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CO JE ZDE 
SPOLEČNÉHO?

CO JE ZDE CO JE ZDE 
SPOLESPOLEČČNNÉÉHO?HO?

• Bez ohledu na konkrétní náplň pracovní
činnosti roste TLAK na zaměstnance!

• Pro zaměstnavatele je prioritní ZISK a 
KVANTITA!

• Zaměstnanci mají STRACH ze ztráty práce!

•• Bez ohledu na konkrBez ohledu na konkréétntníí nnááplplňň pracovnpracovníí
ččinnosti roste innosti roste TLAKTLAK na zamna zaměěstnance!stnance!

•• Pro zamPro zaměěstnavatele je prioritnstnavatele je prioritníí ZISKZISK a a 
KVANTITAKVANTITA!!

•• ZamZaměěstnanci majstnanci majíí STRACHSTRACH ze ztrze ztrááty prty prááce!ce!

TAK PROČ NĚCO MĚNIT, KDYŽ TO FUNGUJE?

ASPOŇ ZATÍM…

TAK PROTAK PROČČ NNĚĚCO MCO MĚĚNIT, KDYNIT, KDYŽŽ TO FUNGUJE?TO FUNGUJE?

ASPOASPOŇŇ ZATZATÍÍMM……



PracovnPracovníí stres a psychosocistres a psychosociáálnlníí rizika v rrizika v ráámci mci 
EU (vybranEU (vybranáá fakta)fakta)

•• pro ppro přřibliibližžnněě 20% zam20% zaměěstnancstnancůů v rv ráámci EU mci EU je je 
stres stres nejznejzáávavažžnněějjšíším zdrojem zdravotnm zdrojem zdravotníích ch 
problprobléémmůů na pracovina pracovišštiti……

•• skoro skoro 70% osob 70% osob je vystaveno je vystaveno psychosocipsychosociáálnlníím m 
rizikovým faktorrizikovým faktorůůmm, kter, kteréé mohou tyto mohou tyto 
zdravotnzdravotníí problprobléémy zpmy způůsobovatsobovat……



Jste v ohroJste v ohrožženeníí??
•• Nedostatek Nedostatek ččasu pro prasu pro prááci ci 
•• VelkVelkáá odpovodpověědnostdnost
•• ŠŠpatnpatnáá organizace prorganizace práácece
•• NeodpovNeodpovíídajdajííccíí podmpodmíínky pro prnky pro práácici
•• NNáároroččnost prnost práácece
•• MonotMonotóónnost prnnost práácece
•• MalMaláá momožžnost seberealizacenost seberealizace
•• Nespokojenost s platemNespokojenost s platem
•• ProblProbléémy ve vztazmy ve vztazíích na pracovich na pracoviššti a pti a přři pri práácici
•• ProblProbléémy v soukrommy v soukroméém m žživotivotěě
•• OmezenOmezenáá momožžnost odponost odpoččinku a relaxaceinku a relaxace
•• Celkový nezCelkový nezáájem vedenjem vedeníí firmy o zamfirmy o zaměěstnancestnance

POKUD NPOKUD NĚĚKTERÝ Z VÝKTERÝ Z VÝŠŠE ASPEKTE ASPEKTŮŮ POCIPOCIŤŤUJETE BUJETE BĚĚHEM POSLEDNHEM POSLEDNÍÍHO HO 
ROKU PRAVIDELNROKU PRAVIDELNĚĚ (ASPO(ASPOŇŇ JEDNOU TÝDNJEDNOU TÝDNĚĚ), TAK JSTE V ), TAK JSTE V 
OHROOHROŽŽENENÍ…Í…



PsychosociPsychosociáálnlníí rizika co zde patrizika co zde patřříí??

• nadmnadměěrnrnéé nnáároky roky 

•• nedostatek vlastnnedostatek vlastníího vlivu a moho vlivu a možžnosti kontrolynosti kontroly

•• nedostatenedostateččnnáá podpora podpora 

•• ššpatnpatnéé vztahy vztahy (v(vččetnetněě obtobtěžěžovováánníí))

•• konflikt rolkonflikt rolíí nebo nejasnost nebo nejasnost 

•• ššpatnpatnéé řříízenzeníí zmzměěn n (nedostate(nedostateččnnéé zapojenzapojeníí a a 
informovanost)informovanost)

•• (slovn(slovníí i fyzicki fyzickáá) ) agrese ze strany tagrese ze strany třřetetíích osob ch osob 



