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automatické odstavení reaktoru 1. druhu 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

jaderná elektrárna Dukovany 

jaderná elektrárna Mochovce 

General Adaptation Syndrome (=obecný adaptační syndrom) 

generální oprava 

jaderná elektrárna 

léčebna dlouhodobě nemocných 

operátor primárního okruhu 

operátor sekundárního okruhu 

požární ochrana 

směnový inženýr 

technická voda důležitá 

vedoucí reaktorového bloku 
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Kapitola 1 

Úvod 

Názor na jadernou energetiku v Evropě není jednotný. Přestože z jaderných elek

tráren pochází 35% evropské elektřiny, pouze Francie ve využívání reaktorů nikdy 

nezaváhala. Jiné země procházely obdobími, kdy se rozhodovaly, že nechají sou

časné reaktory doběhnout do konce jejich životnosti, ale nové už stavět nebudou. 

Nyní však politikové postupně berou jadernou energetiku na milost. 

Ať už se řadíme k odpůrcům nebo naopak příznivcům jaderné energetiky, měli 

bychom vzít na vědomí, že v celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energe

tický zdroj, který by současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepři

spíval ke zhoršování životního prostředí. Lze předpokládat, že jaderné elektrárny 

budou mít zásadní vliv na rozvoj ekonomiky i v budoucnu. 

A pokud budou jaderné elektrárny elektřinu vyrábět, bude zapotřebí odborný 

obslužný personál. Z hlediska bezpečnosti jsou základními požadavky ovládání 

štěpné reakce, zadržování radioaktivních látek a odvod tepla. I když jsou v elek

trárně nainstalovány bezpečnostní systémy s 200% zálohou, jejichž úkolem je bez

pečně odstavit a dochladit reaktor za jakýchkoliv podmínek, je zatím nezbytně 

nutné, aby byly tyto systémy kontrolovány člověkem, který by byl v případě po

třeby schopný adekvátně zasáhnout. "Monitorování a případné intervence do štěpné 

reakce má na starosti tzv. bloková dozorna, ze které je řízen provoz příslušného 

bloku jaderné elektrárny. 

Aby byli tito vysoce odpovědní pracovníci těmi kontrolory a nikoli "rizikovým 

článkem" procesu výroby elektrické energie, je nutné, aby pracovali co nejefektiv

něji a bez chyb. 

V této souvislosti nás zaujala problematika pracovní zátěže těchto zaměst

nanců, která může mít neblah5c vliv na jejich pracovní potenciál a spolehlivost. 
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1. Úvod 

Jsme si vědomi toho, že jde o problematiku značně interdisciplinární, překra

čující hranice jednotlivých disciplín - především psychologie, ergonomie, medicíny, 

hygieny práce, sociologie a pracovního práva 1 .. My jsme se pokusili o její sociolo

gické zpracování s nutným přesahem do zmíněných oborů. 

V rámci této diplomové práce bylo naším cílem tuto oblast zmapovat na kon

krétním případě, na exponovaném pracovišti, kde mohou do popředí mnohem více 

vystupovat možná rizika a další souvislosti této problematiky. Realizovat takovéto 

šetření nám bylo umožněno pracovníky jaderné elektrárny :Mochovce na Slovensku 

a jaderné elektrárny Dukovany v Čechách, kterým bychom chtěli tímto velmi po

děkovat. Po konzultování záměru a diskusích nad cíli tohoto screeningu jsme došli 

k jeho konečné podobě, která snad umožnila oběma zúčastněným stranám získaná 

data účelně využít. 

Diplomová práce je členěna do dvou hlavních bloků: 

1. První se věnuje teoretickým základům a východiskům zkoumané problema

tiky 

2. Druhý se týká samotného praktického šetření, jeho vyhodnocení a interpre

tace 

1 Pluralita problematiky vychází z všeobecně uznávaného předpokladu, ž,e při stresové reakci 
se uplatňuje vzájemná integrace třech struktur osobnosti: fyziologické, psychologické a sociální. 
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Cást I 

Teoretická část 
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Kapitola 2 

Definování klíčových pojmů 

2.1 Vymezení pojmů stres a zátěž 

Definic zátěže a stresu bylo vytvořeno mnoho, ale žádná není jednoznačně akcepto

vatelná jako vyčerpávající, plně vystihující podstatu problému. Je totiž nesnadné 

postihnout všechny atributy tohoto jevu, který sám výrazně překračuje hranice 

jednotlivých disciplín. 

Zátěž (angl. load, něm. -e Belastung, špan. la carga) v dnešním pojetí je 

chápána jako interakce mezi požadavky, které na člověka klade okolní prostředí, 

a mezi jeho schopnostmi či možnostmi vyrovnat se s těmito požadavky, úspěšně 

je zvládnout. Tato obecně přijímaná definice má za sebou dlouholetý vývoj, kdy 

se o vymezení zátěže vedly úporné diskuse, zejména na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let. Na jedné straně proti sobě stála anglicky psaná literatura, ve 

které převládalo Selyeho pojetí stresu (viz dále), na druhé straně v německy psané 

literatuře bylo přijímáno techničtější pojetí "Belastung - Beanspruchung" 1. 

V obecné mluvě se častěji než s pojmem zátěž setkáváme s pojmem stres (angl. 

stress, něm. -r Stress, špan. el estrés). Někdo oba dva pojmy ztotožňuje, jinde 

nalézáme pro oba termíny rozdílné definice, kde stres je chápán jako specifický 

druh zátěže, používá se pro označení stavu, "kdy je člověk postaven do svízelné 

situace, s níž se lze vyrovnat jen velmi obtížně, kdy je frustrován, prožije otřes, 

šok, setkává se s nesnázemi" [17, str. 7]. 

Naproti tomu pojmem zátěž se označují "jakékoliv požadavky, tedy i nepatrné, 

které člověk hravě zvládne" [17, str. 7]. Zátěž je značně proměnlivá a interindivi

duálně i intraindividuálně podmíněná, protože i za stejných podmínek prostředí 

je u různých lidí i u téhož člověka při rozdílném vnitřním stavu různá. 

