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Abstrakt 

 
Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra sociální a klinické farmacie 

 

Autor: Kristýna Tumová, DiS. 

 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.  

 

Název práce: Psychosociální pracovní zátěž farmaceutů II.  

 
Úvod: Práce je zaměřena na odborné pracovníky lékáren z hlediska jejich každodenní  

psychické zátěže.  

 

Cíl práce: Charakterizovat profesi farmaceuta z pohledu historie, jeho role ve společnosti a 

také legislativního vymezení. Deskriptivně popsat pojmy týkající se duševního zdraví a 

duševní hygieny, stresu, zátěže, únavy a syndromu vyhoření. V praktické části analyzovat 

zjištěné subjektivní pocity únavy farmaceutů a farmaceutických asistentů a porovnat obě 

dotazované skupiny mezi sebou a zhodnotit vliv lokality lékárny (město, vesnice).  

Metodika: Dotazníkové šetření prostřednictvím dotazníku SPÚ (Subjective symptoms of 

fatigue) a škály psychické únavy. Respondenti – farmaceuti a farmaceutičtí asistenti ve 

stejném poměru zastoupení s ohledem na odbornost a lokalitu lékárny. Celkem 200 

respondentů, 100 respondentů z vesnic a 100 z měst. Každých zmíněných 100 respondentů 

pak představuje 50 farmaceutů a 50 farmaceutických asistentů. Zpracování výsledků – 

program Microsoft Excel.  

Výsledky: Analýzou jednotlivých skupinových porovnání pociťovali vyšší subjektivní pocity 

únavy častěji farmaceuti a dále pracovníci ve městech. Výjimku představovaly ranní hodnoty 

farmaceutických asistentů na vesnicích, které byly vyšší. Individuální diagnostikou byli 

odhaleni jedinci nastupující na směnu nedostatečně odpočinutí a pociťující nadměrný nárůst 

únavy v průběhu směny. Nejčastěji se jednalo o faktor úbytku motivace 10 % dotazovaných 

na začátku směny, únavu CNS 23 % dotazovaných na konci směny a 27,5 % dotazovaných 

v rámci jejího nárůstu v průběhu směny.  

Závěr: Častější únavu pociťovali farmaceuti a pracovníci ve městech. Jako preciznější 

metoda posloužil dotazník SPÚ v porovnání se škálou psychické únavy. 

  



 

Summary 
 

Charles University in Prague, Czech Republic 

Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove 

Dept. of Social and Clinical Pharmacy  

 

Author: Kristýna Tumová, DiS. 

 

Tutor: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.  

 

Thesis: Psychosocial workload of Pharmacists II. 

 
Background: My work is focused on pharmacy professionals in terms of their daily mental 

stress. 

Aim of study: To characterize the profession of a pharmacist from a historical perspective,  

their role in society, and the legislative definitions. Describe concepts related to mental health 

and mental hygiene focusing on stress, fatigue, and burnout. In the practical part, analyse the 

identified subjective feelings of fatigue of pharmacists and pharmaceutical assistants while 

comparing these two interviewed groups and evaluating the impact of the pharmacy location 

(city, village). 

Methods: Questionnaire survey through the Subjective Symptoms of Fatigue (SSF) 

questionnaire and the scale of Mental Fatigue. Respondents - pharmacists and pharmaceutical 

assistants in the same proportion of representation concerning the expertise and location of 

the pharmacy. A total of 200 respondents, 100 respondents from villages and 100 from cities. 

Each of the 100 respondents is represented by 50 pharmacists and 50 pharmaceutical 

assistants. Processing of results - Microsoft Excel program. 

Results: By analysing individual groups which compared fatigue levels, pharmacists and 

workers in cities reported higher subjective feelings of fatigue. An exception was found in the 

morning values of pharmaceutical assistants in villages, which were higher. Individuals 

entering the morning shift reported feeling insufficiently rested and experiencing an excessive 

increase in fatigue during the shift. The most common factors were a decrease in motivation 

by 10 % of respondents at the beginning of the shift, CNS fatigue by 23 % of respondents at 

the end of the shift and an increase in fatigue during the shift by 27,5 % of respondents. 

Conclusion: Pharmacists and urban workers experienced more frequent fatigue. The SSF 

questionnaire in comparison with the scale of Mental Fatigue served as a more precise 

method.
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ÚVOD A CÍL 
 

,,Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z únavy neděle.“ Mark Twain 

 

 Farmacie a role lékárníka prošla v průběhu let řadou proměn. Měnily se nejen 

požadavky na odborné vzdělání, organizaci práce, pracovní náplň, ale i právní odpovědnost a 

řada dalších faktorů.  

Podobně se však měnila a rostla i psychosociální zátěž působící na lékárníka, která 

velice často ohrožuje právě zdravotníky a pomocné profese. Jejich práce je totiž vázána na 

nepřetržitý kontakt s lidmi, vyžaduje odborné znalosti, zkušenost, značnou míru empatie, 

trpělivosti a odpovědnost za lidské zdraví. 

 Důsledky dlouhodobé a nepřiměřené psychosociální zátěže v podobě stresu a únavy 

pak mohou vyústit v řadu zdravotních obtíží, mezi které můžeme zařadit únavu chronickou, 

depresi, změny kognitivně percepčních a emočních funkcí, bolesti pohybového aparátu, nebo 

syndrom vyhoření. 

Práci jsem si vybrala na základě pozorování spolupracovníků v lékárně, kam jsem 

docházela příležitostně od druhého ročníku díky svému předešlému studiu na VOŠ, a 

zajímavým se jevilo srovnání psychosociální zátěže pracovníků řetězcových lékáren ve 

městech se zátěží zaměstnanců menších soukromých lékáren na vesnicích, popřípadě v 

malých městech.  

V teoretické části své diplomové práce se snažím o stručný nástin vývoje oboru a 

současného postavení farmacie včetně studia, neboť si myslím, že právě současná farmacie 

má významný podíl na psychosociální zátěži. Věnuji se pojmům duševního zdraví, duševní 

hygieny a deskriptivním popisům stresu a zátěže, únavy a únavového syndromu.  

 K empirické části diplomové práce jsem použila dvě formy dotazníků. 

Standardizovaný dotazník Subjektivních pocitů únavy, který vznikl v japonské asociaci 

průmyslového zdraví a škálu psychické únavy, vytvořenou L. R. Grandjeanem. Následně 

jsem je distribuovala do lékáren ve městě a na vesnicích, abych mohla porovnávat únavu 

farmaceutů a farmaceutických asistentů a také srovnat zátěž těchto profesí ve městech a na 

vesnicích.   
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CÍLE PRÁCE: 

1) Teoretická část práce 

Charakterizovat profesi farmaceuta z pohledu historie, jeho role ve společnosti a 

legislativních vymezení. Deskriptivně popsat pojmy duševní zdraví a duševní hygiena, stres, 

zátěž, únava a syndrom vyhoření.  

 

2)Praktická část práce 

V praktické části analyzovat a porovnat zjištěné subjektivní pocity únavy farmaceutů a 

farmaceutických asistentů pomocí dotazníku SPÚ (Subjective Symptoms of Fatigue), neboli 

dotazníku subjektivních pocitů únavy. A zjistit rozdíl ve vnímání pocitů únavy ve velkých 

městech a na vesnicích, popřípadě v malých městech.  

 

Kvalifikované předpoklady k porovnání zátěže farmaceutů a farmaceutických asistentů 

ve městech a na vesnicích 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:  

Průměrná hodnota faktoru MOT (úbytek motivace) u farmaceutického asistenta ve městě 

bude na konci směny minimálně o 50 % vyšší než na začátku směny. A zároveň bude vyšší než 

u farmaceutického asistenta na vesnici. 

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Průměrné hodnoty faktorů MOT a SOM (somatická únava) budou na konci směny vyšší u 

farmaceutů ve městech než u farmaceutů na vesnicích. Zároveň vyšší bude i hodnota hrubého 

skóre u farmaceutů pracujících ve městech. 

 

Kvalifikované předpoklady k porovnání farmaceutů a farmaceutických asistentů 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:   

Hraniční skóre faktoru CNS (centrální nervová soustava) překročí 20 % dotazovaných 

farmaceutů při nástupu na směnu v lékárně.  

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Hraniční skóre u všech faktorů (CNS, MOT, SOM) bude ráno i večer o 10 % vyšší u 

farmaceutů než u farmaceutických asistentů. 
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1 Teoretická část 

 

1.1 Historie oboru 
 

Farmacie jako obor prošla v průběhu let řadou vývojových etap. Celkově ji můžeme 

rozdělit do pěti období. První etapu farmacie nazýváme ,,farmaceutická funkce integrovaná 

v léčitelství“ a časově ji můžeme zařadit do období od vzniku člověka do 5. - 4. st. př. n. l.1 

Symbolem léčitelství byl od dávných dob Bůh Asklepion, u Římanů pak Aesculapius 

(Eskulap), který měl symbolizovat život a sílu. Charakteristickým vyobrazením pak pro něj 

byla hůl ovinutá hadem. Tento symbol hole ovinuté hadem je typický pro lékárnickou a 

lékařskou symboliku dodnes.2 

Jedním z nejvýznamnějších představitelů léčitelství, na kterého následně navázal i 

Galénos, byl Hippokratés z Kósu. Ten tvrdil, že lidské tělo je tvořeno čtyřmi základními živly 

a že v těle existují čtyři typy šťáv – černá žluč, sliz, krev a žlutá žluč, přičemž při nemoci 

vzniká mezi těmito živly/šťávami nerovnováha.3 

Ve druhé etapě, datované mezi 6. až 4. století př. n. l., se ,,farmaceutická funkce 

vydělovala z monolitického léčitelství“ a docházelo k postupnému osamostatnění farmacie. 

S rozvojem léčitelských znalostí souvisela i potřeba dělby práce a posílení role dodavatelů 

léčivých rostlin, kterým se říkalo rhizotomové. Cílem řeckého léčitelství bylo najít specifické 

léčivo pro konkrétní nemoc. S Řeckem je spojená mimo jiné i odborná terminologie, která 

ovlivnila latinské názvosloví a položila základ pro lékařské a lékárnické názvosloví.4 

Z řeckých rhizotomů se později stali herbariové a botanikové, kteří obchodovali 

s kořením. Kromě herbariů se zde již vyskytovala široká paleta jiných zaměstnání jako 

například myrepsové, vyrábějící masti. Svůj obchod vykonávali ve stáncích, kterým se říkalo 

taberny, nebo obcházeli jednotlivá obydlí. Právě taberny pak byly považovány za první 

lékárny a byly charakteristické pro předklasické období lékárenství.5  

                                                 
1 RUSEK, Václav. České lékárny. Praha: Nuga, 2000. ISBN 80-859-0313-X. S. 21. 
2 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 12. 
3  HANÁK OPRAEM, Přemysl a kolektiv. 2015, Hippokrates z Kósu - zakladatel moderní medicíny. Pediatr. praxi, 2015,  vol.16, iss. 3,  
p. 201-202.  
4 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 13. 
5 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 14. 
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 Klasická farmacie, nazývaná také jako ,,zlatý věk farmacie“, představuje třetí 

vývojovou etapu. Mluvíme o ní jako o farmaceutické funkci relativně samostatné, 

nediferenciované až do poloviny 19. století.6 

V 11. a 12. století se objevují první veřejné lékárny. Mezi nejprestižnější školy patřila 

škola v Salernu, vyšel zde velký receptář zvaný Antidotarius magnus. První lékárny u nás pak 

vznikaly ve 13. století v oblasti Prahy a jedním z hlavních představitelů byl např. 

Apothecarius Pragensis. Lékárna v této době měla výdejní a recepturní místnost orientovanou 

do ulice a přípravky se z oficíny vydávali oknem. Na oficínu navazovala laboratoř, materiálka 

a aquarium neboli sklep. Další charakteristiku představovalo rozdělení lékáren na měšťanské 

a městské. Měšťanské byly v soukromém majetku lékárníka. Městské patřily městské radě a 

sloužily k pronájmu. Další dva typy lékáren představovaly lékárny zámecké a klášterní, které 

však nesloužily veřejnosti. Léčiva pocházela především z rostlin, částečně ze živočichů a 

nejmenší zastoupení představovaly minerály a chemické sloučeniny.7 

Roku 1348 byla založena Univerzita Karlova a studium na ní mělo vést ke zkvalitnění 

lékárenské profese. Se založením univerzity souvisela i změna pro majitele, kteří chtěli 

lékárnu provozovat. Museli mít aprobaci a dohled rektora, později pak i zkoušku a diplom 

z lékařské fakulty.8 

Pro lepší chod lékáren byl v 16. století zaveden tzv. pořádek apatékářský. Lékárenský 

pořádek je považován za počátek samosprávné organizace majitelů lékáren, později 

nazývaných jako Gremium lékárníků, na které v roce 1991 navázala Česká lékárnická 

komora. Na konci 16. století vzniká tzv. nový řád pro lékárníky, jehož obsahem byly 

pravidelné vizitace lékáren a vymezení povinností jednotlivých pracovníků lékárny. 

Stanovoval vzdělání potřebné k výkonu práce v lékárně, určoval, jaké by mělo být vybavení 

lékárny, jak by měla být skladována jednotlivá léčiva.9 

V 18. století vznikl všeobecný medicinální řád, který mimo jiné ukládal povinnost 

složení zkoušky a přísahy před lékařskou fakultou jako nutnost pro vedení lékárny. Završením 

procesu centralizace pak byl generální zdravotní normativ, který sjednocoval celé 

zdravotnictví, včetně lékárnictví. Byl považován za první všeobecný zdravotnický zákon. 

Normativ určoval úkoly jednotlivým zdravotníkům, obsahoval předpisy o výchově učňů, text 

lékárenské přísahy a provozní řád lékárny. Lékárníkům a provizorům (provizor – odpovědný 

                                                 
6 RUSEK, Václav. České lékárny. Praha: Nuga, 2000. ISBN 80-859-0313-X. S. 21. 
7 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 17,18. 
8 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 20. 
9 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 27. 
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správce lékárny) ukládal povinnost magisterské zkoušky na lékařských fakultách 

v monarchii.10  

Podle generálního normativu mohly vznikat v této době dva typy lékáren. Lékárny 

vedené farmaceuty, přičemž vlastníkem mohl být kdokoliv, tedy lékárny s reálným právem. A 

lékárny s osobním právem, kdy majitelem a osobou vedoucí lékárnu musel být odborně 

vzdělaný jedinec s praxí. Až zákon o úpravě lékárenství měnil podmínky pro zřizování 

lékáren a jeho dovětek souvisel se změnou dřívějších kolegií na grémia, v nichž bylo povinné 

členství pro provizory, nájemce a majitele lékáren.11 

Čtvrtá etapa představovala ,,relativně samostatnou, vnitřně diferenciovanou 

farmaceutickou funkci částečně integrovanou od zdravotnictví“ a pátá etapa ,,farmaceutickou 

funkci relativně samostatnou, ale plně integrovanou do zdravotnictví“.  Diferenciace farmacie 

proběhla v 18. a 19. století a došlo při ní především k rozdělení farmaceutických funkcí, 

vzniku nových odvětví a institucionalizaci. Lékárenství se tak stalo jedním z farmaceutických 

odvětví.12 

20. století souviselo s řadou nepříjemností na poli lékárenství, zvyšovaly se ceny léčiv, 

ale projevoval se i jejich nedostatek a současně úbytek kvalifikovaných sil. V této době se u 

nás lékárny dělily na čtyři základní typy. Na lékárny ústavní, veřejné, lékárny domácích 

lékařů a zvěrolékařů a lékárny vojenské. Veřejné lékárny byly vázány na praxi lékaře a počet 

obyvatel. Ústavní typ lékáren navozoval na klášterní typ. Dalším typem byly lékárny domácí, 

které sloužily lékařům a veterinářům.13 

V průběhu let se měnil i vzhled lékáren. Pro veřejnou lékárnu byla typická oficína, 

zásobárna, laboratoř, umývárna nádobí, sklep, půda a inspekční pokoj, který sloužil pro noční 

službu.  

Ve druhé polovině 20. století bylo naše lékárenství ovlivněno především dvěma 

významnými body. Prvním z nich bylo socialistické období vedoucí k socializaci lékáren a 

druhým provozně-technický vývoj. Po skončení války došlo k omezení přípravy léčivých 

přípravků a k častějším výdejům. Měnil se vzhled a uspořádání lékárny. Pacienti již 

vstupovali do oficíny, odkud mohli sledovat práci lékárníka za recepturně-expediční tárou, 

jako praktičtější se však ukázalo oddělení přípravy a výdeje léčiva. Postupem času došlo i 

k oddělení výdeje na recept a výdeje bez receptu. Objevovaly se různé typy dispenzačního 

                                                 
10LISÁ, Martina. a kol. Studie vztahu lékáren a drogerií v Československé republice (1918-1938). Solen, 2013, vol. 9, iss. 3, p. 146-149.  
11 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 30,31. 
12 RUSEK, Václav. České lékárny. Praha: Nuga, 2000. ISBN 80-859-0313-X. S. 21. 
13 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S.37,38. 
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boxu, které měly sloužit k soukromému rozhovoru pacienta s lékárníkem a pohodlnějšímu 

výdeji.14 

Výrazně se měnila i pracovní náplň lékárníka, větší důraz začal být kladen na 

racionální farmakoterapii opírající se o lékárníkovy hluboké znalosti. Později se začal rozvíjet 

i koncept klinické farmacie a farmaceutické péče v lékárnách. Z těchto konceptů vyplývá, že 

lékárník by měl být kromě zodpovědného výdejce léčiv také zdrojem informací, poradcem a 

částečně i psychologem.  