A mimo prA mimo prááci? (co s tci? (co s tíím mm můžůže souvisete souviset……))

• rovnovrovnovááha mezi pracovnha mezi pracovníím a osobnm a osobníím m žživotemivotem
(zvl(zvlááddáánníí nnáárokrokůů v prv prááci a doma)ci a doma)
•• ddůůleležžititéé žživotnivotníí ududáálosti losti (man(manžželstvelstvíí, t, těěhotenstvhotenstvíí a a 
ppééčče o de o děěti, rozvod, stti, rozvod, stěěhovhováánníí))
•• osobnosobníí a spolea společčenskenskéé problprobléémy my (probl(probléémový mový 
žživotnivotníí styl, alkohol a drogy, styl, alkohol a drogy, žživotnivotníí podmpodmíínky)nky)
•• vztahyvztahy (konflikt, obt(konflikt, obtěžěžovováánníí, nedostatek podpory), nedostatek podpory)
•• financefinance (dluhy a finan(dluhy a finanččnníí obavy)obavy)
•• nemoc nemoc čči ztri ztrááta blta blíízkzkéé osoby osoby (pe(peččovatelskovatelskáá
povinnost, nemoc, ztrpovinnost, nemoc, ztrááta rodinnta rodinnéého pho přřííslusluššnnííka nebo ka nebo 
ppřříítele)tele)



JakJakéé mohou být dmohou být důůsledky u zamsledky u zaměěstnance?stnance?

•• emocionemocionáálnlníí strstráánka nka (podr(podráážždděěnost, nost, úúzkostlivost, zkostlivost, 
dlouhodobdlouhodoběě ššpatnpatnáá nnáálada, uzavlada, uzavřřenost, enost, úúnava, problnava, probléémovmovéé
vztahy s kolegy)vztahy s kolegy)

•• kognitivnkognitivníí strstráánka nka (probl(probléémy se soustmy se soustřřededěěnníím, s pamm, s paměěttíí, , 
naunauččit se novit se novéé vvěěci, s rozhodovci, s rozhodováánníím se, + negativnm se, + negativníí
mymyššlenleníí) ) 

•• behaviorbehavioráálnlníí strstráánka nka (vytvo(vytvořřeneníí nnáávykvykůů, ukazuj, ukazujííccíích na ch na 
nervozitu, napnervozitu, napřř. kous. kousáánníí nehtnehtůů /n/náárrůůst nezdravých strategist nezdravých strategiíí
zvlzvlááddáánníí zzááttěžěže jako alkohol, tabe jako alkohol, tabáák nebo jink nebo jinéé
drogy/uzavdrogy/uzavřřenost/nenost/nááhlhláá neobratnost nebo nedbalost, neobratnost nebo nedbalost, 
vvččetnetněě zanedbzanedbáávváánníí vlastnvlastníí osoby/neschopnost dodrosoby/neschopnost dodržžovat ovat 
stanovený stanovený ččas/nas/náásilsilíí čči agresivita)i agresivita)

NA ZNA ZÁÁKLADKLADĚĚ DLOUHOTRVAJDLOUHOTRVAJÍÍCCÍÍHO STAVU MOHO STAVU MOŽŽNOST VZNIKU NOST VZNIKU 
FYZICKÝCH A DUFYZICKÝCH A DUŠŠEVNEVNÍÍCH ONEMOCNCH ONEMOCNĚĚNNÍ…Í…



A pro firmu?A pro firmu?

•• PPřřibliibližžnněě polovina pracovnpolovina pracovníích absencch absencíí souvissouvisíí se stresem. se stresem. 
(Nemocensk(Nemocenskáá dovolendovolenáá kvkvůůli onemocnli onemocněěnníí souvisejsouvisejííccíím se m se 
stresem/stresem/ŠŠpatnpatnéé zdravzdravíí nepnepřříímo kvmo kvůůli stresu nebo jli stresu nebo jíím m 
zhorzhorššenenéé/Nemocensk/Nemocenskáá dovolendovolenáá jako zpjako způůsob zvlsob zvlááddáánníí
stresu/Nemocenskstresu/Nemocenskáá dovolendovolenáá kvkvůůli nedostateli nedostateččnnéé angaangažžovanosti nebo ovanosti nebo 
nníízkzkéé mormoráálce)lce)