1 Založeno na analogii technického a biologického systému. Jako Belastung označujeme vnější 
měřitelné faktory, jako Beanspruchung reakci organismu na tyto vnější faktory. 
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2.1. v~ymezení pojmú stres čí zátěž 2. Defino~vání k1íčoY}"ch pojmů 

Zjednodušeně řečeno můžeme stres chápat jako individuální reakci na zátěž, 

jako případ nepřiměřené záteže, kdy už člověk není s to požadavky na něj kladené 

zvládnout. Jeho důsledky bývají pro organismus negativní, zatímco zátěž může 

být i prospěšná, a je v podstatě pro život nepostradatelná, neboť přiměřená zátěž 

nutí organismus k neustálé adaptaci na nové podmínky, ke stálemu zlepšování 

výkonu, nutí ho růst. Samozřejmě v extrémních případech, tj. jak nedostatečná, 

tak i nadměrná zátěž je škodlivá a může vést i ke zhroucení organismu. Hladina 

prožívané zátěže je ale vždy subjektivní. Svou roli hraje také čas. Čím déle zátěž 

trvá, tím se zhoršuje její stupeň. 

Např. Mikšík [33, str. 21J hodnotí zátěž v kategoriích: 

• běžná zátěž (obvyklé, přiměřené a osvojené činnosti a interakce, ukazuje, 

na jaký způsob života je jedinec plně adaptován, pokud je však dlouhodobá, 

lze ji považovat za projev či důsledek stereotypie, člověk se pak přizpůsobuje 

jednou provždy) 

• optimální zátěž (výraznější změny podmínek vyžadují revizi standardních 

přístupů, dochází k aktualizaci zátěže, která se stává hnací silou rozvoje 

člověka, člověk je vybaven pro její zvládnutí, napětí končí osvojením no

vých zkušeností, schopností a dovedností, tato zátěž není provázena negativ

ními důsledky v psychice, naopak následují prožitky uspokojení z dosaženého 

úspěchu a obnovení psychické rovnováhy na nové úrovni) 

• pesimální zátěž (aktualizována výrazně nízkými či vysokými nároky co do 

intenzity nebo délky trvání, nízké nároky nepodněcují rozvoj osobnosti x 

vysoké nároky jsou zdrojem psychické desintegrace) 

• hraniční zátěž (takové nároky jsou kulminačním bodem řešitelnosti, člověk 

se s nimi vyrovnává jen s mimořádným vypětím sil, vznikají funkční poruchy, 

specifické únikové, obranné a kompenzační mechanismy, po takové situaci 

zůstávají výrazné stopy v psychice, ale člověk je s to se s nimi nakonec 

přijatelně vyrovnat) 

• extrémní zátěž (jakékoli kompenzační mechanismy jsou neúčinné nebo je 

daný jedinec není vůbec s to uplatnit) 

V rámci vymezování a definování pro naši práci klíčových pojmů nemůžeme opo

menout ani pravděpodobně nejvíce citovanou, ale rozhodně průkopnickou definici 

stresu, jejímž autorem je Hans Selye [39, 40], zakladatel nauky o stresu, který 

se zasloužilo poznání základních mechanismů stresu. Vymezuje stres jako" stav 
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2.1. Vymezení pojmú stres a zátěž 2. Definoyání klíčových pojmů 

projevující se ve formě specifického syndromu, který představuje souhrn všech ne

specificky vyvolaných změn v rámci daného biologického systému" [34, str. 82]. 

Probíhá jako obecný adaptační syndrom2 ve třech stádiích [40]: 

1. poplachová reakce - mobilizace organismu, soustředění všech fyzických i psy

chických sil na odstranění zdrojů ohrožení, na obranu 

2. stav zvýšené rezistence - úsilí udržet adaptaci 

3. stav vyčerpání, exhausce - vyčerpání adaptační energie 

Později Selye formuloval svou definici biologického stresu jako "nespecifické fy

ziologické reakce na jakýkoliv nárok na organismus kladený" [10, str. 16]. Tato 

reakce je nespecifická tím, že je stejná pro stresor jakékoliv povahy (fyzikální, che

mický, biologický, psychologický). Pokládá tedy stres za stav organismu, zatímco 

vnější podněty, které ho vyvolávají, nazývá stresory. Přestože stres podle autora 

zanechává vždy v těle určitou "jizvu", jelikož se spotřebuje určité nenahraditelné 

množství adaptační energie, je v našem životě nepostradatelný, je jedním z před

pokladů vývoje a adaptace. 

Další neopomenutelnou teorií stresu je psychologická koncepce Richarda S. 

Lazaruse [27], jejíž osu tvoří proces hodnocení hrozby (appraisal) a zvládání 

stresu (coping). Rozhodující je hodnocení situace, kterou člověk posuzuje jako 

ohrožující, čímž vzniká určitá stresová situace spojená s negativními emocemi, 

kterou se pak člověk snaží zvládnout. 

I když se ztotožňujeme s koncepty, které zátěž a stres rozlišují, pro potřeby 

našeho šetření jsme se přiklonili k výše zmíněnému přístupu k termínům a budeme 

je používat jako identické (především pro jejich zaměnitelnost v obecné mluvě). 

Omezíme se rovněž na chápání zátěže (stresu) v jeho negativním vymezení, tj. 

distresu3
, jelikož se studie zabývá subjektivním vnímáním zátěže a jejího vnitř

ního rizika spojeného s pracovním prostředím. 

2 General Adaptation Syndrome, zkratka GAS [39], je pokládán za nespecifickou tělesnou re
akci, zprostředkovanou endokrinním systémem. 