 

1.2 Současná farmacie a její role ve společnosti 
 

Lékárník a farmaceutický asistent patří mezi zdravotnická povolání a mají 

nezastupitelnou roli v poskytování zdravotní péče. Jejich společným atributem je nutnost 

patřičného odborného vzdělání pro výkon profese. Farmacii je v České republice možné 

studovat na dvou vysokých školách. Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a na 

Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jedná se o náročné 

pětileté denní studium, v průběhu kterého si studenti projdou celou řadou odborných 

předmětů, absolvují mnoho seminářů, praktických cvičení a také vykonají šestiměsíční 

lékárenskou praxi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou diplomové 

práce a po jeho úspěšném dokončení absolventům náleží titul magistr/magistra farmacie. Po 

dokončení pětiletého magisterského studia mají absolventi široké teoretické i praktické 

znalosti v oblasti léčiv a léčivých přípravků a jsou kvalifikovanou osobou pro poskytování 

informací o léčivech nejen pacientům, ale i ostatním kolegům ve zdravotnictví. Uplatnění pak 

nachází nejen v lékárnách, ale i v nemocnicích na pozici klinického farmaceuta, ve výzkumu 

a vývoji nových léčiv, v kontrole, výrobě, distribuci nebo například v lékových informačních 

centrech. 

 Na pětileté studium mohou studenti navázat složením rigorózní zkoušky a získáním 

titulu doktor farmacie – PharmDr. Další možností je přihlásit se do tříletého prezenčního, 

případně pětiletého kombinovaného doktorského studia, v rámci kterého musí vypracovat a 

obhájit disertační práci a složit státní doktorskou zkoušku. Po úspěšném dokončení jim náleží 

titul doktor – Ph.D. 

Obor farmaceutický asistent je možné studovat na minimálně jedenácti vyšších 

odborných školách. Jednou z nejznámějších je SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží v Praze 1. Jedná se 

o tříleté denní, v některých případech dálkové studium, v rámci kterého studenti projdou také 

                                                 
14 BEDRNÍKOVÁ, Eva. Historie farmacie v Českých zemích. Praha: MILPO MEDIA, 2003. ISBN 80-86098-30-3. S. 49,52.53. 
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řadou odborných předmětů na praktické i teoretické úrovni a absolvují i několik lékárenských 

praxí. Po dokončení jim náleží titul diplomovaný farmaceutický asistent a mohou nacházet 

uplatnění v lékárnách, kde zajišťují příjem a uskladnění léčivých přípravků, výdej 

zdravotnických prostředků, kosmetiky, volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy. 

Dalším místem působení může být výroba léčivých přípravků, průmysl, distribuce apod.  

Z řady proměn, ke kterým v prostředí lékárny a v náplni práce lékárníků došlo, je 

patrné, že lékárna je čím dál častěji vnímána jako obchod a lékárník jako prodavač. K těmto 

proměnám patří především změna lékárenské vizáže a konceptu tradičních lékáren, například 

úbytek individuální přípravy léčiv. I když lékárna není obchod v pravém slova smyslu, 

skutečně pro ni platí některá pravidla jako pro obchod. Patří mezi ně především pravidla 

ekonomická a tržní princip. Velkým problémem je, že lékárník je za svou odbornou práci 

nedostatečně ohodnocen. A jeho zisk je tak závislý na marži z vydaných léčivých přípravků. 

Ta však neustále klesá v důsledku zvyšujících se úhrad, a tak je lékárník nucen rozšiřovat pole 

neregulovaných přípravků, jako je například kosmetika či doplňky stravy, a hledat jiné 

kompenzační mechanizmy.15 

Základními lékárenskými činnostmi je tedy zajištění bezpečnosti a dostupnosti léčiv. 

Je nutné, aby pacient vždy dostal správný lék ve správné síle a množství a se srozumitelným 

poučením, jak daný lék užívat. 

Lékárenská péče mimo jiné představuje výdej léčiv, jejich přípravu, úpravu, kontrolu a 

uchování. Dále zajišťuje výdej a prodej zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní 

lékařské účely, konzultační a poradenskou činnost a řadu preventivních programů 

zaměřených na podporu zdraví a prevenci. Je na lékárníkovi ohlídat možné lékové interakce, 

potenciální rizika spojená s nežádoucími účinky a také možné preskripční chyby. Ideálním 

řešením by bylo vedení lékových záznamů, které by lékárníkovi pomohly snadněji odhalit 

lékové problémy a potenciální rizika. Do dalších činností patří hlášení nežádoucích účinků 

v rámci farmakovigilance, podpora samoléčby, v rámci které může lékárník poskytnout široké 

poradenství ohledně užívání volně prodejných léčiv napříč konkrétními potřebami pacienta, a 

snaha o zajištění bezpečného a správného nakládání s nepoužitými nebo nepoužitelnými 

léčivy. Poslední úkolem při poskytování lékárenské péče je zvyšování efektivity systému 

zdravotnictví. Lékárna představuje první místo v poskytování zdravotní péče, neboť je snadno 

dostupná veřejnosti a dochází zde v drtivé většině k prvotním kontaktu a konzultacím 

                                                 
15 Lékárník není prodavač ani hokynář, ale zdravotník - Zdraví.Euro.cz. Zdravotnictví a medicína - Zdraví.Euro.cz [online]. Dostupné 

z: https://zdravi.euro.cz/clanek/lekarnik-neni-prodavac-ani-hokynar-ale-zdravotnik-485664 

https://zdravi.euro.cz/clanek/lekarnik-neni-prodavac-ani-hokynar-ale-zdravotnik-485664
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pacienta se zdravotníkem. Tato možnost výrazně šetří čas a peníze ostatním poskytovatelům 

zdravotních služeb.16 

Aby se do budoucna zlepšila představa o prostředí lékárny a samotném lékárníkovi, je 

potřeba připomenout, že lékárník je rovnocenným partnerem lékaře a jeho odborná péče je 

nezastupitelná a poskytovaná na vysoké úrovni. Dalším krokem by mělo být prosazení, aby 

provozování a vedení lékáren bylo pouze v kompetencích lékárníka, a také, aby došlo k 

vícesložkovému odměňování lékárníka za poskytování lékárenské péče.17 

 

 

1.2.1 Legislativní vymezení 

 

Zdravotnická povolání mají celou řadu společných bodů týkajících se platné legislativy. 

Právo můžeme v nejobecnější rovině rozdělit na dvě skupiny. Jedná se o právo veřejné a 

právo soukromé. Právo soukromé se týká obecného vztahu osob a upravuje vzájemná práva a 

povinnosti. Je založeno na rovnosti zúčastněných subjektů. Ale pro zdravotnické pracovníky 

jsou práva a povinnosti upravovány primárně právem veřejným, které je založeno na 

nerovnosti zúčastněných subjektů. Nadřazený subjekt může rozhodnout o právech a 

povinnostech podřazeného subjektu i proti jeho vůli. Do právní odpovědnosti zdravotníka 

spadá odpovědnost trestněprávní, občanskoprávní, správně právní, disciplinární a 

pracovněprávní, přičemž existuje také právní ochrana zdravotníka. Jmenovitě jsou zde 

uvedeny nejvýznamnější zákony a vyhlášky, které kromě těch nejzákladnějších, jako je 

zákoník práce a občanský zákoník, související s výkonem práce lékárníka a částečně i 

farmaceutického asistenta:18 

 ,,Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a 

farmaceutů č. 95/2004 Sb. – Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta 

 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů 

                                                 
16 Koncepce veřejného lékárenství | Česká lékárnická komora. Aktuálně | Česká lékárnická komora [online]. Dostupné 

z: https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Kdo-je-CLK/Koncepce-verejneho-lekarenstvi.aspx 
17 TOMEČEK, A. Psychologické aspekty práce lékárníka. Prakt. Lékáren., 2010, vol. 6, iss. 5, p. 258-260. 
18 Právní minimum. Svět farmacie [online]. Copyright ©2020 Premediapharm [cit. 08.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.svetfarmacie.cz/farmacie/legislativa/16-pravni-minimum) 

 

https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Kdo-je-CLK/Koncepce-verejneho-lekarenstvi.aspx
https://www.svetfarmacie.cz/farmacie/legislativa/16-pravni-minimum)
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 Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání 

odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání č. 39/2005 Sb. 

 Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře č. 220/1991 Sb.  

 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů č. 378/2007 Sb.  

 Vyhláška MZ o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy 

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 

vydávajících léčivé přípravky č. 84/2008 Sb. 

 Zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. 

 Zákon o potravinových a tabákových doplňcích č. 110/1997 Sb. 

 Vyhláška MZ o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 

lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů č. 54/2008 Sb. 

 Vyhláška MZ a MZe o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze 

použít pro přípravu léčivých přípravků č. 85/2008 Sb. 

 Vyhláška MZ o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a 

používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 

léčebné použití č. 236/2015 Sb. 

 Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb. 

 Nařízení vlády o seznamu návykových látek č. 463/2013 Sb. 

 Vyhláška MZ o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků č. 123/2006 Sb. 

 Nařízení rady EU o prekurzorech drog č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013 

 Zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb. 

 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. 

 Vyhláška MZ o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb č. 

96/2012 Sb. 

 Vyhláška MZ o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnického 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče č.92/2012 Sb. 

 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů č. 48/1997 Sb. 

 Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000“19 

                                                 
19 Lékárny, léčiva. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © [cit. 08.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.zakonyprolidi.cz/obor/lekarnya-leciva 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/obor/lekarnya-leciva
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 1.3 Duševní zdraví 
 

1.3.1 Charakteristika duševního zdraví 

 

Pojem duševní zdraví byl definován Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

,,Jedná se o stav pohody, při kterém jedinec realizuje své schopnosti, dokáže se vyrovnat 

s běžnou zátěží, pracuje produktivně a užitečně a přispívá společnosti.“20 

Duševní zdraví je odrazem dobré kondice celé osobnosti a vyvíjí se již od útlého 

dětství. Jeho vývoj může být ovlivňován například ontogenetickými nebo rodinnými vlivy. 

Člověk, který je duševně zdravý, nemá problém s přijímáním a zpracováním informací, 

řešením problémů, logickým myšlením. Snadno se adaptuje na nové situace, je citově 

vyrovnaný a má dobré komunikační vlastnosti.21  

Pojem duševní zdraví byl řadou odborníků interpretován různě a pro představu je zde 

uvedeno několik takových interpretací.  

První interpretace vychází z kanadského výzkumu a podle ní může být duševní zdraví 

ovlivňováno na čtyřech úrovních, mezi které patří jedinec, rodina, menší společenství a 

společnost. Úroveň jedince zahrnuje pečující prostředí v dětství, zdravotní stav, užívání 

návykových látek, fyzickou aktivitu, spiritualitu, případě zážitek násilí. Úroveň rodiny pak 

rodinný zdravotní stav a duševní zdraví, rodinné vztahy a složení domácnosti, příjem 

domácnosti a užívání návykových látek v rámci rodiny. Úroveň menšího společenství 

(komunity) zahrnuje školní prostředí, prostředí pracoviště, sociální sítě a politickou 

angažovanost v komunitě. Poslední úroveň představuje úroveň společnosti, diskriminace, 

stigmata, sociální nerovnost a politická angažovanost.22 

V rámci zjištění údajů o tom, co přispívá k duševní pohodě a spokojenosti, byla 

vytvořena teorie sebeurčení, která zdůrazňovala především vnitřní motivaci člověka. Tato 

teorie rozlišuje dva typy motivace. Jedním z nich je motivace ve formě autonomie a druhým 

kontrola. Autonomie se týká svobodné vůle a jednání a kontrola představuje chování něčím 

vynucené, např. povinnostmi. Aby mohl člověk vést spokojený život, je pro něj nezbytné 

                                                 
20 Mental health: strengthening our response. WHO | World Health Organization [online]. Copyright © [cit. 08.04.2020]. Dostupné 
z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
21 DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova 

univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8458-2. S. 93, 94. 
22 DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova 

univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8458-2. S. 93. 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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podle této teorie naplnit tři základní typy psychologických potřeb. Jsou jimi sociální 

začleněnost, autonomie a kompetence.23 

Na tuto teorii později navázal americký psycholog Keyes a rozšířil ji o emocionální a 

sociální pohodu. K emoční pohodě patří pozitivní emoce, štěstí a životní spokojenost. Pomocí 

propojení tří složek, kterými jsou emocionální, sociální a duševní pohoda, byla vytvořena 

metoda – Mental Continuum Scale, sloužící ke zjištění míry pozitivního duševního zdraví 

(flourishing). Tato metoda mimo jiné ukázala, jak důležitá jé prevence a péče o duševní 

zdraví a léčba duševních nemocí.24 

Posledním zmíněným autorem, který se ve své pozdější publikaci věnuje tématu 

duševního zdraví a duševní pohody, byl americký psycholog a profesor psychologie 

M.Seligman. Pro popis duševní pohody vytvořil akronym PERMA. Každé písmeno akronymu 

představovalo počáteční písmeno anglických slov. Jednalo se o slova Positive emotion 

(pozitivní emocionalita), Engagement (angažované zaujetí), Positive Relationships (pozitivní 

mezilidské vztahy), Meaning (smysl) a Accomplishment (úspěšný výkon). Cílem tohoto 

snažení měla být podpora optimálního prospívání a vzkvétání osobnosti (flourishing).25  

 

1.3.2 Duševní hygiena 

 

Základním principem duševní hygieny je snaha o zachování si fyzického a duševního 

zdraví navzdory nepřízni různých životních situací a podnětů. Autorem uvedené teorie je 

psychiatr Adolf Meyer a své místo si duševní hygiena našla i u WHO.26 

Jedná se o interdisciplinární předmět, který má počátky už v období antiky. Duševní hygiena 

má dva historické kořeny. Jeden z nich staví na zkušenostech a tradicích a druhý pak vychází 

z filozofického zázemí vývoje lidské společnosti. V původním pojetí převládala snaha o 

prevenci, tedy snaha o to, jak předcházet a jak čelit nepříznivým vlivům. Tím se výrazně liší 

od současného pojetí duševní hygieny, které pohlíží na životní cestu komplexněji, odráží 

individualitu jedince a bere v úvahu působení vnějších vlivů.  A tím se jako lepší možnost zdá 

                                                 
23 Self-Determination Theory of Motivation: Why Intrinsic Motivation Matters. PositivePsychology.com - Helping You Help Others [online]. 

Dostupné z: https://positivepsychology.com/self-determination-theory/vat 
24 KEYES, C.L.M. Social Well-being. Social Psychology Quarterly, 06, 1998, vol. 61, no. 2. pp. 121-140 ProQuest One Literature. ISSN 

01902725. 
25 SELIGMAN, Martin, 2018. PERMA and the building blocks of well-being. The Journal of Positive Psychology. vol. 13, no. 2. pp. 333-
335, DOI: 10.1080/17439760.2018.1437466 
26 Adolf Meyer and mental hygiene: an ideal for public health. National Center for Biotechnology Information [online]. Dostupné 

z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1653447/ 
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analýza a hodnocení vzniklé situace než pouhá prevence. K vyřešení běžných situací nám 

postačí použít známé algoritmy, k těm složitějším pak volíme tvořivou cestu analýzy.27 

I když bychom si život plánovali sebevíc a sebelépe, vnějším nepříznivým vlivům je 

prakticky nemožné předejít. A tak je potřeba reagovat na vzniklé, byť i negativní situace 

dostatečně flexibilně. Na to, co je v našich silách ovlivnit, bychom se měli snažit připravit. A 

to, co není v našich silách, bychom se měli naučit snášet nebo ignorovat. 

Duševní hygienou rozumíme všechna opatření a poznatky o způsobu chování a života 

vedoucí k pozitivnímu psychickému a psychosociálnímu zdraví. Duševní hygiena obecně 

souvisí se zdravým životním stylem, kterému můžeme jít naproti celou řadou oblastí, jdoucích 

s ním ruku v ruce. Mezi tyto oblasti můžeme zařadit kvalitní spánek, čas na snění, pravidelné 

střídání práce a odpočinku, optimální životosprávu apod.28 

 

1.3.3 Spánek a snění, životospráva a další zásady duševní hygieny 

 
Na naše tělo a psychiku příznivě působí dostatek spánku. Potřeba spánku je vysoce 

individuální a může být ovlivňována řadou faktorů, jako je například tělesná konstituce, 

kvalita nervové soustavy nebo psychický stav. Obecně lze říci, že spánek dospělého jedince 

by měl být pravidelný a představovat zhruba jednu třetinu dne. V ideálním případě by měl 

člověk uléhat ve stejnou hodinu a přibližně i ve stejnou dobu ráno vstávat. I před dodržování 

pravidel se však může naše potřeba spánku v průběhu roku měnit, a to například v důsledku 

onemocnění, duševní nebo fyzické námahy, a proto je důležité umět se svému tělu přizpůsobit 

a nesnažit se únavu přemáhat. 

Velice častá je však spojitost poruch spánku a náročných životních událostí. Mezi tyto 

poruchy spánku řadíme problémy s usínáním, noční probuzení a časná probuzení. Nekvalitní 

spánek na nás může působit v podobě únavy, nižší výkonnosti, případně špatné nálady a může 

se lišit délkou trvání. U lehčích případů je možné poruchy spánku ovlivňovat prostřednictvím 

lepší spánkové hygieny – čtení knížky, procházka před spaním, vyvětrání místnosti apod.  

Závažnější problém však nastává, pokud mají poruchy spánku dlouhodobější charakter, pak je 

na místě pomoc odborníka, který se příčinu pokusí odhalit.  

Ke spánku neodmyslitelně patří i sny, které jsou typické pro REM fázi spánku. Mohou 

být různě abstraktní a odrážet situace z reálného života. Vyvolávají v nás pozitivní a příjemné 

pocity, nebo pocity negativní až děsivé. A do jisté míry odráží i náš současný psychický stav. 

                                                 
27 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. 
ISBN 978-80-7261-198-0. S. 18,19. 
28 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. 