•• SnSníížžený pracovnený pracovníí výkon kvvýkon kvůůli stresu stojli stresu stojíí dvakrdvakráát vt vííce nece nežž absence.absence.
(Neefektivn(Neefektivněě odvodváádděěnnáá prprááce/ce/ŠŠpatnpatnáá soustsoustřřededěěnost/Potnost/Potíížže s e s 
rozhodovrozhodováánníím/m/ÚÚnava/Neschopnost dodrnava/Neschopnost dodržžovat stanovený ovat stanovený ččas)as)

•• PracovnPracovníí stres mstres můžůže ve véést ast ažž k pk pěětintináásobku nehod. sobku nehod. ((ŠŠpatnpatnáá
soustsoustřřededěěnost/Riskovnost/Riskováánníí//ČČasový tlak/asový tlak/ŠŠpatnpatnáá informovanost)informovanost)

•• Asi pAsi pěětina fluktuace zamtina fluktuace zaměěstnancstnancůů je spojena se stresem v prje spojena se stresem v prááci. ci. 
(Nedostate(Nedostateččnnáá angaangažžovanost, novanost, níízkzkáá mormoráálka/Nadmlka/Nadměěrnrnéé
popožžadavky/Probladavky/Probléémy s kontrolou/Konflikty a vztahy/my s kontrolou/Konflikty a vztahy/ŠŠpatnpatnáá realizace realizace 
zmzměěn/Celkovn/Celkovéé pracovnpracovníí prostprostřřededíí))

•• Absence zpAbsence způůsobensobenéé stresem trvajstresem trvajíí o hodno hodněě ddééle nele nežž absence absence 
zpzpůůsobensobenéé jinými faktory. jinými faktory. (ze statistiky nap(ze statistiky napřřííklad vyplývklad vyplýváá, , žže absence z e absence z 
ddůůvodu stresu trvvodu stresu trváá v prv průůmměěru o vru o vííce nece nežž 40 % d40 % dééle nele nežž absence kvabsence kvůůli li 
problprobléémmůům s pohybovým m s pohybovým úústrojstrojíímm……))



PPřřííklad z praxe Iklad z praxe I

MalMaláá spolespoleččnost pnost půůsobsobííccíí v oboru financv oboru financíí se u se u 
zamzaměěstnancstnancůů potýkala s vpotýkala s vššeobecneobecněě ššpatnou mpatnou míírou rou 
spokojenosti s pracspokojenosti s pracíí a sna sníížženou výkonnostenou výkonnostíí.  .  
VedoucVedoucíí si nebyli dobsi nebyli dobřře ve věědomi pdomi přřííččin a in a úúččinkinkůů
stresu. Informovanost v tomto ohledu zvýstresu. Informovanost v tomto ohledu zvýššila jejich ila jejich 
povpověědomdomíí a pomohla jim ura pomohla jim urččit (a snit (a sníížžit) pit) přřííččiny iny 
stresu v prstresu v prááci.  Jedna zamci.  Jedna zaměěstnankynstnankyněě byla napbyla napřřííklad klad 
nespokojena, protonespokojena, protožže me měěla provla provéést prst prááci, kterou ci, kterou 
vnvníímala jako podmala jako podřřadnou a pod adnou a pod úúroveroveňň svých svých 
schopnostschopnostíí.  P.  Přřevedenevedeníí nněěkterých povinnostkterých povinnostíí na na 
jinjinéého pracovnho pracovnííka a zadka a zadáánníí vhodnvhodněějjšíší prprááce ce 
pomohlo obpomohlo oběěma zamma zaměěstnancstnancůůmm……
••KOMUNIKACE A ORGANIZAKOMUNIKACE A ORGANIZAČČNNÍÍ OPATOPATŘŘENENÍÍ