3Podle působení stresu na člověka je možné charakterizovat stres jako negativní a pozitivní. 
Pro označení negativně působícího stresu se používá označení distres (v běžném jazyce se často 
setkáváme s chápáním stresu téměř výhradně s tímto negativním nádechem). V souvislosti s 
kladně působícím stresem se hovoří o eustresu. Autorkou této terminologie je J. Bernardová [4]. 
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2.2. Druhy zátěže 2. Definováni klfčovJ'ch pojmů 

2.2 Druhy zátěže 

Zátěž tak jak jsme ji zatím vymezili se týká jakýchkoliv vlivů, které mohou na 

člověka působit a vyžadovat mobilizaci jeho organismu na jejich zvládnutí. V lite

ratuře se často setkáme s rozlišením zátěže podle charakteru těchto podnětů. 

Hladký [17, str. 8] rozlišuje zátěž: 

• biologickou: činitelé mají fyzikální, chemickou či biologickou povahu, or

ganismus odpovídá primárně biologicky, psychické reakce jsou následné a 

druhotné 

• fyzickou: klade požadavky primárně na svalovou činnost, která se odráží v 

prožívání 

• psychickou: primárně jde o psychické zpracování a vyrovnání se s poža

davky životních situací, kdy jsou tělesné reakce druhotné; rozlišuje zde ještě 

tři druhy: 

o zátěž senzorickou (požadavky na činnost periferních smyslových organů 

a jim odpovídajících struktur centrálního nervového systému) 

o zátěž mentální (požadavky na zpracování informací, kladoucích nároky 

na pozornost, paměť, představivost, myšlení a rozhodování) 

o zátěž emocionální (požadavky vyvolávající afektivní odezvu) 

Z hlediska časových charakteristik se také rozlišuje (viz Gilbertová [12, str. 43 -

44 ]) zátěž (stres): 

• akutní: dochází k rychlému zvýšení emoční tenze nad klidovou úroveň; prů

běh zklidnění závisí na závažnosti události, odezva organismu může mít různé 

formy (šok, zmatené jednání, ztráta paměti, ... ); příčinou např. dopravní ne

hoda, úraz, požár, exploze apod. 

• anticipační: typická je zpočátku mírná emoční tenze, která se zvysuJe s 

přibližující se kritickou událostí; návrat do klidové fáze je rychlý, obvykle 

doprovázen pocity nejistoty, úzkosti, strachu, sníženou sebedůvěrou; příčinou 

např. blížící se zkouška 

• chronická: vzniká při trvalém působení jednoho či více stresorů; zvýšení 

emoční tenze je většinou mírnější, její úroveň kolísá v průběhu dlouhých 

časových fází, projevuje se pocity nespokojenosti, nasycenosti, únavy, zvý

šeným výskytem (pracovních) úrazů; příčinou objektivní působení životních 

podmínek 
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2.2. Druhy zátěže 2. Definování klíčovich pojmI1 

• posttraumatická: rovněž psychické či nervové trauma, nemusí se objevit 

bezprostředně po kritické události, ale s jistým zpožděním; charakteristické 

je psychické napětí vyvolávané vzpomínkami, kolísající intenzita, neschop

nost událost racionálně zpracovat a vyrovnat se s ní, objevují se pocity 

marnosti, bezvýchodnosti, ztráta sebedůvěry, obavy z budoucnosti; příčinou 

např. úraz, nemoc, spoluúčast při havárii, katastrofě 

Sumace a závažnost stresorů může v určitých případech ústit až do onemocnění 

či zvláštních stavů, které jsou v literatuře označovány jako chronická únava (chro

nický únavový syndrom) a v pracovní oblasti syndrom vyhoření 4 . 

Přestože zdravotní účinky stresu nejsou jednoznačně prokázány, všeobecně se 

připouští, že je určitá souvislost mezi působením stresorů a jejich důsledky, kte

rými mohou být změny ve fyziologických funkcích, v psychické nebo behaviorální 

oblasti. 

Vlivem stresu na zdraví člověka se zabývá nepřeberné množství literatury. 

Uveďme např. [15,38,45] ad. 5 . 

V souvislosti především s rozvojem počítačů se můžeme setkat i s pojmem 

technostres, který označuje obavy z technických prostředků. Určit'ý'm protikla

dem technostresu je v poslední době se objevující pojem psychosociální zátěž 

označující požadavky vyplývající ze společenských podmínek a prostředí. 

4 Syndrom bumout (syndrom vyhoření) je odborný termín, který se v objevil především v 
psychologii a psychoterapii v sedmdesátých letech 20. století. V současné době jde o téma velmi 
populární a mnohokrát zpracované jak v cizině (např. [37, 11, 13]), tak i u nás (např. [25, 21]). 

5Nlezi onemocnění, která jsou se stresem nejčastěji spojována, patří snížení imunity, ische
mická nemoc srdeční, hypertenze a vředové nemoci. Samozřejmě stres negativně působí i na naše 
duševní zdraví. Nejčastěji spojovány se stresem jsou krátká reaktivní psychóza, posttraumatická 
stresová porucha a poruchy přizpúsobení. 
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2.3. Specifika pracovní zátěže 2. Definování klíčovj'"ch pojmt1 

2.3 Specifika pracovní zátěže 

Pracovní zátěž je určitou specifickou kategorií celkové životní zátěže spojenou 

s pracovními podmínkami v širším slova smyslu. Je dána "vyvážeností mezi výko

novou kapacitou člověka 6 na jedné a požadavky úkolu (činnosti) a podmínkami 7, 

za nichž je vykonávána, na straně druhé" [12, str. 401. Pokud jsou obě tyto složky 

v rovnováze, jde o přiměřenou pracovní zátěž. V případě nerovnováhy jde o zátěž 

nepřiměřenou, označovanou jako pracovní stres. Nepřiměřená zátěž může být ne

dostatečná (podtížení, jednostranná zátěž) nebo nadměrná (přetížení). Přetížení 

potom může být kvantitativní (množství úkolů, činnosti, podnětů, informací) nebo 

kvalitativní (vysoká náročnost či obtížnost pracovního úkolu). 

