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PŘÍČINY STRESU

 
 

• nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená 
pracovní doba s nutností překračování běžného pracovního času) 

• příliš vysoké požadavky na kvalitu práce a výkonnost člověka, příliš náročné nebo 
složité úkoly a neschopnost člověka je zvládnout 

• špatné (nesrozumitelné) zadávání úkolů, protiřečící si nebo špatné instrukce  
a snížená schopnost jim porozumět  

• neodpovídající odbornost nebo jiná kvalifikace pro plnění pracovních úkolů  
• snížená nebo žádná možnost rozhodovat o způsobu provedení úkolu/práce 

• atmosféra na pracovišti (špatné pracovní nebo mezilidské vztahy s kolegy nebo 
nadřízenými, nedostatek respektu, šikana, násilí na pracovišti) 
• špatné plánování a chybějící nebo nedostatečná kontrola  

• nedostatečná podpora ze strany kolegů a nadřízených při řešení pracovních úkolů 
nebo vzniklých pracovních i osobních problémů 

• časté, opakované nebo rozsáhlé nebo jinak zásadní změny na pracovišti  
(v pracovních postupech, používaných technologiích, počtu zaměstnanců,  

složení pracovních týmů apod.) 
• nebezpečí, kterým je člověk při práci vystaven, vč. nebezpečí úrazu (např. nebezpečí 

pořezání, pádu, nebezpečí spojených s prací s el. proudem, chemikáliemi, při práci 
v hluku, extrémních teplotách, pod vodou, ve výškách nebo pod zemí v prostředí 

s nebezpečným zářením apod.)  

 
 



NÁSLEDKY STRESU

 
 

DUŠEVNÍ STAV 

 

FYZICKÝ STAV 

 
• podrážděnost, úzkost, poruchy spánku, 

strach, napětí, pocit vyčerpání,  
problémy v mezilidských vztazích,  

odcizení, syndrom vyhoření,  
deprese, hypochondrie 

• bolest hlavy, migréna 
• vysoký krevní tlak, srdečněcévní obtíže 

• potíže se zažíváním (žaludeční  
a trávicí potíže) 

• jiné zdravotní obtíže (oslabená imunita, 
astma, bolesti zad, únava) 



CHOVÁNÍ LIDÍ POD 
VLIVEM STRESU

 
VÝKON / VÝKONNOST SEBEDŮVĚRA 

• nízká nebo nestabilní výkonnost  
• špatná paměť 

• nízká soustředěnost vedoucí k chybám a 
vyšší míře výskytu úrazů a zranění 

• problémy při rozhodování / nerozhodnost 
• ztráta kontroly nad vlastními silami 
• pocit neschopnosti zvládat problémy 
• uzavření se do sebe, zasmušilost 

  
SEBEKONTROLA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

• náladovost a změny v chování  
• zhoršená schopnost nebo nedostatek 

sebeovládání: zkratové chování, projevy 
zlosti/vzteku, výbušnost, křik, hádky, 
rozčilování, agresivita, fyzické násilí 

(obtěžování, napadání) 
• odpor 

• užívání drog (omamných látek) 
• nepřiměřená (vysoká) konzumace  

alkoholu a tabáku 
• destruktivní chování 

 
 



A pokud ještě nevíte, co namalovat, doporučujeme 
 

 

FILM O NAPOVI „Když udeří stres“ na http://www.napofilm.net/cs/napos-
films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=cs&filmid=napo-019-when-stress-strikes. 

 

 

Kdo je Napo? 
Napo je hrdina animovaného seriálu. Není ani dobrý ani špatný, ani mladý ani 
starý. Je to sympatická postava se silnými reakcemi a emocemi. Je to takový 
evropský Pat nebo Mat, které zná český televizní divák z večerníčků. Hlavním 
posláním Napa a jeho přátel je upozornit na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to odlehčenou formou pomocí svého elánu, zábavných příběhů a 
smyslu pro humor. Jako snaživý pracovník, který může být obětí situací, nad 
kterými nemá žádnou kontrolu, může Napo označovat nebezpečí nebo rizika a 
navrhovat řešení ke zlepšení bezpečnosti a organizace práce.  
Napo ve filmu „Když udeří stres“ 
Svým typickým humorným stylem odhaluje Napo některé příčiny stresu při práci, 
včetně nadměrných nároků, nízké kontroly, trvalého tlaku, nepřijatelného chování, 
nedostatku respektu, změn, špatného plánování a protiřečících si instrukcí, které 
vedou k chybám, únavě, vyhoření, vyčerpání a nízké výkonnosti. Zároveň ukazuje, 
že psychosociální rizika při práci lze úspěšně zvládat.  

BEZPEČNOST S ÚSMĚVEM, to je Napův příspěvek bezpečnějším, zdravějším a lepším pracovištím. Pojetí 
seriálu i filmového hrdiny přesahuje hranice evropských států, kulturních i jazykových oblastí. Jednotlivé 
epizody jsou pojaty jako němý film a jsou zpracovány natolik výstižně, že jsou srozumitelné všem, ať už jde 
o pracující nebo jiné osoby.  

 

nebo 

     NÁSLEDUJÍCÍ GALERII OBRÁZKŮ 

 
 



PŘÍČINY STRESU















NÁSLEDKY STRESU



















CHOVÁNÍ LIDÍ POD 
VLIVEM STRESU















TVÁŘ STRESU











NECHTE PRACOVAT 
SVOU FANTAZII











TĚŠÍME SE NA VAŠE 
OBRÁZKY