ISBN 978-80-7261-198-0. S. 45,46. 
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Ke snění často dochází i v průběhu dne, když člověk nespí. Tehdy je denní snění bráno jako 

obranný mechanismus a může mít relaxační až terapeutickou funkci.29 30  

Kromě spánku hraje v rámci duševní hygieny významnou roli i odpočinek. Definovat 

kvalitní odpočinek je prakticky nemožné, neboť každý jedinec má na odpočinek jiné nároky a 

odpočine si při jiné činnosti a za jiný čas. S tím do jisté míry souvisí i individuální životní 

tempo. Každému vyhovuje jiné tempo, a pokud je na člověka s pomalým tempem vyvíjen 

časový nátlak, může se dotyčný potýkat s nervozitou a vyčerpáním. Podobně je tomu i 

v opačném případě, kdy je na člověka s rychlým tempem řešení situací, jednání apod. příliš 

pomalé. Pro obě skupiny však platí několik zásad. Poměr práce a odpočinku by měl být 

vyrovnaný, únavu bychom neměli přemáhat, měli bychom mít na mysli, že i desetiminutový 

mikrospánek nás dokáže osvěžit. V rámci odpočinku bychom se měli vyvarovat všech aktivit, 

které se pojí k naší práci, proto je vhodnou formou odpočinku činnost opačného rázu, než je 

naše pracovní náplň. Pokud zaměstnáváme duševno, vhodnou formou odpočinku je pak 

fyzická aktivita. Určitou část odpočinku bychom měli prožít odděleně od našich blízkých a 

alespoň jednou ročně bychom si měli dát souvislý odpočinek po dobu minimálně čtrnácti dnů 

v kuse.31 32 

Pro to, abychom se cítili dobře, je důležitý nejen spánek, ale i výživa a správná 

životospráva. Optimální strava je pokud možno vyvážená a bez absencí určitých typů 

potravin. Mezi základní pravidla související s racionální výživou a stravováním obecně patří 

pravidelný pohyb ideálně na čerstvém vzduchu a pravidelná konzumace menšího množství 

jídla, přičemž je vhodné, aby největší energetický příjem představoval oběd. Jídlo bychom 

měli konzumovat v klidu, snažit se, aby v našem jídelníčku byly zastoupeny oba typy 

bílkovin, menší podíl sacharidů a tuků, aby v něm nechyběla vláknina a dostatek vitamínů. 

Současně bychom se měli vyhýbat nadměrné konzumaci alkoholu a kávy. 

Mezi další složky, které se podílejí na optimální duševní hygieně, a příznivě tak 

působí na celé naše duševní zdraví, patří mimo již zmíněný odpočinek a optimální 

životospráva i pracovní prostředí, organizace práce, sociální vnímání a systém vlastních 

hodnot. V rámci pracovního prostředí hraje významnou roli především to, jak si pracovní 

                                                 
29 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009.  

ISBN 978-80-7261-198-0. S. 51,52. 
30 MÍČEK, Libor. Duševní hygiena: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. S. 41, 42.  Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:123e03d0-ce4b-11e3-93a3-005056825209 
31 KOLÁŘ, Pavel a Renata ČERVENKOVÁ. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018. Rozhovory (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-975-9. S. 
207,208.  
32 BARTKO, Daniel. Moderní psychohygiena. Praha: Panorama, 1980. S. 165,166. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:14fcb5e9bf2c28a81205a1153e34caf3 
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prostředí uzpůsobíme a jak si naši práci rozplánujeme. Pokud máme možnost, měli bychom si 

pracovní prostředí alespoň trochu zútulnit, abychom se v něm cítili dobře. Vhodnou dekorací 

jsou nástěnky, kalendáře, fotky, pohlednice, které v nás svou přítomností vyvolají příjemné 

pocity a dovolí nám alespoň na chvíli se zasnít a redukovat stres. Svoji roli zde hraje i 

dostatečná organizace práce a náš vlastní žebříček hodnot. Je velice důležité stanovit si 

priority a těmi se umět řídit. Správně poskládaný žebříček hodnot a správná organizace práce 

nám dokáže ušetřit nejen spoustu času, snížit působící stres, předejít únavě, ale také 

zefektivnit naše pracovní nasazení.33  

Poslední složkou mající vliv na duševní hygienu jsou mezilidské vztahy a dobrá komunikace 

mezi lidmi nejen na pracovišti, ale i v běžném životě. Jsou to právě kladné mezilidské vztahy, 

které nás obohacují a pomáhají nám udržovat psychickou pohodu a odstraňovat vnitřní napětí. 

Měli bychom proto umět nejen komunikovat, ale i naslouchat.34 

  

                                                 
33 MÍČEK, Libor. Duševní hygiena: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. S. 62.  Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:123e03d0-ce4b-11e3-93a3-005056825209 
34 MÍČEK, Libor. Duševní hygiena: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1986. S. 129.  Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:123e03d0-ce4b-11e3-93a3-005056825209 
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1.4 Stres a zátěž 
 

1.4.1 Obecné charakteristiky stresu a zátěže 

 

Definicí stresu můžeme v nejrůznějších publikacích nalézt nespočet. Jako příklad zde 

uvádím tři konkrétní.  

Za obecnou definici stresu můžeme považovat: ,,Stav napětí, kterým lidský organismus 

reaguje na podněty.“35 

H. Selye, kanadský lékař, o stresu na základě experimentu na zvířatech řekl, že bez 

ohledu na druh zátěže dochází ve zvířecím i lidském těle ke stabilní fyziologické odpovědi na 

stresor. Jedná se o tzv. GAS neboli obecný adaptační syndrom.36 

Další možnou definicí je pak stres představující ,,vnitřní stav člověka“, který je buď 

přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana 

proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná.37   

Zátěž a stres bývají často názorněji připodobňovány k fyzikálnímu působení napětí a 

síly. Čím větší je síla, tím větší je napětí. A zároveň čím je větší plocha, tím je menší napětí. 

Stejně tak je tomu analogicky u stresu. Čím větší je zátěž, tím větší je stres. Čím větší je 

odolnost, tím menší je působení stresu. (stres = zátěž/odolnost)38 

Mentální odolnost neboli schopnost překonávat stres je možné ovlivňovat a je závislá 

na celé řadě faktorů. Ke zvládnutí stresu máme dvě možnosti. Je možné ho zvládnout 

ovlivněním zátěže, nebo posílením odolnosti.39 

Důležitým parametrem je také intenzita zátěže a připravenost k jejímu zvládnutí. 

Z hlediska intenzity rozlišujeme reálnou životní zátěž, mezní zátěž a extrémní zátěž. Reálná 

životní zátěž vyžaduje větší energii ke svému zvládnutí, ale bývá v možnostech jedince se s ní 

vyrovnat. Mezní zátěž vyžaduje vynaložení většího množství psychických sil, které může 

v mnoha případech vést až k psychickému vypětí. Extrémní zátěž se většinou vyskytuje pouze 

výjimečně a bývá spojena se situacemi, které nejsou příliš obvyklé, a bývá nejnáročnější se 

s nimi vyrovnat.40  

Schopnost lidského organismu vyrovnat se se zátěží je vysoce individuální. Existují tři 

faktory, které ovlivňují, jak reagujeme a hodnotíme okolnosti, ve kterých jsme se ocitli. 

Prvním z nich jsou individuální osobnostní dispozice, jež představují především odolnost vůči 

                                                 
35 PLAMÍNEK, Jiří. Sebeřízení: praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada, 2004. Manažer. ISBN 80-247-0671-7. S. 124. 
36 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8551-2. S. 167, 168 
37 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-716-9121-6. S. 10. 
38 PLAMÍNEK, Jiří. Sebeřízení: praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada, 2004. Manažer. ISBN 80-247-0671-7. S. 124. 
39 PLAMÍNEK, Jiří. Sebeřízení: praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada, 2004. Manažer. ISBN 80-247-0671-7. S. 124. 
40 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-
80-7261-198-0. S. 66,67. 



 23 

neuropsychické zátěži, kterou má každý od narození jinou, ale je možné ji trénovat. Naši 

odolnost posiluje sebejistota, dobré komunikační vlastnosti, systematičnost, odpovědnost, 

spolehlivost apod. Druhým z faktorů je připravenost na zvládání neuropsychické zátěže, která 

může být výrazně ovlivněna výchovou. Výchova představuje velice důležitý krok v utváření 

našich postojů a systémů hodnot a ovlivňuje po všech stránkách i naši odolnost. Třetím 

faktorem je pak reálné setkání se zátěžovou situací. Podmínky, které nás dokáží stimulovat a 

které už jsou pro nás paralyzující, je velice obtížné definovat a každý je má nastavené jinak. 

Prokazatelně však lépe zvládáme zátěž, které jsme byli již dříve vystaveni.41 

 

1.4.2 Druhy stresu a zdroje stresorů 

 

Z hlediska nejjednoduššího dělení stresu můžeme mluvit o dvou jeho formách, a to o 

distresu a eustresu. Pro eustres jsou charakteristické příjemné pocity spojené s vyplavováním 

hormonů a zvyšováním odolnosti vůči distresu. Pro distres je naopak charakteristické, že naše 

tělo vyčerpává a může ohrožovat nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Za nebezpečnou situaci 

vyhodnotí mozkový kmen prostřednictvím přímé reakce téměř každou situaci, která by nás 

mohla potenciálně ohrozit. Čím více nekontrolovatelného stresu na nás působí, tím více roste 

i naše labilita a prohlubuje se distres celkový, který může vyústit až ve zhroucení 

organismu.42 

 Faktory, které mohou u člověka vyvolávat určitou formu stresu, označujeme jako 

stresory. Ty pak z hlediska jejich působení můžeme rozdělit na emocionální, fyzikální, 

sociální, vnitřní a materiální.  Emocionální faktory představují situace, které intenzivně 

ovlivňují prožívání člověka – strach, úzkost, napětí. Fyzikální faktory pak představují chlad, 

hluk, bakterie, jedy apod. Sociální faktory jsou hádky, nedorozumění, zodpovědnost. Za 

vnitřní faktory považujeme nemoci a za materiální faktory například nedostatek tekutin, 

potravin.43 

Situací, které stres navozují je celá řada, a proto je paleta stresorů opravdu široká.  

Vezmeme-li v úvahu povolání lékárníka a vztáhneme-li tyto stresory přímo k němu, můžeme 

mezi ně zařadit vysoké nároky na jeho profesní odbornost a odpovědnost, pravidelný kontakt 

s lidmi, vztahy na pracovišti, možné konflikty a konfrontace, pracovní přetížení, snahu o 

kariérní růst bez naplněných očekávání, nevyjasnění pravomocí v pracovním poměru apod. I 

v lékárně můžeme mluvit o individuální a kolektivní práci, přičemž kolektivní je považována 

                                                 
41 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-

80-7261-198-0. S. 67,68. 
42 PLAMÍNEK, Jiří. Sebeřízení: praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada, 2004. Manažer. ISBN 80-247-0671-7. S. 130. 
43 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-716-9121-6. S. 10 
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za méně stresogenní. K dalším stresogenním faktorům, které často souvisí s místem výkonu 

povolání, můžeme zařadit hluk, případně spánkovou deprivaci. K poslední skupině stresorů, 

které se netýkají pouze práce, řadíme mezilidské vztahy, pocit nesvobody a bezmoci, 

dlouhodobá napětí a nejrůznější překážky, které mohou souviset s nenaplněním našich potřeb. 

Všechny zmíněné stresory pak mohou ovlivňovat nejen koncentraci, pozornost, ale také naše 

rozhodování.  Pokud jsou překážky dlouhodobé, mohou v nás vyvolávat pocit frustrace až 

deprivace. Aby k tomuto stavu nedocházelo máme možnost reagovat, a to zvýšením svého 

úsilí, volbou alternativního cíle, nebo rezignací.44 45 

 

1.4.3 Fyziologie stresové reakce 

 

I když jednotlivé stresory vykazují specifiku v odpovědi, existuje obecný adaptační 

syndrom označovaný podle Selyeho jako GAS, který se skládá ze tří fází.  

Jednotlivými fázemi jsou fáze poplachová, fáze adaptační a fáze vyčerpání. Pro poplachovou 

fázi je charakteristická okamžitá reakce na stresor, spojená s vyplavováním katecholaminu ze 

dřeně nadledvin a sympatické části autonomního nervového systému. Následuje fáze 

adaptační, pro kterou je typická snaha o redukci škodlivosti stresoru, případně snaha o jeho 

úplné odbourání. Ta je doprovázená uvolňováním glukokortikoidů z kůry nadledvin. V této 

fázi dochází i k uplatnění systému RAS (renin-angiotensin-aldosteron). Cílem je zachovat 

objem a tlak tělních tekutin a zajistit energii pro vitální orgány. Poslední fází je fáze 

vyčerpání, v této fázi se stres pro nás stává již škodlivým. Tělo se přestává bránit, a to samé 

platí i pro adaptační mechanismy, neboť i ty se stanou škodlivými. Takový stav může 

následně vyústit v různé chorobné stavy jako např. v hypertenzi, poruchy imunity apod.46 

                                                 
44 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8551-2. S. 175,176,177 
45 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. 

ISBN 978-80-7261-198-0. S. 71,73. 
46 PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2959-6. S. 46. 
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                                                                 Obrázek 1: Reakce na stres 

 

Zdroj: http://fblt.cz/skripta/xi-regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/9-stres/ 
47 

 

Za vznik stresu zodpovídají především mozkový kmen a mozková kůra. Stresová 

reakce je soubor behaviorálních, hormonálních a neuronálních odpovědí, jejichž společným 

úkolem je ochránit jedince před působením stresorů. Stresory poté aktivují dvě stresové osy, 

jedná se o osu sympato-adreno-medulární (SAM), která je doprovázena velice rychlou reakcí 

a účastní se jí mediátory adrenalin a noradrenalin. A o osu hypotalamo-pituitárně-adrenální 

(HPA), jejíž reakce je pomalejší, ale zároveň trvá déle. U osy HPA se uplatňuje především 

adenokortikotropní hormon (ACTH). Reakce na stres může být značně individuální a je 

ovlivněna především osobní výbavou a temperamentem. U extrovertních, impulzivních 

jedinců převládá SAM osa a je pro ně typické, že na stresor reagují ve smyslu ,,bojuj nebo 

uteč“. Na druhé straně u klidných jedinců převládá převážně osa HPA a SAM působí jen 

okrajově. Zde mluvíme o reakci ,,zamrzni, nebo se schovej“. Podobně se dají tato schémata 

pro lepší představivost aplikovat na zvířecí říši, kde zmíněné extroverty představují 

masožravci a klidné introverty býložravci.48  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Funkce buněk a lidského těla • Multimediální skripta [online]. Dostupné z: http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-11-09-
01.jpg 
48 8. Stres • Funkce buněk a lidského těla. Funkce buněk a lidského těla • Multimediální skripta [online]. Dostupné z: http://fblt.cz/skripta/xi-

regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/9-stres/ 

http://fblt.cz/skripta/xi-regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/9-stres/
http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-11-09-01.jpg
http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-11-09-01.jpg
http://fblt.cz/skripta/xi-regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/9-stres/
http://fblt.cz/skripta/xi-regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/9-stres/
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1.4.4 Reakce na stres 

 

Reakce na stres mohou být podle amerického psychologa R.L. Atkinsona řazeny do 

dvou skupin. První skupinu představují reakce psychické a druhou skupinu reakce 

fyziologické. 

  Mezi psychické reakce patří úzkost, která je nejčastější a poměrně nepříjemnou reakcí 

na stresor. Bývá doprovázena napětím, strachem, starostí. Dále se jedná o vztek a agresi, 

představující druhou nejčastější reakci. Nejprve se objevuje vztek, který následně může 

vyústit až v agresi. K této reakci může docházet u osob usilujících o určitý cíl, ale na jejichž 

cestě se objevují překážky, které agresivní pud nastartují. Předposlední reakci představuje 

apatie a deprese. Na frustraci může člověk zareagovat dvěma způsoby. Může v něm vyvolat 

aktivní agresi, nebo ho přiměje uzavřít se do sebe. Pokud je člověk dlouhodobě vystavován 

stresorům a nezvládne je, uzavřenost se často překlene až v depresi. U poslední reakce 

mluvíme o oslabení kognitivních funkcí. K jejich oslabení může docházet vysokou hladinou 

emoční aktivace, která narušuje zpracování informací nebo v důsledku přítomnosti rušivých 

elementů. Při oslabení kognitivních funkcí působením stresoru dochází k menší pružnosti 

myšlení.49  

Mezi fyziologické reakce patří reakce útok nebo útěk. Prostřednictvím této reakce se 

naše tělo připravuje na zvládnutí stresové situace bez ohledu na konkrétní typ stresoru, má 

zvýšený metabolismus a je v pohotovosti. Další reakcí je stres a odolnost, jež vysvětluje 

prospěšnost občasného působení stresu na náš organismus, v rámci kterého dochází k posílení 

odolnosti a zvýšení stresové tolerance. Poslední zmíněnou podskupinou je pak vliv stresu na 

lidské zdraví. Pokud je naše tělo vystaveno dlouhodobém stresoru, může dojít k jeho 

tělesnému vyčerpání a snížení odolnosti vůči nemocem. Jako příklad chronického stresu a 

vlivu na naše zdraví si můžeme uvést vznik žaludečních vředů, kardiovaskulární onemocnění 

a snížení celkového imunitního systému.50 

 

1.4.5 Diagnostika stresu a jeho negativní působení na lidský organismus 

 

Stres můžeme zjišťovat pomocí různých diagnostických metod a měření. Tyto metody 

můžeme rozdělit celkem do čtyř skupin. První využívá poznatky o fyziologických a 

biochemických příznacích stresu. Příkladem biochemického testu je stanovení množství 

katecholaminu v moči. Platí, že čím větší množství katecholaminu je v moči obsaženo, tím 

                                                 
49 ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8640-3. S. 494, 495, 497. 
50 ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8640-3. S. 497,498,499. 