Schematicky můžeme vztah dispozic jedince a vnějších požadvků vyjádřit ná

sledovně: 

(rmpú 

('xpozICe 

PIÍETÍŽE:\Í 

OPTnlADÍ 
ZATĚŽ 

PODTÍŽE"Í 

Obrázek 2.1: Model zátěže [15, str. 27] 

Teoretické koncepty pracovní zátěže 

I v oblasti pracovní zátěže vzniklo několik teoretick}"ch modelů. Některé z nich se 

sice omezují pouze na určitý aspekt pracovního stresu a opomíjejí další, neméně dů

ležité faktory. I tak je ale jejich přínos bezpochyby neopomenutelný. Řada faktorů 

souvisejících s pracovní zátěží byla zkoumána v tradičním zaměření na pracovní 

spokojenost a motivaci. NIy zde uvedeme pouze velmi rozšířený Karaskův model 

pracovního stresu. 

6 "dispoZ'iční faktory" - vše, čím je člověk pro zvládání zátěže disponován 
7"expoziční faktory" - vše, čemu je člověk exponován 
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2.3. Specifika pracovni zátěže 2. Definováni klíčových pojmů 

Karaskův model vychází z teorií kontroly jednání. ]\'Iožnost kontroly, kterou 

se rozumí možnost volnosti v rozhodování, podle tohoto konceptu snižuje míru 

stresu. 

Karasek spojuje možnost kontroly s náročností práce a vyvozuje stres jako 

výsledek vzájemného působení těchto dvou dimenzí. Graficky lze model znázornit 

takto: 

li\H':!' \' du:<kdku 

PRACOVNÍ POŽADAVKY ll('rozho,IIlO"ti 

llíá6 yysokó 

malá pasiyuÍ pnke pri:Í.ce zna(:llě zatt':í,njíd 

VOLNOST V 
ROZHODOVÁNÍf--------f--3>fE---------j 

vcl k,) pnle(, mMo zntt";;í,lljíd aktinIÍ )r,:lce 

\l!O\'přl aktivily 

Obrázek 2.2: Karaskův model stresu [46, str. 79] 

Vysoké nároky a vysoká míra kontroly značí aktivitu, která vede k rozvoji 

nových, nejen pracovních, vzorců chování. Naopak nízké nároky a malá kontrola 

vedou k pasivitě a tím i k nespokojenosti. Nejhorší je ale kombinace vysokých ná

roků a malé míry volnosti, která vede k velkému vypětí, stresu. Byla identifikována 

např. u číšníků, zdravotních sester, řidičů apod. 
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Kapitola 3 

Zdroje zátěže 

Zdroje zátěže či stresu můžeme rozdělit do několika skupin: 

• fyzikální (vnější) - jedy, kofein, alkohol, meteorologické jevy, bakterie, hluk, 

teplota, úrazy, ekologické faktory, ... 

• emocionální (psychologické a sociální) - napětí, úzkost, očekávání, strach, 

nerozhodnost, ... 

• časové - termíny, ... 

• sociální - konflikty, nedorozumění, ... 

• odpovědnost, vnitřní nesouhlas 

• vnitřní - nemoci, metabolické a chemické změny 

Někteří autoři (např. Křivohlavý [24], Mayerová [31] ad.) rozlišují tzv. stresory 

malé a velké, neboli mikro - a makrostresory. 

Mikrostresory (ministresory) označují poměrně mírné okolnosti či podmínky, 

které při kumulaci dosahují kritické hranice a působí zátěžově. 

Makrostresory jsou naproti tomu až "děsivě působící, deptající až vše ničící 

vlivy" [24, str. 13]. ]VLohou být sice krátkodobé, ale mají pro jedince velmi závažné 

důsledky. 
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3. Zdroje zátěže 

Přestože se zajímáme především o problematiku pracovní zátěže, nelze ji (a ani 

to není naším cílem) oddělit od zátěže životní. Mezi hlavní zdroje "nepracovního" 

stresu se řadí především tzv. velké či závažné životní situace, ale i běžné každodenní 

situace s emotivními účinky. 

Social Readjustment Rating Scale 

V této souvislosti bychom rádi zmínili průkopníky studia životních událostí Tho

mase H. Holmese a Richarda H. Rahea [18], kteří na konci šedesátých let 

vytvořili na základě desítek klinických studií dotazník SRRS (Social Readjustment 

Rating S cale ) 1 . 

Jde o typickou selfreport techniku, kdy má respondent ze seznamu 43 událostí 

vybrat ty, které prožil za určité, předem stanovené, období. Autoři se domnívali, 

že u jedince může dojít ke kumulaci stresů z různých oblastí a že existuje určitá 

hranice (stanovili 300 bodů za 3 až 5 let), kterou není možné překročit bez následků 

na zdraví. 

Dotazník SRRS se stal velmi populárním především pro svoji jednoduchost 

a možnost širokého použití. Někteří badatelé tuto techniku nekriticky přijímali a 

hojně používali, našli se ale i tací, kteří se k ní postavili kriticky. Nejčastější výtky 

byly namířeny proti mechanickému pojetí, neboť míra stresu obsažená v určité 

situaci nemusí být pro všechny jedince stejná (např. [35]) a proti pojetí stresu 

autorů, kteří nerozlišují události s pozitivním a negativním významem. Nejvý

znamnější a podle našeho názoru nejopodstatněnější kritika se týká skutečnosti, 

že životní události nevyčerpávají všechny možné zdroje životního stresu (např. 

[34, 35] ad.). 

1 Dotazník je součástí příloh 
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3.1. Zdroje pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

3.1 Zdroje pracovní zátěže 

Pomineme-li fyzickou náročnost práce (velké svalové zatížení, vynucená poloha 

těla apod.), patří mezi nejvýznamnější činitele vytvářející pracovní zátěž určité 

faktory pracovního prostředí (podmínky), pracovní přetížení nebo naopak mo

notonie, práce ve směnách, mimořádná zodpovědnost, časová a distrakční zátěž, 

konflikty a nejistota, profesní kariéra, organizační změny, interpersonální vztahy 

v organizaci, způsob odměňování, nevhodné řízení a konflikt rolí. 