PPřřííklad z praxe IIklad z praxe II

NNěěktekteřříí zamzaměěstnanci spolestnanci společčnosti v oboru tnosti v oboru těžěžkkéého ho 
strojstrojíírenstvrenstvíí trptrpěěli pli přřííznaky stresu.  Výsledky hodnocenznaky stresu.  Výsledky hodnoceníí
rizik ukrizik ukáázaly, zaly, žže se jednalo o e se jednalo o „„pracovnpracovnííkyky--supervizorysupervizory““ s s 
praktickými i manapraktickými i manažžerskými povinnostmi a erskými povinnostmi a žže tyto ne tyto něěkdy kdy 
vedli ke konfliktu.  Spolevedli ke konfliktu.  Společčnost doknost dokáázala urzala urččit, kde se tyto it, kde se tyto 
konflikty vyskytujkonflikty vyskytujíí, preventivn, preventivníími opatmi opatřřeneníími je odstranit, mi je odstranit, 
a sna sníížžit tak riziko stresu.  Dotyit tak riziko stresu.  Dotyččnníí napnapřřííklad nemklad neměěli li 
dostatek dostatek ččasu na asu na řříízenzeníí prprááce kolegce kolegůů a za záároveroveňň na plnna plněěnníí
svých csvých cííllůů.  Nejen, .  Nejen, žže to bylo pro ne to bylo pro něě stresujstresujííccíí, ale nav, ale navííc c 
dodoššlo ke snlo ke sníížženeníí kvality odvkvality odváádděěnnéé prprááce, protoce, protožže museli e museli 
spspěěchat. Problchat. Probléém vym vyřřeeššila ila úúprava jejich cprava jejich cííllůů tak, aby mtak, aby měěli li 
vvííce ce ččasu, coasu, cožž snsníížžilo milo mííru pociru pociťťovanovanéého stresu a zlepho stresu a zlepššilo ilo 
kvalitu odvkvalitu odváádděěnnéé prpráácece……
••KOMUNIKACE A NKOMUNIKACE A NÁÁSLEDNSLEDNÁÁ ORGANIZAORGANIZAČČNNÍÍ OPATOPATŘŘENENÍÍ



PPřřííklad z praxe IIIklad z praxe III

SpoleSpoleččnost v oboru projektovnost v oboru projektovéého poradenstvho poradenstvíí se potýkala s se potýkala s 
problprobléémy s jednou zammy s jednou zaměěstnankynstnankyníí, kter, kteráá trptrpěěla psychickými la psychickými 
problprobléémy souvisejmy souvisejííccíími s pracovnmi s pracovníími i rodinnými potmi i rodinnými potíížži.  Uzavi.  Uzavřřela ela 
se, pse, přřestala spolupracovat s kolegy a uestala spolupracovat s kolegy a užž jim nenabjim nenabíízela svou zela svou 
pomoc. Manapomoc. Manažžer si nebyl jistý, jak k takover si nebyl jistý, jak k takovéé situaci psituaci přřistoupit, istoupit, 
protoprotožže me měěl s podobnými zl s podobnými zááleležžitostmi jen velmi malou itostmi jen velmi malou 
zkuzkuššenost.  Vyuenost.  Využžil podpory externil podpory externíího odbornho odbornííka , zavedl ka , zavedl 
nnáápravnpravnáá opatopatřřeneníí a probla probléém vym vyřřeeššil k vil k vššeobecneobecnéé spokojenosti. spokojenosti. 
NNáápravnpravnáá opatopatřřeneníí, kter, kteráá vyuvyužžil: umoil: umožžnil jnil jíí upravit si pracovnupravit si pracovníí
dobu tak, aby jdobu tak, aby jíí to ulehto ulehččilo rodinnilo rodinnéé povinnosti; objasnil jejpovinnosti; objasnil jejíí
pracovnpracovníí role a povinnosti; a provedl urrole a povinnosti; a provedl urččititéé úúpravy pracovipravy pracoviššttěě s s 
ccíílem zmlem zmíírnit prnit přřííznaky dlouhodobznaky dlouhodobéé psychickpsychickéé nemoci, kternemoci, kteréé ji ji 
zneklidzneklidňňovaly a povaly a přřispispíívaly ke stresuvaly ke stresu……
••KOMUNIKACE A NKOMUNIKACE A NÁÁSLEDNSLEDNÁÁ ORGANIZAORGANIZAČČNNÍÍ OPATOPATŘŘENENÍÍ



A proA pročč se v praxi tse v praxi tíímto amto ažž tak nezabývtak nezabývááme, i me, i 
kdykdyžž bychom mbychom měěli?li?

•• RRáámcovmcováá smsměěrnice EU se sice týkrnice EU se sice týkáá pracovnpracovníího ho 
stresu a souvisejstresu a souvisejííccíích psychosocich psychosociáálnlníích rizikch rizik……, , 
jsou urjsou urččititéé metodiky, aktivity na nmetodiky, aktivity na náárodnrodníích ch 
úúrovnrovníích, alech, ale……

•• Je to tJe to těžěžkkéé ohodnotit ohodnotit ččíísly, zmsly, změřěřitit……

•• Do jakDo jakéé mmííry si zamry si zaměěstnanci jen nevymýstnanci jen nevymýššlejlejíí, , 
snasnažžíí zneuzneužžíít situacit situaci…… zvlzvlášášttěě u nu náás v s v ČČR R ☺☺



Co mCo můžůžeme poueme použžíít pro prevenci a snit pro prevenci a snižžovováánníí
negativnnegativníích dch důůsledksledkůů??