 27 

větší je působení stresu. Fyziologickými údaji, které ukazují na stres, mohou být krevní tlak, 

tepová frekvence, dýchání apod.  

Druhé metody označujeme za psychologické a slouží k diagnostikování distresu. Patří 

k nim zjišťování stresu na základě pozorování chování a symptomatologický přístup. Člověk, 

který je ve stresu, má problémy s pozorností a sníženou schopnost řešit úkoly. 

Symptomatologický přístup využívá ke zjišťování distresu dotazník WHO, který se používá 

jako orientační pomůcka. V rámci dotazníku jsou pak zachyceny různé formy emocionálních, 

kognitivních a behaviorálních příznaků distresu. 

Třetí metody jsou založené na zjišťování těžkých životních situací, které člověk 

prodělal v průběhu života a jež mohou negativně působit na jeho psychický stav, čtvrté pak na 

diagnostikování drobných každodenních starostí, k jejichž zjišťování je využívána poměrně 

široká paleta dotazníkových šetření.51  

Otázkou, zda stres opravdu usnadňuje výskyt infekčních a jiných onemocnění, se 

zabývala celá řada psychologů, např. Stone, Cohen, Atkinson a závěr byl takový, že skutečně 

usnadňuje. Jako příklad takových onemocnění si můžeme uvést kardiovaskulární choroby, 

hypertenzi, bolesti hlavy. U astmatu byl stres spojován především s momenty, jež vedly 

k astmatickým atakám, u diabetu stres oslabuje imunitní systém a zároveň může ovlivňovat 

kompliance pacienta ve vztahu k příjmu a výdeji kalorií.  

Kromě zmíněných somatických onemocnění může být stres spojován i s řadou 

psychických onemocnění, jako je například deprese nebo úzkost. Dále bylo zjištěno, že míra 

deprese může být vyšší u pacientů, kteří už trpí kardiovaskulárním onemocněním, rakovinou 

nebo Alzheimerovou nemocí, neboť přítomnost těchto onemocnění působí na pacienta jako 

významně stresogenní. Závěrem je tedy možné říct, že vznik nemoci se stresem může 

souviset, ale zároveň nemoc jako taková může stres působit.52  

  

                                                 
51 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8551-2. S. 180,182,183. 
52 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8551-2. S. 185,188. 
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1.5 Únava 
 

1.5.1 Obecná charakteristika únavy 

 

Definic únavy podobně jako definic stresu najdeme v publikacích hned několik. Pro 

názornost uvádím opět tři z nich.  

Únavu můžeme definovat jako: ,,Nejvýraznější změnu organismu pracovníka, která do 

značné míry určuje jeho výkon a způsobuje pokles schopnosti k činnosti po více či méně 

dlouhodobé práci.“53 

Únavu představuje: ,,Trvalý pocit vyčerpání a snížené schopnosti vykonávat fyzické i 

mentální aktivity, které přetrvávají, i když je osoba v klidu. Nebo může být popisována jako 

stav organismu vyčerpaného námahou, nepohodlím, slabostí apod.“54  

,,Termín únava vyjadřuje jednak vlastní subjektivní pocity a zkušenosti jedince, jednak 

objektivní změny registrované při a po tělesné zátěži. Celý jev úzce souvisí nejen s tělesnou 

zátěží, ale i psychosenzorickými a mentálními aktivitami.“55  

 

Únava, podobně jako teplota nebo bolest, představuje jeden z řady ochranných signálů 

lidského těla, který má za cíl nás varovat. V běžných situacích se únava projevuje oslabením 

tělesných a psychických funkcí a dochází při ní k vyčerpání energetických zásob organismu. 

Současně se též v krvi a ve svalech akumulují odpadní látky a tělo tak vysílá varovný signál 

nabádající naše tělo k odpočinku.  

Z hlediska rozdělení únavy na duševní a fyzickou lze konstatovat, že únava duševní je 

chápana jako subjektivní pocit a objektivně je prakticky nezměřitelná na rozdíl od té fyzické, 

kterou můžeme objektivně hodnotit.  

 

1.5.2 Druhy únavy 

 

Únavu můžeme rozdělit na základě různých charakteristik. Mezi to nejzákladnější 

patří rozdělení podle převažující zátěže, a to na únavu fyzickou a psychickou. Oba typy se 

však liší především dobou potřebnou pro regeneraci. Zatímco po fyzické námaze je 

regenerace poměrně jednoduchá a únava odezní po dostatečném odpočinku a přísunu energie, 

u psychické zátěže je regenerace o poznání složitější, obzvlášť pokud se jedná o únavu, která 

                                                 
53 KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 2000. ISBN 80-214-1552-5. S. 41. 
54 LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4750-675. S. 676. 
55 SCHERRER, Jean. Únava. Praha: Victoria Publishing, 1995. Vědět víc (Victoria Publishing). ISBN 80-858-6573-4. S. 9. 
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trvá delší dobu. Psychická únava nesouvisí pouze s momentálním útlumem naší mozkové 

činnosti, ale může hrát významnou roli v rozvoji psychosomatických onemocnění. Velice 

často se proto setkáváme s kombinací obou typů únav, protože naše fyzično je neodmyslitelně 

spojeno s naší psychikou.56 V některých publikacích se v rámci tohoto dělení můžeme setkat 

ještě s únavou psychosenzorickou, jejímiž projevy je únava zraku, projevující se především 

při rychlých změnách akomodace na dálku a při změnách intenzity světla, a únava sluchu 

především v souvislosti s delším působením intenzivního zvuku. Při té dochází nejen k únavě 

sluchového aparátu, ale i ovlivnění funkcí CNS.57  

Další je rozdělení únavy na únavu fyziologickou a patologickou. S fyziologickou 

únavou se setkáváme v rámci přirozených reakcí na vykonanou práci, vynaložené úsilí apod. 

Může být doprovázena zrychleným dechem, pocením, sníženou citlivostí vnímání nebo 

zpomaleným usuzováním. Bývá pro ni charakteristické vyčerpání rezerv makroergních 

fosfátů, dále mediátorů v nervových synapsích a nahromadění metabolitů práce svalů. 

Fyziologickou únavu můžeme rozdělit na místní, která postihuje malé skupiny svalů, a 

celkovou, jenž postihuje větší skupiny svalů a je typická pro sportovce. Hlavní výhodou této 

únavy je, že ji můžeme odstranit dostatečným odpočinkem. Únava patologická je provázena 

vyčerpáním běžných energetických zásob v důsledku působení dlouhodobé a nepřiměřené 

námahy. Zároveň se na ní může podílet snížená výkonnost organismu související 

s nedostatkem výživy, případně přítomnost nemoci. Patologickou únavu můžeme dále rozdělit 

na akutní a chronickou. Akutní únava je odstupňována dvěma úrovněmi. První úrovní je 

přetížení a druhou schvácení. Pro přetížení je charakteristická bolest hlavy, pokles krevního 

tlaku, ztuhnutí mimických svalů v obličeji a zblednutí. Schvácení je doplněno o nevolnost, 

svalové napětí a poruchy termoregulace. Za chronickou únavu považujeme únavu, která se 

objevuje jako důsledek dlouhodobého přetěžování a bývá doprovázena poklesem motivace, 

nižší výkonností, změnami spánku a nálad a nepřetržitým pocitem únavy.58 

Posledním typem dělení únavy podle mého výběru je dělení na únavu pracovní a 

mimopracovní. Pracovní únava vzniká v průběhu pracovní doby a je způsobena faktory, 

které na člověka působí v průběhu pracovního procesu. Tyto faktory můžeme rozdělit na 

vnitřní a vnější. Jako příklad vnějších si můžeme uvést vliv okolní teploty, nedostatek 

čerstvého vzduchu apod. Mezi faktory vnitřními hraje významnou roli nedostatečný 

odpočinek, narušení cirkadiálních rytmů, věk a míra schopnosti adaptace. Faktory působící na 

                                                 
56 MIHULOVÁ, Marie a Milan SVOBODA. Proti únavě a stresu: jednoduché, přirozené a účinné prostředky pro každého. Vyd. 3. Liberec: 
Santal, 2008. ISBN 978-80-85965-62-9. S. 9. 
57 SCHERRER, Jean. Únava. Praha: Victoria Publishing, 1995. Vědět víc (Victoria Publishing). ISBN 80-858-6573-4. S. 79,80. 
58 PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2959-6. S. 70,71. 
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člověka mimo pracovní dobu řadíme do skupiny mimopracovních příčin únavy. Ty však 

velice často přispívají k únavě pracovní, protože se do ní prolínají. Vliv na pracovní únavu tak 

může mít i to, jak trávíme svůj volný čas, rodinné prostředí apod.59  

V rámci pracovní únavy se můžeme potýkat s únavou nejen mentální, ale i 

psychosenzorickou, případně fyzickou, která se objevuje podle vykonávaného druhu práce. 

Rozlišujeme tak tři základní typy, a to únavu plynoucí z práce s převahou síly, u které dochází 

k výrazné svalové aktivitě, dále posturální únavu, která se objevuje v důsledku nepřirozených 

poloh pracovníka. Nejčastěji se jedná o dlouhodobé stání nebo sezení. Při dlouhodobém stání 

dochází k nerovnoměrné distribuci krve a ztíženému návratu venózní krve k srdci, což je   

zapříčiněno nedostatečným pohybem dolních končetin. Dlouhodobým sezením dochází 

k opakovaným bolestem kříže, které má na svědomí přetěžování lumbální části páteře a 

lumbosakrálního spojení. Důležitou prevencí je proto pravidelné střídání poloh a posílení 

zádového svalstva. Únava při psychosenzorické zátěži vzniká z důvodů kombinace zátěže 

psychické a fyzické. Velice často bývá spojována s činnostmi vyžadujícími dlouhodobou 

pozornost a činnostmi majícími monotónní charakter, přičemž platí, že s rostoucí délkou 

těchto činností klesá pozornost a roste chybovost, a proto jsou nutné pravidelné přestávky.60  

 

1.5.3 Reakce na únavu 

 

 

Z hlediska reakce lidského těla na únavu rozlišujeme reakci na fyzickou únavu a na 

únavu psychickou. 

Fyzická únava může být doprovázena pocitem pálení ve svalech, nebo zpožděným 

nástupem bolestivosti svalů, jejichž příčina není přesně známá. Obvykle se bolest objevuje 

v noci, nebo následující den po námaze. Svůj podíl na ní pravděpodobně má hromadění 

laktátu a uvolňování jiných metabolitů látkové přeměny, nebo poškození svalových buněk. 

Extrémní fyzická námaha může vyústit až v zánětlivou reakci, při které dochází nejen 

k bolestivosti, ale i otoku, jež postupně vymizí.  

Dalšími projevy fyzické únavy mohou být ztuhlost v kloubu, omezující rozsah 

pohybu, zvýšená citlivost svalu na dotek, přechodné snížení síly postiženého svalu. Méně 

často se pak objevují případy rozpadu svalových buněk, vedoucí až k ohrožení ledvin. 

                                                 
59 SEDLÁK, Jiří. Pracovní únava. Praha: Academia, 1981. S. 51,52. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:c7c45130-9822-11e5-9cbd-5ef3fc9ae867 
60 SCHERRER, Jean. Únava. Praha: Victoria Publishing, 1995. Vědět víc (Victoria Publishing). ISBN 80-858-6573-4. S. 83,85. 
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Přítomnost zvýšené hladiny svalového enzymu kreatinkinázy v krvi pak poukazuje na 

závažnější svalová postižení.61  

Psychická únava bývá spojována s nižší dráždivostí receptorů nebo pomalejším vedení 

impulzů a tím nižší výkonností CNS. Zároveň může docházet ke zvýšení hladin adrenalinu a 

noradrenalinu v krvi a moči jako reakce na zvýšené psychosenzorické napětí, které souvisí 

s činností nervových center v mezimozku a mozkovém kmeni. Činnost těchto center 

ovlivňuje uvolňování biochemických mediátorů a regulaci bdělosti a spánku.62 

Mezi základními příznaky psychické únavy můžeme uvést snížené napětí mimických 

svalů, pokleslá víčka, zpomalené reakce, omezenou chuť komunikovat... Dalšími projevy 

může být zhoršená paměť, pozornost, komunikace. Může být provázena bolestmi hlavy a očí, 

nechutenstvím a podrážděním.63  

 

1.5.4 Diagnostika psychické únavy a její negativní působení na lidský organismus 

 

Diagnostika a zjišťování psychické únavy je komplikovanější než diagnostika únavy 

tělesné, u které máme rozhodovací parametry v podobě intenzity a trvání zátěže. Existuje řada 

testů, které lze provádět. Patří mezi ně např. škrtací test, spočívající ve vyškrtávání určitých 

písmen nebo znaků v textu, další možností je objevování a rozlišování chybných písmen nebo 

testy založené na vyvolání únavy prostřednictvím počítání nebo zapamatování si různých 

čísel a pojmů. Únava se v těchto testech projevuje přítomností chyb nebo vyšší chybovostí. 

Intenzita mentální činnosti je jen obtížně měřitelná, ale obecně lze říct, že mentální výkonnost 

a pozornost klesá v čase. Mentální výkonnost a pozornost jsou úzce spjaté, proto je důležité, 

aby pro naši dobrou mentální výkonnost byl udržen určitý stupeň pozornosti. Zároveň však 

platí, že nás dlouhodobá pozornost vyčerpává a naši mentální výkonnost snižuje. 

Intenzitu pozornosti je možné měřit např. prostřednictvím EEG, které v závislosti na 

evokovaných potenciálech určí nižší dráždivost receptorů nebo pomalejší vedení impulzů a 

tím nižší výkonnost CNS.64 

Obecně lze říct, že metody týkající se zjišťováním únavy, která vzniká v normálním 

pracovním procesu, je možné rozdělit do dvou skupin, a to na zkoušky výkonnostní a na 

zkoušky patřící k metodám nepřímým. Mezi nepřímé metody patří sledování subjektivních 

                                                 
61 Why Does Lactic Acid Build Up in Muscles? And Why Does It Cause Soreness? - Scientific American. Science News, Articles, and 
Information - Scientific American [online]. Copyright © 2020 Scientific American, a Division of Springer Nature America, Inc. [cit. 

09.04.2020]. Dostupné z: https://www.scientificamerican.com/article/why-does-lactic-acid-buil/ 
62 SCHERRER, Jean. Únava. Praha: Victoria Publishing, 1995. Vědět víc (Victoria Publishing). ISBN 80-858-6573-4. S. 82. 
63 KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 2000. ISBN 80-214-1552-5. S. 41. 

 
64 SCHERRER, Jean. Únava. Praha: Victoria Publishing, 1995. Vědět víc (Victoria Publishing). ISBN 80-858-6573-4. S. 80-82. 

https://www.scientificamerican.com/article/why-does-lactic-acid-buil/
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pocitů a objektivních změn nervových procesů podráždění a útlumu, a to i v činnosti různých 

funkčních systémů.65 

Jako příklad zjišťování subjektivních příznaků únavy si můžeme uvést dotazník SPÚ 

(Subjective Symptoms of Fatigue), který vyvinula japonská asociace průmyslového zdraví, 

konkrétně je jeho autorem Yoshitake. Dotazník slouží ke zjišťování směnové únavy a je 

tvořen třemi faktory. Patří mezi ně únava CNS, úbytek motivace a somatické příznaky únavy. 

Dotazník bývá často doplněn o škálu psychické únavy, která odráží útlum a iritaci a je 

založena na grafickém znázornění těchto pocitů. Jejím původním autorem byl Grandjean.66 

Více o těchto metodách bude uvedeno v empirické části diplomové práce. 

Negativně se na našem zdraví podepisuje především únava dlouhodobá, jež může mít 

různý stupeň intenzity. Mezi časté obtíže spojené s dlouhodobou únavou patří bolesti hlavy, 

nechutenství nebo trávicí obtíže. Únava jako taková však může být doprovodným jevem řady 

jiných zdravotních obtíží, jako je dlouhodobý stres, metabolický rozvrat, chronická bolest, 

deprese, porucha cirkulace krve při srdečním onemocnění, respirační poruchy, infekce apod. 

Svůj podíl na ní mohou mít i léčiva typu antihistaminik, psychofarmak, anticholinergik či 

špatně nebo nedostatečně léčená hypertenze nebo hyperglykemie.67 

 

1.5.5 Syndrom vyhoření 

 

Termín syndrom vyhoření poprvé použil psycholog H. J. Freudenberger a definoval ho 

jako: ,,Vyhasnutí motivace stimulujících podnětů v situaci, kde péče o jedince a neuspokojivý 

vztah jsou příčinou, že práce nepřináší očekávané výsledky.“68  

Základními charakteristikami syndromu vyhoření jsou psychické i fyzické vyčerpání a 

dlouhodobé působení nadměrného stresu. Jeho výskyt je často vázaný na pravidelný kontakt 

s lidmi a souhru řady rizikových faktorů, působících na jedince v práci i mimo ni, přičemž 

významnou roli hraje i osobnost jednotlivce. K rizikovějším zaměstnáním v tomto ohledu 

mohou být řazeni zdravotníci, psychologové, učitelé a sociální pracovníci, právníci, manažeři. 

Mezi rizikové faktory v oblasti pracovní sféry můžeme zařadit vysoké požadavky na pracovní 

výkon, nadměrné množství práce, nedostatečnou společenskou prestiž povolání, nedostatečné 

ocenění, jednotvárnost a nedostatečnou perspektivu. Rizikovými faktory mimopracovní sféry 

                                                 
65 SEDLÁK, Jiří. Pracovní únava. Praha: Academia, 1981. S. 113. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:c7c45130-9822-11e5-9cbd-5ef3fc9ae867 
66 HLADKÝ, Aleš a Zdeňka ŽIDKOVÁ. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže: metodická příručka. Praha: Karolinum, 1999. 