My se dále budeme zabývat pouze těmi zdroji pracovní zátěže, které jsou re

levantní vzhledem k námi zkoumaným profesím. Zmínka bude o velké zodpověd

nosti, přetížení informacemi a práci v časové tísni, o nedostatku podnětů, práci ve 

směnách a o práci na velínu v malém kolektivu. 

Vycházíme ze Zelené [44, str. 18 - 19], která uvádí následující kritické zátěžové 

situace u operátora bloku: 

• informační tok převyšuje kapacitu senzorických kanálů 

• vigilanční situace, kdy výskyt signálů je řídký, rozložení významných a ne

významných signálů nepravidelné a rozložené na různých sdělovačích 

• neobvyklé (neregulérní) informace, tj. signály přicházející nejen ze sdělovačů, 

ale i z okolního prostoru, např. silná vibrace a hluk z podlaží, pronikání páry 

apod. 

• extrémní nároky na predikci změn, které proběhnou v technologickém pro

cesu při realizaci zvoleného pracovního postupu 

• pocit neurčitosti, kdy signál oznamuje, o jakou závadu jde, ale nevypovídá 

o její příčině 

• selhání informačního či ovládacího zařízení, které operátor nepostřehne či 

nepochopí 

• zv}'šená morální odpovědnost v mimořádné nebo havarijní situaci 

• antagonistické interpersonální vztahy v kolektivu dvojbloku, které se mani

festují zejména ve vigilančních situacích a za bezpečných podmínek 
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3.1. Zdroje pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

3.1.1 Velká zodpovědnost 

Odpovědnost můžeme charakterizovat jako uvědomělý postoj ke společenským 

hodnotám, závazkům a činnostem. V práci se nejčastěji projevuje opatrností, svě

domitostí a důsledností. Typická je pro ni složitost rozhodování, míra určitosti 

(jistoty) v rozhodovacích situacích a míra osobních rizik. 

Odpovědnost může být buď hmotná nebo morální (za bezpečnost jiných pra

covníků i obyvatelstva). Pohybuje se v rozmezí od běžné, kdy v případě selhání 

vznikají jen poměrně snadno odstranitelné důsledky, až po vysokou, kdy v případě 

selhání vznikají velké materiální ztráty nebo jsou ohroženy životy. Ukazuje se, že 

zejména odpovědnost za svěřené lidské životy klade na člověka mimořádnou tíhu 

tlaku. 

Míra vysoké odpovědnosti se vyskytuje zejména u profesí v dopravě a ve zdra

votnictví, dále na vedoucích manažerských místech, u bezpečnostních složek i v 

dalších povoláních. 

Pracovníci na blokové dozorně mají velkou zodpovědnost jak materiální (ceny 

zařízení se pohybují v miliardách), ale především morální ať už za spolupracovníky 

v provozní části elektrárny, tak v případě hrozící havarijní situace za zdraví a životy 

civilního obyvatelstva. 

3.1.2 Přetížení informacemi a práce pod časovým tlakem 

Přetížení informacemi a práce pod časovým tlakem patří společně s velkou zodpo

vědností k nejvýznamnějším stresorům námi sledovaných profesí. Nejde sice o per

manentně působící zdroje zátěže, ale o velmi intenzivní stresory, jejichž zvládnutí 

je jádrem výkonu profese. V opačném případě bychom vystačili s automatickým 

systémem řízení. 

V závažných situacích mohou informace přesáhnout přenosovou kapacitu ope

rátora, nemluvě o jejich zpracování a reagování na vzniklou situaci. Přitom je ale 

nutné reagovat velmi rychle a zároveň s rozvahou, propojit všechny znalosti a 

rozhodnout o nejlepším možném řešení. 

Časový tlak se stává stresujícím především tehdy, je-li nám vnucen. Zavališina 

(in: [6]) uvádí čtyři objektivní situace, kde dochází k deficitu času: 

• vysoká rychlost přicházejících signálů, které si vyžadují okamžitou odpověď 

• krátké trvání signálů 

• složitost a mnohočlenost řízeného objektu, zvládnutí mnoha informací v 

krátkém čase 
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3.1. Zdroje pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

• rychlé, neočekávané poruchy řízeného objektu vyžadující okamžitý zásah a 

jedinečnost správné reakce 

Ať už je časový tlak způsoben čímkoliv, vyvolává většinou méně či více zřetelné 

pocity negativního napětí a tlaku. Zhoršuje vnímání i koncentraci pozornosti, takže 

výkonnost spíše klesá. ,,3 důkladností nácviku složitých činností se zvyšuje i jejich 

odolnost vůči časovému stresu" [28, str. 84]. 

3.1.3 Nedostatek podnětů 

Nevytížení pracovní kapacity se srává zdrojem zátěže stejně jako její přetížení. 

Zdánlivě velkým paradoxem je situace u některých profesí 2 
, kdy se jedinec musí 

vyrovnat na jedné straně s velkým množstvím podnětů, na straně druhé s jejich 

nedostatkem. S rozvojem techniky se tyto profese stále rozšiřují. Člověk tu zasa

huje jen v určitých kritických situacích, mezi kterými jsou přestávky nebo velmi 

střídmá stimulace, vedoucí k poklesu aktivační hladiny. JVlusí tak usměrňovat svoji 

pozornost, aby byl připraven adekvátně zasáhnout. Jde o zátěžovou situaci, cha

rakterizovanou "příliš nízkými průběžnými nároky na vyšší nervovou činnost" [28, 

str. 76]. 

Na blokové dozorně se během směny většinou objevuje jen málo podnětů, pra

covníci pouze sledují na kontrolních panelech, zda se nějaká hodnota nepřiblížila 

kritické hranici. V tuto chvíli by kompletní obsluhu blokové dozorny zvládl bez 

problémů jeden člověk. 

V situaci, kdy hrozí porucha nebo se objeví nějaký závažný problém, musí ale 

pracovník vyhodnotit velké množství podnětů a na jejich základě velmi rychle a 

přitom s rozvahou reagovat. Klíčovou roli hraje jeho pozornost, musí se i při nedo

statku podnětů udržet "ve střehu", aby byl schopen v případě potřeby adekvátně 

zareagovat. 