•• Programy pro zamProgramy pro zaměěstnance stnance (podpora (podpora 
mimopracovnmimopracovníích aktivitch aktivit……))

•• Organizace a Organizace a řříízenzeníí pracovnpracovníí ččinnosti innosti 
(optimalizace (optimalizace ččasových dotacasových dotacíí, participace , participace 
zamzaměěstnancstnancůů……))

•• TakTakéé vlastnvlastníí ppřříístup zamstup zaměěstnancstnancůů viz time viz time 
management (ummanagement (uměět pracovat s t pracovat s ččasem, pracovnasem, pracovníí
ččinnosti dle dinnosti dle důůleležžitosti a itosti a ččasovasovéé nalnalééhavosti, havosti, 
rovnovrovnovááha mezi soukromým a pracovnha mezi soukromým a pracovníím m 
žživotemivotem……) + ) + žživotnivotníí styl, styl, žživotosprivotospráávava



S jakými standardy mS jakými standardy můžůžeme pracovat z hlediska eme pracovat z hlediska 
řříízenzeníí pracovnpracovníího stresu a psychosociho stresu a psychosociáálnlníích rizik?ch rizik?

••PoPožžadavkyadavky (pracovn(pracovníí vytvytíížženeníí, organizace pr, organizace prááce a ce a 
pracovnpracovníí prostprostřřededíí))
••KontrolaKontrola (mo(možžnost vlivu na provnost vlivu na prováádděěnníí pracovnpracovníí ččinnosti)innosti)
••PodporaPodpora (ze strany organizace, nad(ze strany organizace, nadřříízených a kolegzených a kolegůů))
••VztahyVztahy (eliminace konflikt(eliminace konfliktůů a a řřeeššeneníí nepnepřřijatelnijatelnéého ho 
chovchováánníí))
••RoleRole (vymezen(vymezeníí a pochopena pochopeníí vlastnvlastníí role, odpovrole, odpověědnosti v dnosti v 
rráámci organizace)mci organizace)
••ZmZměěnana ((řříízenzeníí a komunikace ohledna komunikace ohledněě organizaorganizaččnníích zmch změěn)n)



JakJakáá je pak posloupnost krokje pak posloupnost krokůů v rv ráámci celmci celéého systho systéému mu 
řříízenzeníí pracovnpracovníího stresu a psychosociho stresu a psychosociáálnlníích rizik?ch rizik?

1.1. Identifikace rizikových faktorIdentifikace rizikových faktorůů stresustresu: Pochopit : Pochopit 
standardy standardy řříízenzeníí

2.2. RozhodnutRozhodnutíí, kdo by mohl být po, kdo by mohl být pošškozen a jak: kozen a jak: 
ShromShromáážždit dit úúdajedaje

3.3. Vyhodnotit rizikaVyhodnotit rizika: Prozkoumat probl: Prozkoumat probléémy a vyvmy a vyvííjet jet 
řřeeššeneníí

4.4. Zaznamenat svZaznamenat svéé zzáávvěěryry: Vypracovat a prov: Vypracovat a prováádděět akt akččnníí
plpláán/yn/y

5.5. SledovSledováánníí a hodnocena hodnoceníí: monitorovat a revidovat ak: monitorovat a revidovat akččnníí
plpláán/y a hodnotit n/y a hodnotit úúččinnostinnost

PoznPoznáámka: Analogie s cyklem Pmka: Analogie s cyklem P--DD--CC--AA



JakJakéé jsou djsou důůleležžititéé aspekty aspekty řříízenzeníí pracovnpracovníího ho 
stresu a psychosocistresu a psychosociáálnlníích rizik?ch rizik?

