociální vztahy 

• Při případném konfliktu je nutné jednat bez emocí, klidně a věcně vysvětlit své 

stanovisko, neironizovat názory protivníka, trvale hledat způsoby řešení konfliktu 

přijatelné pro obě strany. 

• Při závažnějších konfliktech je dobré, aby se jejich vyřešení zúčastnila třetí nestranná 

osoba. 

• Vždy je nutná snaha zabránit rozpadu soudržnosti pracovní skupiny. 

• V komunikaci se spolupracovníky je důležité vždy stručně vyjádřit podstatu sdělení, 

aby nedošlo k nedorozumění a je nezbytné si ověřit, zda bylo sdělení správně přijato.  

• Při jednání a zacházení s osobami, z jejichž strany existuje nebezpečí napadení, se 

doporučuje, aby byl přítomen alespoň jeden další pracovník. 

• Neméně důležité také je zajímat se o mimopracovní problémy svých  

spolupracovníků, které mohou nepříznivě ovlivnit jejich výkonnost a spokojenost. 

 

Na závěr je vhodné dodat, že je důležité pomáhat méně zkušeným pracovníkům, 

povzbuzovat je, být k nim asertivní a mít vždy na paměti, že sociální opora přispívá ke 

snížení stresu [4]. 

 
 
 
 