Osvědčily se různé povinnosti pravidelně kontrolovat a především zapisovat 

nejrůznější parametry, což pomáhá pracovníkům udržet pozornost i při podněto

vém manku a efektivně poté zvládnout poruchovou situaci. 

2Qperátoři, řidiči, piloti, řídící letového provozu, profese v automatizované výrobě, ... 
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3.1. Zdroje pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

3.1.4 Práce na směny 

V rámci pracovních směn jsou největšími stresory dlouhá pracovní doba, turnus 

služeb, nevhodná rotace, nedostatečná doba odpočinku, nerovnoměrné rozložení 

pracovních úkolů v rámci směny apod. 

Nejvíce rozpracovaná je ale problematika nočních a střídavých směn, které 

jsou pro většinu lidí značnou zátěží. Počet pracovišť s nepřetržitým provozem 

(mezi které patří i jaderné elektrárny) v posledních letech výrazně stoupá. Snahy 

o vytvoření vhodného režimu práce, optimální rotace a snížení negativních vlivů na 

zdraví se začaly objevovat především ve zdravotnictví, dopravě a také v energetice, 

kdy je často nutné okamžité provedení adekvátního zásahu. 

Směnová práce (rozumí se noční či střídavá), jak konstatoval IVlonk a Folkard 

[10], vyžaduje od zaměstnanců aktivitu v době, kdy by měli spát a spánek v době, 

kdy by měli bdít. V důsledku toho se stává pro mnoho lidí stresující, je ale nutno 

dodat, že ne pro všechny. Obecně je možné říci, že pracovníci, kteří se obtížně 

na směny (noční nebo střídaný cyklus) adaptují, přecházejí na denní směny. Ti, 

kteří zůstávají, nemají s adaptací takové problémy a stres se u nich neprojevuje v 

takové míře. 

Podle Zelené [44] je nutné pro úspěšnou adaptaci na práci ve směnách zvlád

nout následující tři okruhy obtížných situací: 

1. přizpůsobení spánkového rytmu 

2. zvládnutí důsledků, které většinou negativně ovlivňují styl života v sociální 

skupině, především v rodině (míjení jednotlivých členů, rozcházení volného 

času, snížený dohled na děti, narušení výchovné funkce, pokles soudržnosti 

rodiny, omezení společenské aktivity) 

3. úprava cirkadiánního rytmu 

Tyto tři okruhy jsou mezi sebou těsně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Kromě 

toho u střídavých směn je nutné cykly práce a odpočinku neustále měnit, což opět 

zvyšuje celkovou životní zátěž. 

Práci na směny byla věnována řada studií, které se zaměřovaly především na 

problematiku narušení biologických cirkadiánních rytmů. Byly zjišťovány změny ve 

vylučování katecholaminů, tělesné teploty, subjektivních pocitů bdělosti a nálad. 

Zmínili bychom např. studie Colligana a Tepase [5], Lanieho a kol. [26], Manna 

[29], v bývalém Československu se touto problematikou zabývala např. Zelená [44], 

Ficková [9], Daniel a kol. [7, 8]. 
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3.1. Zdroje praco1/llí zátěže 3. Zdroje zátěže 

3.1.5 Práce v malém kolektivu 

"Za malou sociální skupinu můžeme považovat skupinu dvou a více lidí, kteří sdílí 

pocit jednoty a dochází mezi nimi k relativně stabilní interakci" (Homans in: [41, 

str. 400]). Pracovníky na blokové dozorně tak můžeme za malou skupinu bezpo

chyby považovat. Na velínu tráví většinu času sami, někteří s úsměvem tvrdí, že 

spolu tráví více času než s manželkou. 

Pokud není potřeba řešit nějaký problém nebo závadu, otvírá se prostor k roz

pravám, vtipkování, ale samozřejmě i k neshodám. Proto jsou všichni spokojeni, 

pokud se na směně vytvoří "dobrá parta". tzn. pokud ve skupině panuje pozitivní 

atmosféra. Ta je na jedné straně "ukazatelem skupinové kvality, na straně druhé 

determinantou efektivity a spokojenosti jejich členů" [46, str. 3321. Někdy se stává, 

že "nefungující" směna nebo nespokojený pracovník sami požádají o změnu pra

covního kolektivu. Je pak i v zájmu vedení tomuto požadavku vyhovět, protože 

samozřejmě i tento druh zátěže může vést k selhání. 

Už jsme se zmínili i o možnosti vzniku konfliktů, které jsou indikátorem určité 

disharmonie formálních či neformálních vztahů ve skupině či mezi skupinou a je

jím okolím. Dalo by se říci, že čím je pracovní činnost náročnější a složitější, tím 

větší je i riziko vzniku konfliktů. 

Štikar a kol. [461 uvádějí tyto nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti: 

• vztah nadřízený - podřízený 

• úroveň sociálních vztahů na pracovišti 

• věková, příp. generační specifika 

• odlišnosti mezi příchozími a stávajícími členy pracovní skupiny 

• nedostatečná adaptace některých pracovníků na práci, skupinu a organizaci 

• nepříznivé skutečnosti vztahující se k organizaci práce, k pracovním pod

mínkám a k finančnímu hodnocení 

• osobnostní zdroje 
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3.2. Aloderátory pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

3.2 Moderátory pracovní zátěže 

Výše uvedené zdroje pracovní zátěže jsou vzhledem k určitému povolání vždy 

objektivní, tj. působí na všechny pracovníky. Již jsme ale uvedli, že zátěž je značně 

interindividuálně podmíněná, že i za stejných podmínek prostředí je u různých lidí 

různá. Často se tak stává, že to, co je velkou zátěží pro jednoho pracovníka, na 

druhého vůbec zátěžově nepůsobí. Zde intervenují určité vnitřní (vrozené) a vnější 

(osvojené) charakteristiky a strategie jedince a jeho sociální prostředí. 