ISBN 80-718-4890-5. S. 69,72. 
67 Únava známá a neznámá – Centrum Klinické Imunologie. Centrum Klinické Imunologie [online]. Copyright © imunologie.cz by HS [cit. 
09.04.2020]. Dostupné z: https://www.imunologie.cz/lecebna-napln/unava-a-chronicky-unavovy-syndrom/unava-znama-a-neznama/ 
68 JEKLOVÁ, Marta a Eva REITMAYEROVÁ. Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-869-9174-1. S. 

7. 

https://www.imunologie.cz/lecebna-napln/unava-a-chronicky-unavovy-syndrom/unava-znama-a-neznama/
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pak mohou být konflikty v partnerství, absence partnera, nedostatek zájmů, nedostatek 

pohybu, špatné stravování apod. Jako rizikové osobnosti jsou vnímány osobnosti typu A, 

charakteristické perfekcionismem, nízkým sebevědomím, mající vysokou míru empatie, 

nízkou míru asertivity a sebereflexe a vysokou míru potřeby zalíbit se druhým.69  

Příznaky syndromu vyhoření můžeme rozdělit celkem do tří skupin, a to na příznaky 

psychické, fyzické a sociální. Na psychické úrovni dochází k pocitům celkového vyčerpání, 

provázeného úbytkem motivace, útlumu celkové aktivity, pocitu bezcennosti a sebelítosti. Na 

úrovni fyzické dochází k rychlé unavitelnosti, bolestem hlavy, poruchám spánku, zvýšeným 

rizikům závislosti, poruchám krevního tlaku apod. Na úrovni sociálních vztahů dochází 

k projevům nechuti ve spojitosti s výkonem profese, k nižší empatii, nárůstu konfliktů a snaze 

o redukci kontaktu s ostatními lidmi.70 

Ke vzniku syndromu vyhoření dochází postupně a předchází mu celkem 4 fáze, 

trvající různě dlouho. Patří mezi ně stav nadšení, typický pro nástup do zaměstnání. V této 

fázi převládá touha pomáhat, vysoká motivace, idealizace vlastních schopností a celkového 

pracovního prostředí. Tato fáze je následně vystřídána stagnací, v rámci které dochází ke 

střetu ideálů a reality. Třetí fází je stádium frustrace, ta je spojená s pochybnostmi o smyslu 

vykonávané práce, jedinec si vybírá práci méně náročnou a mohou se objevovat první 

psychické a fyzické obtíže. Čtvrtou fází je apatie, která se projevuje trvalou frustrací, jedinec 

vykonává jen to, co je nutné, a jeho psychosomatické obtíže se stupňují. Mnohdy v této fázi 

dochází k hledání útěchy v podobě alkoholu. Poslední, pátou fází, je pak syndrom vyhoření, 

při němž dochází k úplnému emočnímu vyčerpání a depresivním stavům.71 72 

K diagnostice syndromu vyhoření je využíváno jednak pozorování a jednak speciální 

psychologické metody. Nejčastěji se jedná o dotazníky, které obsahují posuzovací škály.73 

Jako příklad takových dotazníků si můžeme uvést orientační dotazník, který se dívá na 

syndrom vyhoření jako na psychologický proces. Obsahuje řadu otázek, na které jedinec 

odpoví buď ano, nebo ne. Dalším dotazníkem je BM dotazník (Burnout Measure Ayaly 

Pinesové a Elliota Aronsona), který se zaměřuje na 3 aspekty. Jsou jimi pocity fyzického 

vyčerpání, pocity emocionálního vyčerpání a pocity duševního vyčerpání.  Třetím typem je 

                                                 
69 PEŠEK, Roman a Ján PRAŠKO. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie. V 
Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-00-8. S. 7,8. 
70 KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a 

intervenční možnosti tohoto syndromu). 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003. ISBN 80-707-1231-7. S. 9,10. 
71 PEŠEK, Roman a Ján PRAŠKO. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie. V 

Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-00-8. S. 19,20. 
72 JEKLOVÁ, Marta a Eva REITMAYEROVÁ. Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-869-9174-1. S. 19. 
73 KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a 

intervenční možnosti tohoto syndromu). 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003. ISBN 80-707-1231-7. S. 17. 
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pak dotazník MBI (Metoda Maslach Burnout Inventory). Touto metodou jsou zjišťovány tři 

činitele – emocionální vyčerpání, depersonalizace a snížený pracovní výkon.74  

Ke zvládnutí syndromu vyhoření je důležité přehodnocení vlastních postojů a 

životního stylu, odpočinek v podobě dovolené, případná změna pracovního místa. Jako 

prospěšné můžeme označit absolvování psychoterapie a podporu rodiny, případně blízkých 

osob.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. 1998. Praha: Grada, 1998. Psychologie pro každého. ISBN 80-716-9551-3. S. 33,36,40) 
75 PEŠEK, Roman a Ján PRAŠKO. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální 

terapie. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-00-8. S. 20. 
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2 Praktická část 
 

Praktická část obsahuje připomenutí kvalifikovaných předpokladů a cílů, které jsem si 

před zpracováním diplomové práce stanovila, informace týkající se výzkumných metod, 

výzkumného celku a organizace celého výzkumu. Dále jsou zde uvedeny výsledky skupinové 

a individuální diagnostiky obou použitých metod, diskuse včetně vyhodnocení 

kvalifikovaných předpokladů a závěr. 

 

2.1 Cíle a kvalifikované předpoklady 
 

V rámci praktické části byly stanoveny následující cíle: 

 

1) Pomocí dotazníkového šetření zjistit subjektivní pocity únavy ve vybraném souboru 

respondentů a následně provést skupinovou a individuální diagnostiku.  

2) Vyhodnotit, u které ze dvou skupin respondentů (farmaceut x farmaceutický asistent) 

došlo k vyššímu nárůstu únavy v průběhu směny.  

3) Pomocí individuální diagnostiky a hodnot hraničního skóre jednotlivých faktorů SPÚ najít 

respondenty, kteří nastupují na směnu s nadměrnými pocity únavy, a respondenty, u 

kterých došlo v průběhu pracovní směny k výraznému nárůstu únavy.  

 

 

Kvalifikované předpoklady k porovnání zátěže farmaceutů a farmaceutických asistentů 

ve městech a na vesnicích. 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:  

Průměrná hodnota faktoru MOT u farmaceutického asistenta ve městě, bude na konci směny 

minimálně o 50 % vyšší než na začátku směny. A zároveň bude vyšší než u farmaceutického 

asistenta na vesnici. 

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Průměrné hodnoty faktorů MOT a SOM budou na konci směny vyšší u farmaceutů ve městech 

než u farmaceutů na vesnicích. Zároveň vyšší bude i hodnota hrubého skóre u farmaceutů 

pracujících ve městech. 
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Kvalifikované předpoklady k porovnání farmaceutů a farmaceutických asistentů 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:   

Hraniční skóre faktoru CNS překročí 20 % dotazovaných farmaceutů při nástupu na směnu 

v lékárně.  

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Hraniční skóre u všech faktorů (CNS, MOT, SOM) bude ráno i večer o 10 % vyšší u 

farmaceutů než u farmaceutických asistentů. 

 

2.2 Metodika 
 

 Pro vlastní šetření směnové únavy byla použita dotazníková metoda, konkrétně 

standardizovaný dotazník Subjektivních pocitů únavy (SPÚ – Subjekctive Symptoms of 

Fatigie), vyvinutý Japonskou asociací průmyslového zdraví v roce 1971 Yoshitane a škála 

psychické únavy od Grandjeana. Struktura dotazníku je rozdělena na tři oblasti a lži skóre:  

 

 Únava CNS (otázka 1–10) 

 Úbytek motivace (otázka 11-20) 

 Somatické příznaky únavy (otázka 21-32) 

 Lži skóre (otázka 31-32) 

 

 Respondenti dotazník včetně škály psychické únavy, která tvořila druhou jeho část, 

vyplňovali zpravidla dvakrát, poprvé 30 minut po začátku směny a následně 30 minut před 

koncem pracovní směny. Dle míry svých pocitů pak u každé ze 32 otázek volili jednu ze tří 

možných odpovědí označených jako 0, 1, nebo 2. Přičemž 0 = žádný pocit, 1 = mírný pocit a 

2 = silný pocit. A u pětibodové škály graficky vyznačovali pocity iritace a útlumu. 

 Získaná data byla zpracována nejprve pomocí google formuláře pro tvorbu dotazníků 

a následně přenesena do prostředí programu Microsoft Excel 2020. Nejprve došlo k sečtení 

hodnot u jednotlivých faktorů a následnému porovnání průměrných hodnot faktorů na začátku 

směny, na konci směny a určení rozdílu mezi oběma měřeními. Hrubé skóre jsem poté získala 

součtem všech tří faktorů. Tato část byla využita především v rámci skupinové diagnostiky 

subjektů. V rámci individuální diagnostiky jsem se zaměřila na vyhledávání respondentů 

nastupujících na směnu s výraznými pocity únavy, nebo u nichž došlo k výraznému nárůstu 

únavy během směny. Zde bylo sledováno ,,hraniční skóre“ a nadměrné projevy únavy byly 
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následně diagnostikovány u osob, které toto skóre překročily (viz tabulka č. 2). Podobně tomu 

bylo i se škálou psychické únavy. 

    Všechny změřené údaje byly následně porovnány s populační normou (viz tabulka č. 1) 

a na základě porovnání byly stanoveny závěry. 

 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty faktorů 

 

 

 

D8 

ZAČÁTEK SMĚNY 

faktor 

 

x 

 

s. d. 

CNS 3,5 3,4 

MOT 2,7 3,4 

SOM 2,7 3,1 

HS 8,9 8,8 

KONEC SMĚNY 

faktor 

 

x 

 

s. d. 

CNS 6,9 4,8 

MOT 5,3 4,8 

SOM 5,2 4,2 

HS 17,9 12,5 

ROZDÍL Z/K 

faktor 

 

x 

 

s. d. 

CNS 3,4 4,2 

MOT 2,6 3,9 

SOM 2,4 3,2 

HS 8,4 10,1 

 

Vysvětlivky: 

x – aritmetický průměr 

s. d. – směrodatná odchylka 

D8 – denní osmihodinová směna 

CNS – únava centrálního nervového systému 

MOT – úbytek motivace 

SOM – somatické příznaky únavy 

HS – hrubé skóre 
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Tabulka 2: Hraniční skóre jednotlivých faktorů 

 D 8 

ZAČÁTEK SMĚNY 

CNS 7 

MOT 6 

SOM 6 

HS 18 

KONEC SMĚNY 

CNS 11 

MOT 10 

SOM 9 

HS 30 

ROZDÍL Z/K 

CNS 7 

MOT 7 

SOM 6 

HS 18 

(Hladký, Židková, 1999, s. 72) 

 

2.3 Organizace šetření a charakteristika souboru 
 

Dotazníky byly distribuovány mezi respondenty dvěma cestami, a to jednak 

prostřednictvím e-mailů s odkazy pro elektronické vyplnění a jednak osobní návštěvou 

lékáren. Výběr lékáren byl prováděn s ohledem na rovnoměrné zastoupení lékáren 

nacházejících se ve městech a na vesnicích, popřípadě malých městech a s ohledem na 

rovnoměrné zastoupení respondentů z řad farmaceutů a farmaceutických asistentů.  

Respondenti byli ujištěni o anonymitě dotazníkového šetření a následně informováni o 

postupu vyplňování. Současně s dotazníky respondenti obdrželi i písemný návod. Dotazníky 

byly z lékáren vyzvedávány na základě domluvy. Nejčastěji po 10 – 14 dnech od první 

návštěvy docházelo k jejich vyzvednutí. V některých případech bylo nutné návštěvu 

opakovat. Šetření probíhalo v období od 20. 11. 2019 do 20. 02. 2020.  
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Celkem bylo osloveno cca 240 respondentů z různých krajů České republiky, aby 

splňovali výše uvedená kritéria. Vráceno bylo 188 dotazníků v rámci osobních návštěv 

lékáren a 20 prostřednictvím elektronického dotazníku. Z uvedených 188 dotazníků došlo k 

vyloučení 8 respondentů z celkového průzkumu, protože v jejich dotaznících chyběla data. 

K vlastnímu zpracování tak bylo použito 200 respondentů.  

Průměrná délka praxe respondentů činila 16 let, minimální 1 rok a maximální 50 let. 

 

2.4 Výsledky výzkumného šetření  
 

Výsledky šetření jsou popisovány na základě doby (začátek, konec směny), kdy byl 

dotazník vyplněn a následně jsou porovnávány s referenčními hodnotami jednotlivých faktorů 

subjektivní únavy. Nejprve jsou vyhodnocovány v rámci skupinové diagnostiky a následně 

v rámci diagnostiky individuální. Porovnáváni jsou farmaceuti s farmaceutickými asistenty, 

pracovníci ve městech s pracovníky na vesnicích. Farmaceuti ve městech s farmaceuty na 

vesnicích a farmaceutičtí asistenti ve městech s farmaceutickými asistenty na vesnicích. 

 

2.4.1 Skupinová diagnostika dotazníku SPÚ 

 

 

a) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceutů a farmaceutických asistentů 

 

 V tabulce č. 3 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují k začátku pracovní doby farmaceutů. Dále jsou zde uvedeny 

referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé skóre, které lze získat součtem všech tří faktorů. 

Tabulka č. 4 je organizována obdobně a jsou v ní uvedena data týkající se farmaceutických 

asistentů. 

 

 

Tabulka 3: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutů 

 

Za
čá

te
k 

sm
ěn

y 
 

Faktory 
Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 3,0 2,3 3,5 3,4 

Úbytek motivace 2,5 2,7 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 1,1 1,5 2,7 3,1 

Hrubé skóre 6,0 5,2 8,9 8,8 
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Tabulka 4: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutických asistentů 

 

 

Graf 1: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na začátku pracovní doby 

 

 

Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů a hrubého skóre, které je tvořeno 

součtem všech tří faktorů, vyšlo, že vyšší pocity únavy CNS a úbytek motivace pociťovali na 

začátku směny farmaceutičtí asistenti. Vyšší somatické příznaky únavy naopak pociťovali 

farmaceuti. Hodnota hrubého skóre byla u farmaceutů i farmaceutických asistentů stejná. Pro 

oba zkoumané celky však platí, že hodnoty jejich jednotlivých faktorů a zároveň součet všech 

tří faktorů byly nižší než hodnoty referenční.  

V tabulce č. 5 a 6 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují ke konci pracovní doby farmaceutů a farmaceutických asistentů. 

Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé skóre. 

 

 

 

 

8,9

3,5
2,7 2,7

6,0

3,0
2,5

1,1

6,0

3,2
2,6

0,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HS CNS MOT SOM

Začátek 8h pracovní doby FxFA

Reference Farmaceuti Farmaceutičtí asistenti

Za
čá

te
k 

sm
ěn

y 
 

Faktory 
Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 3,2 2,5 3,5 3,4 

Úbytek motivace 2,6 2,3 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 0,9 1,6 2,7 3,1 

Hrubé skóre 6,0 4,5 8,9 8,8 
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Tabulka 5: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na konci směny farmaceutů 

 

 

Tabulka 6: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na konci směny farmaceutických asistentů 

 

 

Graf 2: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na konci pracovní doby 

 

 

Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů na konci směny byly hodnoty 

faktorů CNS a úbytku motivace vyšší u farmaceutů než u farmaceutických asistentů. Hodnoty 

faktorů somatické únavy byly u obou porovnávaných skupin shodné. Referenční hodnoty 

v tomto případě byly nižší u únavy CNS a úbytku motivace než hodnoty získané u obou 
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Som. příznaky únavy 4,1 3,5 5,2 4,2 

Hrubé skóre 17,4 9,6 17,9 12,5 
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sledovaných skupin. Jen referenční hodnota faktoru somatických příznaků únavy byla vyšší 

než u obou sledovaných skupin.  

Referenční hodnota hrubého skóre byla o 0,02 vyšší než hrubé skóre u farmaceutů a o 

0,50 vyšší než hrubý skór u farmaceutických asistentů. Lze tedy říct, že referenční hodnoty 

hrubého skóre téměř odpovídaly realitě. 

V tabulce č. 7 a 8 jsou uvedeny rozdíly průměrných a referenčních hodnot faktorů a 

hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutů a farmaceutických asistentů. 

 

Tabulka 7: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutů 

 

 

Tabulka 8: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutických 

asistentů 
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Únava CNS 5,2 4,3 3,4 4,2 

Úbytek motivace 4,2 4,5 2,6 3,9 

Som. příznaky únavy 3,0 3,1 2,4 3,2 

Hrubé skóre 11,8 10,1 8,4 10,1 
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x s x s 

Únava CNS 4,8 4,1 3,4 4,2 

Úbytek motivace 3,9 4,0 2,6 3,9 

Som. příznaky únavy 3,2 3,2 2,4 3,2 

Hrubé skóre 11,4 9,4 8,4 10,1 
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Graf 3: Průměrné hodnoty rozdílů jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre 

 

 

Porovnáváním průměrných hodnot rozdílů jednotlivých faktorů na začátku a na konci 

směny vyšlo, že vyšších hodnot, a tedy nárůstu pocitů únavy, dosahovali farmaceuti 

konkrétně v oblastech únavy CNS a úbytku motivace. Nárůst únavy somatické se naopak více 

projevil u farmaceutických asistentů. Všechny hodnoty obou sledovaných skupin přesahovaly 

referenční hodnoty dané Yoshimatem.  

Hodnota hrubého skóre byla vyšší u farmaceutů než u farmaceutických asistentů a 

zároveň platí, že obě skupiny dosahovaly vyšších hodnot, než byla hodnota referenční.  

 

b) Porovnání subjektivních pocitů únavy pracovníků ve městech a na vesnicích 

 

 

V tabulce č. 9 a 10 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují k začátku pracovní doby farmaceutů a farmaceutických asistentů 

pracujících ve městech a na vesnicích. Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto 

faktorů a hrubé skóre. 