•• VyuVyužžititíí a propojena propojeníí s odpovs odpovíídajdajííccíími mi 
kvantitativnkvantitativníími ukazateli (mi ukazateli (úúrazovost, fluktuace razovost, fluktuace 
–– sledovsledováánníí trendtrendůů……))

•• DDůůleležžitost pritost prááce se zpce se zpěětnou vazbou od tnou vazbou od 
zamzaměěstnancstnancůů

•• ZajiZajiššttěěnníí odpovodpovíídajdajííccíí informovanosti v rinformovanosti v ráámci mci 
organizaceorganizace

•• CelkovCelkověě nastavennastaveníí pozitivnpozitivníího pracovnho pracovníího ho 
klimatuklimatu……



PPřřííklad z praxe IVklad z praxe IV

SpoleSpoleččnost v oboru socinost v oboru sociáálnlníích sluch služžeb si kveb si kvůůli vysoce li vysoce 
emocionemocionáálnlníí povaze prpovaze prááce uvce uvěědomila potdomila potřřebu provebu provéést st 
hodnocenhodnoceníí psychosocipsychosociáálnlníích rizik.  Zavedli program na ch rizik.  Zavedli program na 
řříízenzeníí rizik, který obnrizik, který obnášášel: el: šškolenkoleníí a informovanost pro a informovanost pro 
manamanažžery a zamery a zaměěstnance; hodnocenstnance; hodnoceníí psychosocipsychosociáálnlníích ch 
rizik; stanovenrizik; stanoveníí preventivnpreventivníích opatch opatřřeneníí na snna sníížženeníí rizik. rizik. 
Znamenalo to rovnZnamenalo to rovněžěž zlepzlepššeneníí podpory poskytovanpodpory poskytovanéé
zamzaměěstnancstnancůům potýkajm potýkajííccíím se s emom se s emoččnníími problmi probléémy; my; 
otevotevřřeneníí nových komunikanových komunikaččnníích kanch kanáállůů pro vepro vešškerkeréé
problprobléémy, aby mmy, aby měěli zamli zaměěstnanci mostnanci možžnost obrnost obráátit se o tit se o 
radu na vradu na vííce nece nežž jednu osobu; lepjednu osobu; lepšíší seznseznáámenmeníí vvššech ech 
zamzaměěstnancstnancůů s organizas organizaččnníími a osobnmi a osobníími povinnosti z mi povinnosti z 
hlediska ochrany zdravhlediska ochrany zdravíí na pracovina pracovišštiti……



PodpPodpůůrnrnéé zdroje a sluzdroje a služžby pro subjekty by pro subjekty 
veveřřejnejnéého a soukromho a soukroméého sektoruho sektoru

•• odbornodbornéé poradenstvporadenstvíí ppřři implementaci i implementaci 
systsystéému mu řříízenzeníí pracovnpracovníího stresu a ho stresu a 
psychosocipsychosociáálnlníích rizik ch rizik (v danou chv(v danou chvííli li 
finalizace pfinalizace přřííslusluššnnéé metodikymetodiky……))

•• blblíížžííccíí se zvese zveřřejnejněěnníí specispeciáálnlníího ho 
elektronickelektronickéého prho průůvodce v rvodce v ráámci EU mci EU (p(přříímmáá
participace na podobparticipace na podoběě ččeskeskéé verze)verze)



Na zNa záávvěěrr……

•• Dokud nedostane danDokud nedostane danáá problematika jakoukoliv bliproblematika jakoukoliv bližžšíší
zzáákonnou podobu, kdy by byly stanoveny konkrkonnou podobu, kdy by byly stanoveny konkréétntníí
povinnosti zampovinnosti zaměěstnavatele a pstnavatele a přřííslusluššnnéé sankce, budou sankce, budou 
vevešškerkeréé nanašše snahy spojeny s ne snahy spojeny s níízkou zkou úúspspěěššnostností…í…

•• ZZáákladnkladníí problprobléém se bude vm se bude vžždy týkat nastavendy týkat nastaveníí jasných jasných 
a pokud moa pokud možžno mno měřěřitelných krititelných kritééririí…í…

•• DDůůleležžitým výstupem celoevropskitým výstupem celoevropskéé kampankampaněě k k 
pracovnpracovníímu stresu a psychosocimu stresu a psychosociáálnlníím rizikm rizikůům by tak m by tak 
mohl být urmohl být urččitý podpitý podpůůrný zrný zááklad pro bliklad pro bližžšíší
implementaci do zimplementaci do záákonných norem a pkonných norem a přředpisedpisůů……



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornost m za pozornost ……

PhDr. David MichalPhDr. David Michalíík, Ph.D. k, Ph.D. 
vedoucvedoucíí VOP Brno / VVOP Brno / VÚÚBP, v.v.i.BP, v.v.i.

ee--mail: mail: michalik@vubpmichalik@vubp--praha.czpraha.cz
tel.: +420 725 965 616tel.: +420 725 965 616