Tyto faktory bývají obvykle počítány mezi tzv. moderátorové proměnné, 

které "modifikují vztahy mezi vnějšími okolnostmi a podmínkami a mezi stresovou 

reakcí, resp. jejími důsledky" [15, str. 36]. Mezi tyto transakční faktory se nejčastěji 

řadí: 

• osobnostní vlastnosti: vzhledem k různým pojetím osobnosti byla vytvo

řena a studována celá řada konstruktů; nejznámějšími z nich jsou: 

o typ chování A a B - v sedmdesátých letech publikovali M. Friedman a 

Bay H. Roseman své studie o vztahu mezi výskytem různých chorob 

srdce a krevního oběhu a určit5'mi formami chování lidí; rozlišili dvě 

skupiny lidí, resp. chování: typ chování A a B 3, kdy skupina lidí s typem 

chování A měla poměrně vyšší výskyt infarktu myokardu než skupina 

lidí s typem chováním B 

o hardiness (nezdolnost) - koncept vyvinutý v osmdesátých letech para

lelně dvěma školami4
; osoby s vysokou nezdolností chápou překážky 

jako výzvu, těší se na jejich překonávání a věří, že je mohou vlastní 

aktivitou ovlivnit, osoby s nízkou nezdolností se se stresem aktivně 

nevyrovnávají, spíše se stáhnou do sebe, nevěří, že okolnosti jsou zvlád

nutelné, a tak volí spíše pasivní strategie 

o locus oj control (místo, ohnisko kontroly) - s hardiness související kon

cept založený na teorii sociálního učení J. Rottera; člověk je přesvědčen 

3 charakteristiky typu chování A: rychlé jednání, soupeřivost a soutěživost, asertivita až agre
sivita a hostilita, netrpělivost s lidmi, vysoké cíle a tvrdá a bezohledná cesta k nim, ... 

4Jedna je vedena Aaronem Antonovským, druhá Suzan C. Kobasovou. 
Kobasová a kol. [22] považuje nezdolnost (hardiness) za osobnostní proměnnou, ve které se 

kombinuje zaujetí či určitá osobní angažovanost (commdment) , kontrola (control) a tendence 
vnímat změnu jako výzvu (challenge). Vedle teoretické koncepce jsou Kobasová a její spolupra
covníci i autory metody na měření této osobnostní charakteristiky. 

Antonovsky [1] spojuje nezdolnost s mírou soudržnosti osobnosti (sence of coherence), kterou 
blíže určuje rovněž třemi dimenzemi: srozumitelností (comprehens'ibility), smysluplností (mea
ningfullness) a zvládnutelností (manage ability). 
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3.2. i\loclerátory pracovní zátěže 3. Zdroje zátěže 

buď o externí kontrole (externalista; osud, náhoda) nebo o interním ří

zení (internalista; důvěra ve vlastní síly) v)"sledků událostí 

o se~f efficacy (sebeuplatnění) - koncept vycházející z Bandurovy teorie 

sociálního učení; kladné sebehodnocení, sebedůvěra ve vlastní schop

nosti; nejde o reálnou úroveň schopností, ale o subjektivně viděnou 

úroveň kompetence 

• kvalifikace pro danou činnost: bezesporu ovlivňuje působení především ně

kterých stresorů; studií na toto téma je bohužel velmi málo 

• zvyky a návyky: např. kouření, pití alkoholu, nedostatek spánku, nepra

videlná strava apod. 

• biologické vlastnosti: genetická výbava, věk, pohlaví, aktuální zdravotní 

stav atd. 

• sociální opora: síla, kterou člověku dává jeho nejbližší okolí (rodina, někteří 

spolupracovníci, tzv. signifikantní osoby5), pomáhá lépe překonávat nejrůz

nější problémy a potíže 

5pro daného člověka důležití lidé. 
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Kapitola 4 

Diagnostika pracovní zátěže 

o zátěž při práci a její účinky se badatelé a výzkumníci nejrůznějších oborů zají

mali v nejrůznějších souvislostech. Výsledkem je nepřeberné množství metodických 

postupů především v oblasti psychologie a fyziologie práce. 

Např. Gamberale uvádí schéma třídění jednotlivých metod: 

Aspekt hlavního Předmět hlavního zájmu 
zájmu 

jednotlivec prostředí 

účinky na výkon identifikace senzitivních identifikace faktorů, 

osob snižujících výkon 

rizika pro bezpečnost identifikace senzitivních identifikace faktorů, 

práce osob obsahujících vysoké 
riziko nehod 

mentální nebo identifikace senzitivních identifikace faktorů 

neurologické fungování osob, diagnostika rizikových pro zdraví a 
poškozených osob pohodu 

Tabulka 4.1: Třídění metod podle Gamberale [15, str. 57] 

Třídění však není univerzálně platné, v řadě metod se jednotlivá kritéria pro

línají. 

Jiný přehled používaných metod vytvořil na základě rozsáhlého studia lite

ratury De Greene (podle Daniela [6, str. 10]), který dělí možnosti hodnocení či 

měření stresu do tří skupin. 

1. přímé měření stresové reakce (spočívá ve zjišťování aktivity primárně neu

roendokrinního systému a ostatních biologick}Tch funkcí, přímé měření fyzic

kých stresorů nebo sledování osoby ve stresových situacích) 
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4.1. Standardizoyané metody hodnocení 4. Diagnostika pracoyní zátěže 

2. měření interferenční odpovědi (nepřímé měření účinků stresu založené na 

předpokladu, že snížení výkonu v některých izolovaných funkcích způsobá 

stresové podmínky) 

3. měření výpovědi subjektu (primárně pomocí dotazníků) 

]vIy bychom navrhovali třídění následující: 

1. fyziologické metody 1 

2. hodnocení pracovních podmínek2 

3. zjišťování percepce pracovní zátěže 3 

4.1 Standardizované metody hodnocení 

Velká rozmanitost jednotlivých metod svědčí o složitosti celé problematiky, ale 

vede k úvahám nad možnými problémy jejich vzájemné srovnatelnosti. Stále jsou 

vyvíjeny nové a nové metody (použitelné univerzálně pro jakékoliv povolání, nebo 

vyvinuté speciálně pro určitou profesi, všímajíce si všech jejích specifik) a je proto 

nutné unifikovat alespoň základní pravidla postupu šetření tohoto druhu. 