 

Tabulka 9: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre pracovníků ve městech na začátku směny 
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Tabulka 10: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre pracovníků na vesnicích na začátku směny 

 

 

Graf 4: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na začátku pracovní doby (b) 

 

 

Na základě porovnání průměrných hodnot jednotlivých faktorů zjištěných od 

respondentů vykonávajících svoji profesi ve městech a na vesnicích pociťovali vyšší únavu 

respondenti pracující v lékárnách na vesnici, a to ve všech sledovaných faktorech. Při 

porovnání obou celků s referenčními hodnotami těchto faktorů včetně hrubého skóre byly 

hodnoty překročeny pouze v rámci úbytku motivace pracovníků v lékárnách nacházejících se 

na vesnici. 

V tabulce č. 11 a 12 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují ke konci pracovní doby farmaceutů a farmaceutických asistentů 

pracujících ve městech a na vesnicích. Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto 

faktorů a hrubé skóre. 
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Tabulka 11: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre pracovníků ve městech na konci směny 

 

 

Tabulka 12: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre pracovníků na vesnicích na konci směny 

 

 

Graf 5: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na konci pracovní doby (b) 

 

 

Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů na konci 8 h pracovní směny 

pociťovali vyšší subjektivní pocity únavy pracovníci ve městech, a to ve faktorech úbytku 

motivace a somatické únavy. Faktor únavy CNS byl u obou pozorovaných skupin stejný. 

Pracovníci ve městech i na vesnicích překračovali referenční hodnoty faktorů únavy CNS a 

úbytku motivace. Ani jedna skupina však nepřekročila referenční hodnotu somatické únavy.  
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Hrubé skóre bylo mírně překročeno pracovníky z měst, avšak pracovníky z vesnic 

nikoliv. 

 V tabulce č. 13 a 14 jsou uvedeny rozdíly průměrných a referenčních hodnot faktorů a 

hrubého skóre začátku a konce směny pracovníků ve městech a na vesnicích. 

 

Tabulka 13: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny pracovníků ve 

městech 

 

 

Tabulka 14: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny pracovníků na 

vesnicích 

 
 

 

Graf 6: Průměrné hodnoty rozdílů jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre (b) 
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Hrubé skóre 10,7 10,0 8,4 10,1 
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Porovnáváním průměrných hodnot rozdílů jednotlivých faktorů na začátku a na konci 

směny vyšlo, že vyšších hodnot, a tedy vyššího nárůstu únavy v průběhu směny, dosahovali 

pracovníci ve městech ve všech třech sledovaných faktorech a tím pádem i v hrubém skóre. 

Pracovníci na vesnicích dosahovali ve všech třech sledovaných faktorech hodnot nižších než 

pracovníci ve městech, ale zároveň vyšších, než jsou referenční hodnoty. Nejvýraznější u nich 

byla únava CNS. 

 

c) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceutů pracujících ve městech s farmaceuty, kteří 

pracují na vesnicích. 

 

V tabulce č. 15 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují k začátku pracovní doby farmaceutů pracujících ve městech. Dále 

jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé skóre. Tabulka č. 16 obsahuje 

údaje o farmaceutech pracujících na vesnicích. 

 

Tabulka 15: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutů ve městech 

 

 

Tabulka 16: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutů na vesnicích 
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Únava CNS 3,1 2,6 3,5 3,4 

Úbytek motivace 2,6 2,7 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 1,2 1,7 2,7 3,1 

Hrubé skóre 6,2 5,7 8,9 8,8 
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x s x s 

Únava CNS 3,0 2,1 3,5 3,4 

Úbytek motivace 2,5 2,7 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 0,9 1,1 2,7 3,1 

Hrubé skóre 5,7 4,4 8,9 8,8 
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Graf 7: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na začátku pracovní doby (c) 

 

 

Na základě porovnání průměrných hodnot jednotlivých faktorů zjištěných od 

farmaceutů pracujících ve městech a na vesnicích pociťovali vyšší únavu na začátku směny 

farmaceuti pracující v lékárnách ve městě. Nicméně rozdíl především v únavě CNS a úbytku 

motivace nebyl příliš výrazný v porovnání s farmaceuty pracujícími na vesnici. Při porovnání 

obou celků s referenčními hodnotami těchto faktorů včetně hrubého skóre nebyly tyto 

hodnoty překročeny.  

V tabulce č. 17 a 18 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují ke konci pracovní doby farmaceutů pracujících ve městech a na 

vesnicích. Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé skóre. 

 

 

 

Tabulka 17: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre farmaceutů ve městech na konci směny 
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Tabulka 18: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre farmaceutů na vesnicích na konci směny 

 

 

 

Graf 8: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na konci pracovní doby (c) 

 
 

 

 

 

              Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů na konci směny pociťovali 

vyšší únavu CNS farmaceuti pracující na vesnicích oproti farmaceutům pracujícím ve 

městech. Vyšší úbytek motivace a somatickou únavu naopak více pociťovali farmaceuti 

pracující ve městech. Referenční hodnoty byly překročeny ve všech případech včetně hodnot 

hrubého skóre s výjimkou hodnot somatických pocitů únavy, kde byly zjištěné hodnoty nižší.  

             V tabulce č. 19 a 20 jsou uvedeny rozdíly průměrných a referenčních hodnot faktorů a 

hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutů pracujících ve městech a na vesnicích. 
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Tabulka 19: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutů ve 

městech 

 
 

Tabulka 20: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutů na 

vesnicích 

 

Graf 9: Průměrné hodnoty rozdílů jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre (c) 

 
 

 

Porovnávání průměrných hodnot rozdílů jednotlivých faktorů na začátku a na konci 

směny ukázalo, že vyšší nárůst únavy CNS v průběhu směny pociťovali farmaceuti na 

vesnicích. Úbytek motivace a somatická únava byla naopak vyšší u farmaceutů pracujících ve 

městě. Všechny referenční hodnoty včetně referenční hodnoty hrubého skóre byly 

překročeny.   
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Hrubé skóre 11,5 9,8 8,4 10,1 
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d) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceutických asistentů pracujících ve městech 

s farmaceutickými asistenty, kteří pracují na vesnicích. 

 

 

V tabulce č. 21 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují k začátku pracovní doby farmaceutických asistentů pracujících ve 

městech. Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé skóre. Tabulka č. 

22 obsahuje údaje o farmaceutických asistentech pracujících na vesnicích. 

 

Tabulka 21: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutických asistentů ve městech 

 

 

Tabulka 22: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre na začátku směny farmaceutických asistentů na 

vesnicích 
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Únava CNS 3,1 2,2 3,5 3,4 

Úbytek motivace 2,3 1,8 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 0,6 1,0 2,7 3,1 

Hrubé skóre 5,3 3,2 8,9 8,8 

Za
čá

te
k 

sm
ěn

y 
 

Faktory 
Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 3,4 2,8 3,5 3,4 

Úbytek motivace 3,0 2,8 2,7 3,4 

Som. příznaky únavy 1,2 2,1 2,7 3,1 

Hrubé skóre 7,0 5,6 8,9 8,8 
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Graf 10: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na začátku pracovní doby (d) 

 

 

            Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů pociťovali vyšší únavu CNS a 

úbytek motivace a somatickou únavu na začátku směny častěji farmaceutičtí asistenti 

pracující na vesnicích oproti farmaceutickým asistentům pracujícím ve městech. Při 

pozorování obou skupin nedošlo k překročení referenční hodnoty hrubého skóre ani 

k překročení referenčních hodnot jednotlivých faktorů s výjimkou hodnot úbytku motivace, 

který byl překročen farmaceutickými asistenty z vesnic. 

V tabulce č. 23 a 24 jsou uvedeny faktory subjektivních pocitů únavy zjištěné vlastním 

šetřením, které se vztahují ke konci pracovní doby farmaceutických asistentů pracujících ve 

městech a na vesnicích. Dále jsou zde uvedeny referenční hodnoty těchto faktorů a hrubé 

skóre. 

 

Tabulka 23: Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre farmaceutických asistentů ve městech na konci směny 
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Faktory 
Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 8,2 3,8 6,9 4,8 

Úbytek motivace 6,7 4,0 5,3 4,8 

Som. příznaky únavy 4,0 2,8 5,2 4,2 

Hrubé skóre 17,7 8,3 17,9 12,5 
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Tabulka 24:Průměrné a referenční hodnoty faktorů a hrubého skóre farmaceutických asistentů na vesnicích na konci směny 

 

 
 

Graf 11: Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre na konci pracovní doby (d) 

 
 

            Porovnáním průměrných hodnot jednotlivých faktorů na konci směny vychází, že 

vyšší pocity únavy CNS a vyšší úbytek motivace pociťovali farmaceutičtí asistenti pracující 

ve městech oproti farmaceutickým asistentům pracujícím na vesnicích. Vyšší somatickou 

únavu naopak pociťovali farmaceutičtí asistenti pracující na vesnicích. Při porovnání 

získaných hodnot s hodnotami referenčními došlo k překročení referenčních hodnot v rámci 

únavy CNS a úbytku motivace u obou sledovaných skupin. Ani jedna skupina nepřekročila 

referenční hodnotu faktoru somatické únavy a hrubého skóre. 

            V tabulce č. 25 a 26 jsou uvedeny rozdíly průměrných a referenčních hodnot faktorů a 

hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutických asistentů pracujících ve městech a na 

vesnicích. 
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Faktory 

Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 7,8 4,0 6,9 4,8 

Úbytek motivace 6,2 5,0 5,3 4,8 

Som. příznaky únavy 4,1 4,3 5,2 4,2 

Hrubé skóre 17,0 11,2 17,9 12,5 



 54 

Tabulka 25: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutických 

asistentů ve městech 

 
 

Tabulka 26: Rozdíl průměrných a referenčních hodnot faktorů a hrubého skóre začátku a konce směny farmaceutických 

asistentů na vesnicích 

 

Graf 12: Průměrné hodnoty rozdílů jednotlivých faktorů včetně hrubého skóre (d) 

 

 

Porovnávání průměrných hodnot rozdílů jednotlivých faktorů na začátku a na konci 

směny ukázalo, že vyšší nárůst únavy v průběhu směny pociťovali farmaceutičtí asistenti 

pracující ve městech než farmaceutičtí asistenti pracující na vesnicích, a to ve všech třech 

sledovaných faktorech. Referenční hodnoty byly přesaženy u obou skupin ve všech faktorech 

a tím i v rámci hrubého skóre. 

8,4

3,4
2,6 2,4

12,4

5,1
4,4

3,4

9,9

4,4
3,2 3,0

0

2

4

6

8

10

12

14

HS CNS MOT SOM

Rozdíl obou měření Z/K FAmxFAv

Reference Farmaceutičtí asistenti ve městě Farmaceutičtí asistenti na vesnici

Za
čá

te
k 

– 
ko

n
ec

 
sm

ěn
y 

 
Faktory 

Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 5,1 4,0 3,4 4,2 

Úbytek motivace 4,4 3,8 2,6 3,9 

Som. příznaky únavy 3,4 2,7 2,4 3,2 

Hrubé skóre 12,4 8,9 8,4 10,1 

Za
čá

te
k 

– 
ko

n
ec

 
sm

ěn
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Faktory 
Vlastní šetření Referenční hodnoty 

x s x s 

Únava CNS 4,4 4,1 3,4 4,2 

Úbytek motivace 3,2 4,3 2,6 3,9 

Som. příznaky únavy 3,0 3,7 2,4 3,2 

Hrubé skóre 9,9 10,1 8,4 10,1 



 55 

 

2.4.2 Individuální diagnostika dotazníku SPÚ 

 

V rámci individuální diagnostiky jsem se zaměřila na vyhledávání osob, které do 

svého zaměstnání nastupují s významnými pocity únavy, nebo u kterých v rámci pracovní 

doby k výraznému nárůstu únavy došlo. K této diagnostice byl použit tzv. hraniční skór viz 

tabulka č. 2. 

V tabulce č. 27 jsou zaznamenáni pracovníci, kteří do svého zaměstnání přišli s pocity 

SPÚ, překračujícími hraniční hodnoty jednotlivých faktorů a hodnot hrubého skóre. 

 

Tabulka 27: Pracovníci, kteří v rámci SPÚ překročili na začátku směny hraniční skóre 

Za
čá

te
k 

sm
ěn

y 
 

Faktory 
Vlastní šetření 

Počet %  

Únava CNS 13 6,5 %  

Úbytek motivace 20  10,0 % 

Som. příznaky únavy 3  1,5 % 

Hrubé skóre 4  2,0 % 

 

Ze zkoumaného celku (n = 200) nastupovalo do zaměstnání 6,5 % zaměstnanců se 

zvýšenou únavou CNS, 10 % se zvýšeným úbytkem motivace a pouze 1,5 % se zvýšenými 

pocity somatické únavy. Graf č. 13 znázorňuje překročení hraničního skóre jednotlivých 

faktorů farmaceuty a farmaceutickými asistenty v početním zastoupení. 

 

Graf 13: Únava CNS, Úbytek motivace a Únava SOM (Z) 

 
 

Na základě individuální diagnostiky je patrné, že na začátku směny hraniční hodnoty 

únavy CNS a somatické únavy překročilo více farmaceutických asistentů než farmaceutů. U 

úbytku motivace tomu bylo naopak a převládali v zastoupení farmaceuti nad farmaceutickými 

asistenty.  
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 Analýzou bylo zároveň zjištěno, že pouze dvě osoby, jeden farmaceut a jeden 

farmaceutický asistent přesáhli hraniční hodnoty všech tří faktorů zároveň.  

Dále bylo zjištěno, že překročení dvou hraničních hodnot faktorů, konkrétně faktorů 

úbytku motivace a somatické únavy, bylo dosaženo jedním farmaceutickým asistentem. A 

kombinace únavy CNS a úbytku motivace bylo dosaženo jedním farmaceutem a dvěma 

farmaceutickými asistenty.  

 

Graf 14: Hrubé skóre 

 
 

 

 

Analýzou bylo dále zjištěno, že hraničních hodnot hrubého skóre bylo dosaženo 

celkem ve čtyřech případech v rovnoměrném zastoupení dvou farmaceutů a dvou 

farmaceutických asistentů.  

V tabulce č. 28 jsou uvedeni pracovníci, kteří v rámci SPÚ překročili na konci směny 

hraniční hodnoty pocitů únavy. 

 
 

Tabulka 28: Pracovníci, kteří v rámci SPÚ překročili na konci směny hraniční skóre 

K
o

n
ec

 s
m

ěn
y 

 

Faktory 
Vlastní šetření 

Počet %  

Únava CNS 46 23,0 % 

Úbytek motivace 40 20,0 % 

Som. Příznaky únavy 20 10,0 % 

Hrubé skóre 22 11,0 % 

 
 

Ze zkoumaného celku (n = 200) končilo směnu 23 % pracovníků s překročenými 

hodnotami únavy CNS, 20 % s překročenými hodnotami úbytku motivace a 10 % 

s překročenými hodnotami somatické únavy.  
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Graf 15: Únava CNS, Úbytek motivace, Únava SOM (K) 

 
 

Na základě individuální diagnostiky je patrné, že na konci směny hraniční hodnoty 

překračovali ve větší míře farmaceuti, a to ve dvou sledovaných faktorech, somatické únavě a 

v úbytku motivace. Překročené hraniční hodnoty únavy CNS byly dosaženy stejným dílem u 

farmaceutů jako u farmaceutických asistentů. 

Analýzou bylo dále zjištěnou, že celkem čtrnáct pracovníků ve složení osmi 

farmaceutů a šesti farmaceutických asistentů přesáhlo hraniční hodnoty všech tří faktorů 

zároveň. Dále bylo zjištěno, že překročení dvou hraničních hodnot faktorů, konkrétně faktorů 

úbytku motivace a somatické únavy, bylo dosaženo dvěma farmaceuty. A kombinace únavy 

CNS a úbytku motivace bylo dosaženo třinácti pracovníky ve složení sedmi farmaceutů a 

šesti farmaceutických asistentů. Kombinace faktorů únavy CNS a somatické únavy byla 

patrná u tří pracovníků, kterými byli dva farmaceuti a jeden farmaceutický asistent.  

 

Graf 16: Hrubé skóre (K) 

 
 

Bylo zjištěno, že hraniční hodnota hrubého skóre byla přesažena celkem ve 22 

případech, z nichž 12 tvořili farmaceuti a 10 farmaceutičtí asistenti.  

V tabulce č. 29 jsou uvedeni pracovníci, u kterých v průběhu dne došlo k výraznému 

nárůstu únavy a zároveň k překročení hraničních hodnot.  
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Tabulka 29: Pracovníci, kteří v rámci SPÚ překročili hraniční skóre rozdílu Z/K 

R
o

zd
íl 

Z/
K

 Faktory 
Vlastní šetření 

Počet %  

Únava CNS 55 27,5 % 

Úbytek motivace 40 20,0 % 

Som. příznaky únavy 29 14,5 % 

Hrubé skóre 38 19 % 

  

Rozborem dat bylo zjištěno, že výrazný nárůst únavy CNS v průběhu směny 

pociťovalo 27,5 % dotazovaných, strmý nárůst úbytku motivace vnímalo 20 % respondentů a 

14,5 % z celkem dvě stě dozovaných cítilo vyšší somatickou únavu. Hodnota hrubého skóre 

překročila hraniční hodnotu u 19 % pracovníků.  

 
 

Graf 17: Únava CNS, Úbytek MOT, Únava SOM (Z/K) 

 
 

Z hodnot získaných rozborem je patrné, že nárůst únavy překračující hraniční hodnoty 

v průběhu směny pociťovali farmaceuti ve všech třech sledovaných faktorech častěji než 

farmaceutičtí asitenti. Hraničních hodnot rozdílu záčátku a konce směny u všech sledovaných 

faktorů zároveň bylo dosaženo celkem v patnácti případech, zastoupených osmi 

farmaceutickými asistenty a sedmi farmaceuty. Kombinaci faktorů únavy CNS a úbytku 

motivace pocítilo čtrnáct respondentů, sedm farmaceutů a sedm farmaceutických asistentů. 

Faktor únavy CNS v kombinaci s faktorem somatické únavy se vyskytl v šesti případech, u 

třech farmaceutů a třech farmaceutických asistentů. Faktor úbytku motivace a faktor 

somatické únavy byl pozorován u dvou dotazovaných, jednoho farmaceuta a jednoho 

farmaceutického asistenta. 
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Graf 18: Hrubé skóre (Z/K) 

 
 

K překročení hraniční hodnoty hrubého skóre v rámci rozdílu hodnot začátku a konce 

směny došlo častěji u farmaceutů než u farmaceutických asistentů.  

Zajímavým ukazatelem je, kolik pracovníků překračovalo hraniční hodnoty nejen na 

začátku směny, ale i na konci zároveň. V tabulce č. 30 jsou uvedeni pracovníci, kteří 

překročili hraniční hodnoty pocitů únavy na začátku i na konci směny.  

 

Tabulka 30: Pracovníci, kteří v rámci SPÚ překročili na začátku i na konci směny hraniční skóre zároveň 

Za
čá
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n
ec

 
sm
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Faktory 
Vlastní šetření 

Počet %  

Únava CNS 3 1,5 % 

Úbytek motivace 9 4,5 % 

Som. Příznaky únavy 3 1,5 % 

Hrubé skóre 3 1,5 % 

 

Z tabulky č. 30 vyplývá, že 1,5 % pracovníků přesáhlo hraniční hodnotu únavy CNS 

na začátku i na konci pracovní doby zároveň. Stejných procentuálních hodnot dosáhly i pocity 

somatické únavy.  Úbytek motivace byl přítomen u 4,5 % respondentů na začátku a zároveň i 

na konci směny.  
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Graf 19: Únava CNS, Úbytek MOT, Únava SOM (Z i K) 

 
 

Individuální diagnostikou bylo zjištěno, že únava CNS a somatická únava přítomná 

současně na začátku i na konci byla častější u farmaceutického asistenta než u farmaceuta, u 

kterého naopak převládal úbytek motivace.  

 

 

Graf 20: Hrubé skóre (Z i K) 

 
 

 

Překročená hodnota hraničního hrubého skóre na začátku i na konci směny zároveň se 

objevila celkem u dvou farmaceutů a jednoho farmaceutického asistenta. 
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2.4.3 Skupinová diagnostika škály psychické únavy 

 

 Škála psychické únavy představuje další způsob zjišťování subjektivních pocitů 

únavy. Tato metoda pochází z Grandjeanova originálu.76 Principem je zaškrtávání míry 

jednotlivých příznaků na ose dlouhé 100 mm. Jedná se o celkem pět os, kdy při součtu hodnot 

naměřených na ose jedna a tři dostaneme výsledný pocit iritace a při součtu naměřených 

hodnot na ose dva, čtyři a pět dostaneme výsledný pocit útlumu.  

1) Osa uvolněný/napjatý 

2) Osa bdělý/ospalý 

3) Osa klidný/podrážděný 

4) Osa odpočatý/unavený 

5) Osa čilý/lenivý76 

 
 

Tabulka 31: Průměrné hodnoty syndromů únavy a iritace pro 8h ranní směnu 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 42   37 Iritace 81 49  Iritace 39  51  

Útlum 69  56 Útlum 143  62  Útlum  74 74  
 

 

 

 

a) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceuta a farmaceutického asistenta 

 

 V tabulce číslo 32 a 33 jsou uvedeny hodnoty iritace a útlumu, které se vztahují 

k začátku, konci a rozdílu hodnot začátku a konce práce farmaceuta a farmaceutického 

asistenta. 

 

Tabulka 32: Hodnoty iritace a útlumu farmaceutů 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 39   28 Iritace 98  40  Iritace 59  36  

Útlum 64 36 Útlum 160  39  Útlum  96 46  
 

 

 

 

                                                 
76 HLADKÝ, Aleš a Zdeňka ŽIDKOVÁ. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže: metodická příručka. Praha: Karolinum, 1999. 

ISBN 80-718-4890-5. S. 72. 
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Tabulka 33: Hodnoty iritace a útlumu farmaceutických asistentů 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 36 23  Iritace 96 38 Iritace 60 45 

Útlum 69 38 Útlum 163 43 Útlum 94  46 
 

 

Graf 21: Začátek 8h směny, Konec 8h směny, Rozdíl Z/K FxFA 

 
 

 

 Při porovnání průměrných hodnot iritace a útlumu na začátku směny bylo zjištěno, že 

farmaceuti pociťovali vyšší míru iritace než farmaceutičtí asistenti a přesně naopak tomu bylo 

s útlumem, který při nástupu na směnu pociťovali častěji farmaceutičtí asistenti. Referenční 

hodnota nebyla v žádné skupině ani syndromu překročena s výjimkou hodnoty útlumu u 

farmaceutických asistentů, kde se hodnota rovnala hodnotě referenční. Na konci pracovní 

doby převládala opět iritace u farmaceutů a únava u farmaceutických asistentů, zároveň došlo 

k překročení referenčních hodnot v obou sledovaných skupinách u obou syndromů. Rozdíl 

průměrných hodnot začátku a konce směny byl u obou sledovaných skupin téměř stejný. 

V obou případech došlo zároveň k překročení referenčních hodnot iritace a útlumu.  

 

 

b) Porovnání subjektivních pocitů únavy pracovníků ve městech a na vesnicích 

 

 

 Tabulka číslo 34 a 35 obsahuje informace týkající se průměrných hodnot iritace a 

útlumu farmaceutů a farmaceutických asistentů pracujících ve městech a na vesnicích.  
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Tabulka 34: Hodnoty iritace a útlumu pracovníků ve městech 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 68 24  Iritace 98 41 Iritace 30 39 

Útlum 63 40 Útlum 161 43 Útlum  98 50 
 

 

 

Tabulka 35: Hodnoty iritace a útlumu pracovníků na vesnicích 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 41  26,90 Iritace 95 37 Iritace 54 31 

Útlum 70 33,41 Útlum 162 38 Útlum 92  42 
 

 

 

Graf 22:Začátek 8h směny, Konec 8h směny, Rozdíl Z/K MxV 

 
 

 Analýzou dat bylo zjištěno, že výrazně vyšší pocity iritace při nástupu do zaměstnání 

pociťují farmaceuti a farmaceutičtí asistenti vykonávající svou práci ve městech. Útlum pak 

častěji na začátku osmi hodinové směny pociťovali pracovníci na vesnicích. Referenční 

hodnoty byly překročeny v rámci syndromu iritace právě pracovníky z měst a následně 

v syndromu útlumu pracovníky z vesnic. Na konci směny převažoval pocit iritace opět u 

pracovníků ve městech a hodnoty útlumu dosahovaly téměř stejných čísel. U obou skupin 

došlo k překročení referenčních hodnot obou sledovaných syndromů. Rozdíl průměrných 

hodnot začátku a konce směny byl v rámci iritace vyšší u pracovníků na vesnicích a v rámci 

útlumu u pracovníků ve městech. Opět došlo k překročení referenčních hodnot oběma 

sledovanými skupinami u obou syndromů. 
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c) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceutů pracujících ve městech s farmaceuty, 

kteří pracují na vesnicích 

 

 

 V tabulkách číslo 36 a 37 jsou zaneseny průměrné hodnoty syndromů iritace a únavy 

farmaceutů pracujících ve městě a farmaceutů pracujících na vesnicích. 

 

 

Tabulka 36:Hodnoty iritace a útlumu farmaceutů pracujících ve městech 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 33 25 Iritace 98 41 Iritace 65 40 

Útlum 54 34 Útlum 157 42 Útlum 103 51 
 

 

Tabulka 37: Hodnoty iritace a útlumu farmaceutů pracujících na vesnicích 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 45 30 Iritace 98 40 Iritace 53 30 

Útlum 73 35 Útlum 163 34 Útlum 90 40 
 

 

 

Graf 23:Začátek 8h směny, Konec 8h směny, Rozdíl Z/K FmxFv 

 
 

 Porovnáváním dat bylo zjištěno, že na začátku směny pociťovali vyšší iritaci a únavu 

farmaceuti pracující na vesnicích, v těchto případech zároveň došlo k překročení referenčních 

hodnot. Na konci směny již byla hodnota iritace u farmaceutů pracujících ve městě stejná jako 

u farmaceutů pracujících na vesnici, ale útlum byl opět vyšší u farmaceutů pracujících na 

vesnicích. K překročení referenčních hodnot došlu u obou sledovaných skupin v rámci obou 
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syndromů. Rozdíl průměrných hodnot začátku a konce směny byl vyšší v obou syndromech u 

farmaceutů pracujících ve městech, u iritace a útlumu tedy došlo v průběhu dne 

k výraznějšímu nárůstu než u farmaceutů pracujících na vesnicích. Opět došlo k překročení 

referenčních hodnot oběma sledovanými skupinami v rámci obou syndromů.  

 

 

d) Porovnání subjektivních pocitů únavy farmaceutických asistentů pracujících ve městech 

s farmaceutickými asistenty, kteří pracují na vesnicích 

 

V tabulkách číslo 38 a 39 jsou uvedeny průměrné hodnoty syndromů iritace a únavy 

farmaceutických asistentů pracujících ve městě a farmaceutických asistentů pracujících na 

vesnicích. 

 

Tabulka 38: Hodnoty iritace a útlumu farmaceutických asistentů pracujících ve městech 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 35 23 Iritace 98 41 Iritace 63 38 

Útlum 71 43 Útlum 166 44 Útlum 95 48 

 
 

Tabulka 39: Hodnoty iritace a útlumu farmaceutických asistentů pracujících na vesnicích 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom x s syndrom x s syndrom x s 

Iritace 38 23 Iritace 93 34 Iritace 55 33 

Útlum 66 32 Útlum 161 42 Útlum 95 44 

 

 
Graf 24: Začátek 8h směny, Konec 8h směny, Rozdíl Z/K FAmxFAv 
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Analýzou dat bylo zjištěno, že vyšších hodnot iritace dosahovali na začátku směny 

farmaceutičtí asistenti pracující na vesnicích. Vyšších hodnot útlumu dosahovali farmaceutičtí 

asistenti pracující ve městech. Z hlediska hodnocení referenčních hodnot došlo k překročení 

pouze referenční hodnoty útlumu u farmaceutických asistentů pracujících ve městech. Na 

konci směny již byly hodnoty iritace a útlumu vyšší u farmaceutických asistentů pracujících 

ve městech a u obou skupin došlo k překročení referenčních hodnot iritace a útlumu. Rozdíl 

průměrných hodnot začátku a konce směny byl vyšší u farmaceutických asistentů pracujících 

ve městech v rámci iritace a v rámci útlumu byly hodnoty farmaceutických asistentů 

pracujících ve městech totožné s hodnotami farmaceutických asistentů pracujících na 

vesnicích. Opět došlo k překročení referenčních hodnot iritace a útlumu oběma pozorovanými 

skupinami.  

 

2.4.4 Individuální diagnostika škály psychické únavy 

 

Individuální diagnostika slouží k odhalení osob, které nastupují do zaměstnání se 

zvýšenými pocity iritace a útlumu nebo u kterých došlo v průběhu pracovní směny 

k výraznému nárůstu těchto syndromů. Tyto nadměrné projevy můžeme diagnostikovat na 

základě překročení hodnot hraničního skóre viz tabulka č. 40.  

 

Tabulka 40: Hodnoty hraničních skóre pro diagnostiku nadměrných projevů únavy 

Začátek směny Konec směny Rozdíl Z/K 

syndrom hr. skóre syndrom hr. skóre syndrom hr. skóre 

Iritace 80 Iritace 140 Iritace 90 

Útlum 120 Útlum 200 Útlum 150 

 

V tabulce číslo 41 jsou uvedeni všichni pracovníci (farmaceuti a farmaceutičtí 

asistenti), kteří ráno nastoupili na směnu nedostatečně odpočinutí a v rámci diagnostiky 

překročili hodnoty hraničního skóre iritace a útlumu. 

 

Tabulka 41: Číselné a procentuální znázornění osob překračujících hodnoty kritického skóre 
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Syndrom 
Vlastní šetření 

počet % počet % počet % 

Iritace 12 6 %  Iritace  24  12 % Iritace 37 18,5 % 

Útlum 15 7,5 %  Útlum  28 14 % Útlum 23 11,5 % 

 

 



 67 

Z uvedené tabulky vyplývá, že na začátku směny prožívalo nedostatečný odpočinek 6 

% z dotazovaných v podobě iritace a 7,5 % v podobě útlumu. Na konci směny pociťovalo 

iritaci 12 % respondentů a 14 % pociťovalo útlum. Výrazný nárůst únavy v průběhu směny 

pocítilo 18,5 % prostřednictvím iritace a 11,5 % dotazovaných pocítilo narůstající útlum.  

 

Graf 25: Iritace (Z), Iritace (K), Iritace (Z/K) 

 
 

Při pohledu na syndrom iritace na začátku a na konci pracovní směny můžeme dále 

konstatovat, že v obou případech překračovali hraniční hodnoty pocitů iritace častěji 

farmaceuti než farmaceutičtí asistenti. Přičemž nárůst iritace v průběhu dne byl strmější u 

farmaceutických asistentů. 

 

Graf 26:Útlum (Z), Útlum (K), Útlum (Z/K) 

 
 

Porovnáním hodnot útlumu na začátku a na konci pracovní doby bylo možné učinit 

závěr, že častěji překračovali hraniční hodnoty na začátku směny farmaceutičtí asistenti a na 

konci směny farmaceuti. Z hodnot rozdílu začátku a konce směny vyplývá, že vyšší nárůst 

útlumu se objevoval u farmaceutů. Hodnoty rozdílu však měly téměř stejný počet zastoupení 

u farmaceutů a farmaceutických asistentů.  
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Analýzou bylo dále zjištěno, že k překročení obou syndromů, tedy iritace a útlumu, 

došlo na začátku pracovní směny celkem v pěti případech, a to třemi farmaceuty a dvěma 

farmaceutickými asistenty. Na konci směny oba syndromy překročilo celkem dvanáct 

respondentů, tvořených šesti farmaceuty a šesti farmaceutickými asistenty.  

Hraniční hodnoty byly překročeny na začátku i na konci směny zároveň celkem v šesti 

případech, iritace byla třikrát překročená farmaceuty. A syndrom útlumu také třikrát, 

v zastoupení dvou farmaceutů a jednoho farmaceutického asistenta.  
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2.5 Diskuse 
 

V rámci diskuse jsou zde okomentovány a porovnány zjištěné výsledky, vyhodnoceny 

kvalifikované předpoklady a pro zajímavost je zde uvedeno srovnání subjektivních pocitů 

únavy farmaceutů s jiným výzkumným celkem, představujícím zdravotní sestry. 

 Pomocí individuální diagnostiky se podařilo dohledat osoby nastupující na směnu 

s nadměrnými pocity únavy, ale i osoby, u kterých došlo v průběhu směny k nadměrnému 

nárůstu pocitů únavy. Metodou dotazníku SPÚ bylo zjištěno, že na začátku směny překročilo 

hraniční hodnoty celkem 6,5 % pracovníků v podobě únavy CNS, 10 % v podobě úbytku 

motivace, 1,5 % v rámci únavy somatické a hraniční hodnoty hrubého skóre byly překročeny 

ve 2 %. Z rozboru těchto hodnot dále vyplývá, že překročených hodnot únavy CNS 

dosahovali častěji farmaceutičtí asistenti a stejně tak tomu bylo i u únavy somatické. Úbytek 

motivace byl častější u farmaceutů. Hodnota hrubého skóre, tedy součet všech tří faktorů, 

překročila hodnotu hraničního skóre ve stejném zastoupení farmaceuty a farmaceutickými 

asistenty. 

Nadměrný nárůst únavy v průběhu směny byl dále patrný u 28 % pracovníků ve 

faktoru únavy CNS, u 20 % ve faktoru úbytku motivace, u 15 % ve faktoru somatické únavy a 

u 19 % došlo k překročení hraniční hodnoty hrubého skóre. Detailnější analýzou těchto dat 

bylo zjištěno, že četnější překročení hraničních hodnot všech tří faktorů bylo zaznamenáno u 

farmaceutů. A stejně tomu bylo i u hodnoty hrubého skóre.  

Použitím škály psychické únavy v rámci individuální diagnostiky bylo zjištěno, že na začátku 

směny pociťovalo zvýšenou iritaci 6 % respondentů a 7,5 % zvýšený útlum, přičemž iritace 

byla častější u farmaceutů a útlum naopak u farmaceutických asistentů. Významný nárůst 

iritace v průběhu pracovní doby zaznamenalo 18,5 % respondentů a nárůst útlumu 11,5 % 

dotazovaných. Nárůst iritace a útlumu byl v tomto případě téměř ve srovnatelném zastoupení 

farmaceuty a farmaceutickými asistenty.  

Podrobnější výsledky skupinové diagnostiky dotazníku SPÚ můžeme rozdělit do čtyř 

kategorií. V rámci první byli porovnáváni farmaceuti s farmaceutickými asistenty na začátku 

směny, na jejím konci, v rámci nárůstu únavy v průběhu dne daného rozdílem hodnot konce a 

začátku směny a dále pomocí hrubého skóre tvořeného součtem všech tří faktorů (CNS, 

MOT, SOM). Analýzou byl pozorován vyšší úbytek motivace a únavy CNS na začátku směny 

a vyšší nárůst somatické únavy v průběhu dne častěji u farmaceutických asistentů. Únava 

somatická na začátku dne, faktory únavy CNS a úbytku motivace na konci směny a nárůst 
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únavy CNS s úbytkem motivace byly častější u farmaceutů. Hodnoty hrubého skóre byly na 

začátku směny srovnatelné u obou skupin, ale na konci směny a v rámci nárůstu únavy 

v průběhu dne již byly vyšší u farmaceutů, a tak lze získané výsledky interpretovat, že 

celková únava byla častější u farmaceutů než u farmaceutických asistentů. Fakt spojený 

s vyšší únavou farmaceutických asistentů na začátku pracovní směny může souviset s jejich 

náplní práce, činnostmi, které před začátkem pracovní doby musí zařídit a časnějším 

nástupem do zaměstnání.  

V rámci druhé kategorie byli porovnáváni pracovníci ve městech s pracovníky na 

vesnicích. Průzkumem bylo zjištěno, že hodnoty všech tří faktorů a zároveň hodnoty hrubého 

skóre na začátku směny byly vyšší u pracovníků na vesnicích. Na konci směny a v rámci 

nárůstu jednotlivých faktorů a hodnot hrubého skóre byly hodnoty vyšší u pracovníků ve 

městech, s výjimkou únavy CNS na konci směny, která dosahovala v obou skupinách 

stejných hodnot. Zjištěné výsledky začátku směny přikládám brzkým otvíracím hodinám a 

možnému stereotypu lékáren na vesnicích a malých městech. 

V rámci třetí kategorie byli vyhodnocováni farmaceuti pracující ve městech 

a farmaceuti pracujícími na vesnicích.  Vyšší pocity únavy pociťovali farmaceuti pracující ve 

městech ve všech faktorech na začátku směny, na jejím konci a v rámci nárůstu únavy 

v průběhu směny taktéž. Vyšších hodnot tedy dosahovaly i hodnoty hrubého skóre. Jedinou 

výjimkou byla vyšší únava CNS na konci směny a zároveň její vyšší nárůst v průběhu 

pracovní směny u farmaceutů pracujících na vesnicích. Tuto skutečnost přikládám opět 

k časnější otevírací době lékárny, stereotypu, menšímu množství pracovníků a věku některých 

respondentů. 

V rámci čtvrté kategorie byli porovnáváni farmaceutičtí asistenti pracující ve městech 

s farmaceutickými asistenty pracujícími na vesnicích. Na začátku směny dosahovali vyšších 

hodnot ve všech faktorech a v hodnotě hrubého skóre farmaceutičtí asistenti pracující na 

vesnicích a vyšších hodnot dosahovali farmaceutičtí asistenti na vesnici i na konci směny z 

hlediska somatické únavy. Vzniklou skutečnost bych přikládala obdobným důvodům jako u 

třetí kategorie.  

Referenční hodnoty u všech pozorování a porovnávání nebyly ani jednou překročeny 

na začátku pracovní doby. Důvod vidím v odlišné zemi a kontinentu původu dotazníku, což 

může souviset i s odlišným pracovním tempem a možností odpočinku tamějších pracovníků.  

 Skupinovou diagnostikou za použití škály psychické únavy můžeme výsledky rozdělit 

opět do čtyř skupin. Porovnáváním farmaceutů a farmaceutických asistentů pociťovali vyšší 

iritaci ráno a večer farmaceuti, avšak nárůst iritace v průběhu dne u nich byl méně výrazný 
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než u farmaceutických asistentů. Větší únavu pociťovali ráno i večer farmaceutičtí asistenti, 

avšak nárůst v průběhu směny byl naopak patrnější u farmaceutů.  

Porovnáním situace ve městech a na vesnicích byla vyšší iritace na začátku i na konci 

směny pozorována u pracovníků ve městech. Vyšší hodnoty útlumu byly sledovány u 

pracovníků na vesnicích při nástupu na směnu, avšak na konci směny již dosahovali stejných 

hodnot jako pracovníci ve městech. Vyšší nárůst útlumu byl zároveň pozorován u pracovníků 

ve městech. 

U farmaceutů pracujících ve městech a farmaceutů pracujících na vesnicích byly vyšší 

iritace a útlum na začátku směny pozorovány u farmaceutů pracujících na vesnicích, na konci 

směny byla hodnota iritace u obou skupin farmaceutů stejná, avšak útlum byl stále vyšší u 

farmaceutů na vesnicích. Vyšší nárůst v rámci obou symptomů v průběhu dne byl pak patrný 

u farmaceutů ve městech.  

U farmaceutických asistentů pracujících na vesnici byly vyšší hodnoty pozorovány 

pouze v rámci iritace na začátku směny. Ostatní hodnoty symptomů, včetně nárůstu iritace 

v průběhu dne byly vyšší u farmaceutických asistentů pracujících ve městech. Nárůst útlumu 

byl v obou dotazovaných skupinách stejný.  

Výsledné hodnoty škály psychické únavy je potřeba brát s rezervou, neboť se jedná o 

velmi krátké a orientační šetření. Pro představu zde uvádím komparaci obou metod v rámci 

zjištěných hodnot nárůstu únavy v průběhu směny u farmaceutů a farmaceutických asistentů. 

V rámci dotazníku SPÚ došlo k vyššímu nárůstu únavy CNS a úbytku motivace u farmaceutů, 

ale somatické příznaky únavy byly častější u farmaceutických asistentů. Hrubé skóre bylo 

však vyšší u farmaceutů než u farmaceutických asistentů. V rámci škály psychické únavy byl 

u farmaceutů vyšší nárůst iritace, avšak útlum byl naopak častější u farmaceutických 

asistentů. Obě tyto metody zachycovaly subjektivní pocity únavy, ale zcela odlišným 

způsobem, přičemž k hodnotnějšímu sběru dat posloužil dotazník SPÚ.  

Neboť se mi nepodařilo dohledat stejný výzkumný celek, se kterým bych mohla své 

hodnoty porovnávat, uvádím zde pro představu jinou skupinu zdravotníků, konkrétně skupinu 

zdravotních sester pracujících na operačních sálech v nemocnici Motol. Dotazník SPÚ byl 

v tomto případě vyplněn 51 sestrami a závěr byl takový, že v rámci skupinové diagnostiky 

vykazovala většina respondentek na začátku i na konci směny vyšší hodnoty, než byly 

hodnoty referenční, a zároveň u nich byl patrný i výrazný nárůst únavy v průběhu dne. Víc 
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než polovina (n = 28) přitom nastupovala na směnu s překročenými hraničními hodnotami, 

tedy nedostatečně odpočinutá.77  

Je víc než patrné, že charakter práce zdravotní sestry na operačním sále a charakter 

práce farmaceuta a farmaceutického asistenta je velmi rozdílný. Zároveň se každého 

průzkumu účastnil jiný počet respondentů. Nicméně vyšší pocity primárně na začátku 

pracovní doby vykazovaly zdravotní sestry.  

 

 

Vyhodnocení kvalifikovaných předpokladů: 

 

Kvalifikované předpoklady k porovnání zátěže farmaceutů a farmaceutických asistentů 

ve městech a na vesnicích 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:  

Průměrná hodnota faktoru MOT u farmaceutických asistentů ve městech bude na konci směny 

minimálně o 50% vyšší než na začátku směny. A zároveň bude vyšší než u farmaceutických 

asistentů na vesnicích. 

Analýzou dat bylo zjištěno, že průměrná hodnota faktoru MOT byla na konci směny o více 

než 50 % vyšší. Ranní průměrná hodnota faktoru MOT představovala hodnotu 2,3 a hodnota 

na konci směny byla 6,7. Zároveň se potvrdila druhá část tvrzení, průměrná hodnota faktoru 

MOT byla opravdu vyšší u farmaceutických asistentů pracujících ve městech. Farmaceutičtí 

asistenti na vesnicích dosahovali průměrné hodnoty 6,2. Došlo tedy k potvrzení 

kvalifikovaného předpokladu. 

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Průměrné hodnoty faktorů MOT a SOM budou na konci směny vyšší u farmaceutů ve městech 

než u farmaceutů na vesnicích. Zároveň vyšší bude i hodnota hrubého skóre u farmaceutů 

pracujících ve městech. 

Průměrné hodnoty faktorů úbytku motivace farmaceutů ve městech dosahovaly hodnot 6,8 a 

farmaceutů na vesnicích 6,5. Hodnoty faktoru somatické únavy nabývaly hodnot 4,5 pro 

farmaceuty ve městech a 3,6 pro farmaceuty na vesnicích. Hodnota hrubého skóre byla také 

vyšší u farmaceutů pracujících ve městech – 18,3, než u farmaceutů pracujících na vesnicích – 

17,2. Kvalifikovaný předpoklad se tedy potvrdil. 

 

                                                 
77 CHALUPOVÁ, Markéta. Pracovní únava sester na Centrálních operačních sálech FN Motol. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Jirkovský, Daniel. 
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Kvalifikované předpoklady k porovnání farmaceutů a farmaceutických asistentů 

Kvalifikovaný předpoklad č. 1:   

Hraniční skóre faktoru CNS překročí 20 % dotazovaných farmaceutů při nástupu na směnu 

v lékárně.  

K překročení došlo pouze u 6,5 % dotazovaných celkem, tvořených ze 4 % farmaceuty a ze 

2,5 % farmaceutickými asistenty. K naplnění tohoto kvalifikovaného předpokladu nedošlo. 

Kvalifikovaný předpoklad č. 2:  

Hraniční skóre u všech faktorů (CNS, MOT, SOM) bude ráno i večer o 10 % vyšší u 

farmaceutů než u farmaceutických asistentů. 

Hraniční skóre u faktorů MOT a SOM bylo skutečně vyšší u farmaceutů, avšak nikoliv o 10 

%. Úbytek motivace byl častější o 4 %, somatická únava o 2 %. Únava CNS představovala 

procentuálně stejné zastoupení farmaceutů jako farmaceutických asistentů.  

Celkově tak překročilo hraniční hodnoty únavy CNS 46 dotazovaných (23 %), 23 farmaceutů 

a 23 farmaceutických asistentů. Výrazný úbytek motivace zaznamenalo 40 respondentů (20 

%), a to 24 farmaceutů a 16 farmaceutických asistentů. A hraničních hodnot somatické únavy 

dosáhlo 20 dotazovaných (10 %), dvanáct farmaceutů a osm farmaceutických asistentů. 

K naplnění kvalifikovaného předpokladu nedošlo. 
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2.6 Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem psychosociální pracovní zátěže 

farmaceutů. V teoretické části jsem charakterizovala farmaceuta z pohledu historie, jeho 

současné role ve společnosti a legislativního vymezení. Věnovala jsem se pojmům duševní 

zdraví, duševní hygiena, stres, zátěž, únava a syndrom vyhoření. Především u stresu a únavy 

jsem se snažila o uniformitu kapitol tak, aby u obou těchto symptomů byla vždy uvedena 

charakteristika, rozdělení, reakce lidského organismu, diagnostika… 

K empirické části jsem využila dotazníkové šetření pomocí dotazníku SPÚ vyvinutého 

Japonskou asociací průmyslového zdraví a škálu psychické únavy. Obě tyto metody sloužily 

ke zjišťování směnové únavy prostřednictvím sebehodnocení respondentů. Výsledky byly 

zpracovány do tabulek a grafů uvedených v kapitole 2.4, vyhodnoceny v rámci skupinové i 

individuální diagnostiky a porovnány na základě stanovených kritérii – farmaceuti a 

farmaceutičtí asistenti, pracovníci ve městech a pracovníci na vesnicích, farmaceuti ve 

městech a farmaceuti na vesnicích, farmaceutičtí asistenti ve městech a farmaceutičtí asistenti 

na vesnicích.  

Dosažení cílů a kvalifikovaných předpokladů bylo vyhodnoceno prostřednictvím 

diskuse v kapitole 2.5. Z celkem čtyř kvalifikovaných předpokladů byly dva zcela potvrzeny a 

dva vyvráceny.  

Práce má přinést především ucelený pohled na povolání farmaceuta. Má připomenout, 

jak důležité je v našem životě duševní zdraví a péče o něj, charakterizovat dva největší 

nepřítele duševního zdraví, stres a únavu. A má za cíl poukázat na to, jak na ně naše tělo 

může reagovat, jak je naše psychika neodmyslitelně spojená s naším fyzičnem a kam až může 

dospět únava u rizikových zaměstnání. 

Pomocí průzkumu se mi zároveň potvrdil fakt, že častější pocity únavy byly na konci 

směny pociťovány u farmaceutů než u farmaceutických asistentů a že byla únava častější ve 

městech než na vesnicích. Tento fakt může být dán větší zodpovědností farmaceutů, 

odlišnostmi v pracovní náplni, menší šancí na odpočinek v průběhu dne apod. Vyšší únava ve 

městech pak může souviset s vyšší hustotou obyvatel, lokalitou lékárny a obecně 

uspěchanějším tempem města. Zajímavostí bylo, že referenční hodnoty v rámci ranní směny 

nebyly překročeny v žádné ze sledovaných skupin. Důvod shledávám především v tom, že byl 

dotazník vytvořen v jiné zemi a kontinentu, což může souviset i s jiným pracovním tempem a 

možností odpočinku pracovníků.  
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Získání respondentů z různých částí České republiky bylo velice inspirativní. 

Seznámila jsem se s řadou farmaceutů a farmaceutických asistentů, a měla jsem tak šanci 

kromě pocitů únavy porovnat i jejich vstřícnost, empatii, spolehlivost a kolegialitu. Jako 

poučení jsem si odnesla, že pro sběr dat a komunikaci obecně je výhodnější využít osobní 

kontakt před komunikací přes internet.  

Pokud bych se měla této práci věnovat znovu, nebo ji rozšířit, zaměřila bych se i na 

jiná kritéria pro porovnání, než jsem použila ve své současné práci. V potaz bych vzala vliv 

věku, délky praxe a pohlaví respondentů na subjektivní pocity únavy, kterým jsem se z 

kapacitních důvodů vyhnula. Dále bych svou práci obohatila o použití Meisterova dotazníku, 

který hodnotí vliv pracovní činnosti na psychiku pracovníků a odráží tak působení psychické 

zátěže při práci a který by tak korespondoval s kapitolou 1.4.  

Prospěšnost své diplomové práce shledávám především v rozšíření obzorů ohledně 

současné situace v lékárnách a myslím si, že by bylo vhodné situaci i nadále monitorovat a 

průběžně pracovníky testovat, aby se předcházelo stavům, do kterých se jedinec v rámci 

dlouhodobého působení únavy a stresu může dostat.  

Myslím si, že základ pro redukci únavy spojenou s výkonem práce farmaceuta tkví 

v dostatečném personálním zabezpečení, možnosti častějších přestávek na odpočinek, lepší 

dělbě práce, posilování dobrých vztahů v rámci kolektivu a svůj podíl na něm může mít i řada 

zaměstnaneckých benefitů. Mimo práci bychom si měli najít dostatek prostoru na rodinu, své 

blízké, na své zájmy, dostatek spánku a v rámci volného času bychom se měli snažit od práce 

izolovat.  
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Seznam příloh 

Dotazník SPÚ a škála psychické únavy  

Pohlaví: a) žena b) muž 

Celková délka praxe: 

Pozice: a) farmaceut b) farmaceutický asistent 

Velikost obce podle počtu obyvatel: a) vesnice b) město 

 

Napište prosím křížek do políčka, podle toho, jak silný je váš pocit daného příznaku únavy. 

Prosím pište křížky do sloupců vlevo pro zjištění pocitu únavy 30 minut po začátku směny a 

vpravo pro zjištění pocitu 30 minut před koncem pracovní doby. 

 Síla pocitu: 0 – žádný 1 – mírný 2 – silný 

 

0 1 2 Příznaky únavy 0 1 2 

   1. Mám pocit těžké hlavy    

   2. Cítím únavu v celém těle    

   3. Mám pocit těžkých nohou    

   4. Chce se mi zívat    

   5. Mám pocit otupělosti    

   6. Cítím ospalost    

   7. Bolí mě oči    

   8. Zdá se mi, že mé pohyby jsou ztuhlejší a 
neohrabanější 

   

   9. Když si stoupnu, mám pocit, že se motám    

   10. Nejraději bych se trochu natáhl/a na pohovku    

   11. Nemohu soustředit myšlenky    

   12. Není mi do řeči    

   13. Mám pocit nervozity    

   14. Obtížně soustřeďuji pozornost    

   15. Nic mě nebaví    

   16. Jsem náchylnější k zapomínání    

   17. Dělám více chyb    

   18. Cítím neklid a ustaranost    

   19. Ztrácím sebejistotu a sebedůvěru    

   20. Ztrácím trpělivost    

   21. Bolí mě hlava    

   22. Mám pocit tíhy (ztuhlost v ramenou)    

   23. Bolí mě v kříži    

   24. Těžko se mi dýchá    

   25. Mám pocit sucha v ústech    

   26. Mám pocit ochraptělosti    

   27. Točí se mi hlava    

   28. Škube mi v horním víčku    

   29. Cítím třes v rukou či nohou, rozechvělost    

   30. Necítím se dobře    

   31. Píchá mě v boku    

   32. Zdá se mi, že více kýchám    
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Škála psychické únavy 30 minut po začátku směny 

 

Vyznačte na stupnici dlouhé 100 mm stupeň každého z pěti formulovaných pocitů únavy. 

Například: Cítím se celkem uvolněná/ný 

 

1. Uvolněný ----------X----------------------------------- Napjatý 
 

 

1. uvolněný          ---------------------------------------------------------------------          napjatý 

 

2. bdělý                ---------------------------------------------------------------------          ospalý 

 

3. klidný             ----------------------------------------------------------------------          podrážděný 

 

4. odpočatý         ----------------------------------------------------------------------          unavený 

 

5. čilý                  ----------------------------------------------------------------------          lenivý 

 

 

 

Škála psychické únavy 30 minut před koncem směny 

 

 

1. uvolněný          ---------------------------------------------------------------------          napjatý 

 

2. bdělý                ---------------------------------------------------------------------          ospalý 

 

3. klidný             ----------------------------------------------------------------------          podrážděný 

 

4. odpočatý         ----------------------------------------------------------------------          unavený 

 

5. čilý                    ----------------------------------------------------------------------        lenivý 

 

 