Pro samostatná šetření pracovní zátěže a jejích důsledků v různých profesích 

byl navržen následující rámcový postup [46, str. 276 - 278]: 

1. fáze screeningová - odpověď na otázku zda jde o problém, tj. zda je zátěž 

zvýšená, nebo v normě; provádí se pomocí dvou metod: 

(a) standardní metoda pro hodnocení úrovně pracovních podmínek z hle

diska zátěže 

(b) hodnocení neuropsychické zátěže dle Meistera (viz dále) 

2. fáze cíleného šetření - upřesnění povahy problému; zaměření se především 

na: 

1 Fyziologické metody patří k těm nejobjektivnějším a nejpřesnějším, ale také k velmi nároč
ným (především z hlediska technického vy bavení). Jsou doménou lékařů a fyziologů, kteří při 
řadě nejrůznějších laboratorních experimentů využívají fyziologických a biochemických údajů o 
změnách stavu testovaného jedince. 

2Hodnocení pracovních podmínek může být mimo jiné použito i pro hodnocení pracovní zá
těže. Je možné využít nejrůznějších technik, jako jsou např. měření pracovního výkonu, záznam 
pracovní činnosti, profesiografie, ergonomické hodnocení pracovišť, analýza emočních a motivač
ních komponent práce ad. Uplatnění tu najdou především psychologové práce a organizace. 

3percepci pracovní zátěže se budeme věnovat dále. Vedle standardizovaných metod pro její 
zjišťování mohou být použity i nejrúznější dotazníky. Uplatnit se tu tak mohou i sociologové a 
personalisté. 
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(a) analýzu náročnosti profese pomocí profesiografie 

(b) vyšetření krátkodobých projevů zátěže 

( c) ergonomické hodnocení pracoviště 

(d) hodnocení dlouhodobých účinků zátěže 

3. fáze určení strategie prevence - návrhy řešení zjištěného problému, ur

čení a implementace vhodné strategie prevence; podle zjištěných problémů 

zaměření na: 

(a) senzitivní osoby (např. "antistresové" programy, zajímat se i o mimo

pracovní zátěž) 

(b) celou skupinu pracovníků (návrh strategie pro odstranění příčin nepři

měřené zátěže, např. ergonomická úprava pracoviště, úprava organizace 

práce, úprava režimu práce a odpočinku, speciální výběr pracovníků 

apod.) 

Meisterova metoda hodnocení pracovní zátěže 

Asi nejuniverzálněji používanou metodou u nás, kterou jsme se rozhodli zahrnout 

i my, je Nleisterův dotazník pro hodnocení neuropsychické zátěže [14, 17, 32]. W. 

Meister [32] tuto metodu vytvořil v roce 1975 a v tehdejším Československu 

byla tato metoda ověřována hygienickou službou v letech 1976 - 1984. Slouží ke 

screeningu vlivů pracovní činnosti na psychiku pracovníků. Je to pouze orientační 

metoda, jejímž úkolem je odhalit pracoviště s určitými problémy, kterými je poté 

nutné se zabývat v dalším šetření za pomoci podrobnějších metod. 

Dotazník (je součástí příloh) sestává z deseti položek, na které respondent 

odpovídá na pětistupňové škále. Je možné se zaměřit na hodnocení jednotlivců 

nebo skupin, u kterých je ještě možné vyhodnocení na jedné straně podle faktorů, 

na druhé straně podle jednotlivých otázek. 

Vyhodnocení podle faktorů Faktory získal .Meister faktorovou analýzou tři: 

přetížení (položky 1, 3, 5), monotonii (položky 2, 4, 6) a nespecifický faktor (po

ložky 7, 8, 9, 10). V následující tabulce uvádíme populační normy a kritické hod

noty podle Hladkého [17], jejichž překročení naznačuje zvýšenou zátěž v příslušné 

oblasti. 
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ženy v· 
mUZl 

faktor i; s.d. K i; s.d. K 

I přetížení 8,4 3,2 10 10,6 3,0 12 
II monotonie 7,6 3,0 9 6,4 3,2 8 
III nespec. faktor 11,7 4,4 14 10,3 4,1 12 
hrubý skór 25,0 8,1 29 22,9 6,4 26 

Tabulka 4.2: Populační normy a kritické hodnoty pro ženy (n = 867) a muže (n = 660) 
[17] 

i; = aritmetický průměr 

s.d. = směrodatná odchylka (sigma) 

K = kritická hodnota (x + 0,5 sigma) 

Vyhodnocení podle otázek V každé položce je rovněž možné vypočítat skupi

nové střední hodnoty. Meister při hodnocení vychází z kritických hodnot mediánu 

(viz tabulka č. 2), jehož překročení indikuje negativní hodnocení práce, a naopak 

jeho nedosažení pozitivní hodnocení práce. 

položka otázka (zkráceně) K začlenění do faktoru 
1 časová tíseň 3,0 I 
2 malé uspokojení 2,5 II 
3 vysoká odpovědnost 3,0 I 
4 otupující práce 2,5 II 
5 problémy a konflikty 2,5 I 
6 monotonie 2,5 II 
7 nervozita 3,0 III 
8 přesycení 3,0 III 
9 únava 3,0 III 

10 dlouhodobá únosnost 2,5 III 

Tabulka 4.3: Kritické hodnoty mediánu [17] 

K = kritická hodnota mediánu 
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Klasifikace zátěže Meister klasifikuje zátěž na třech stupních: 

stupeň úroveň zátěže 

1 zátěž, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, 
subjektivního stavu a výkonnosti 

2 zátěž, při které může pravidelně docházet k dočasnému 
ovlivnění subjektivního stavu resp. výkonnosti 

3 zátěž, při níž nelze vyloučit zdravotní rizika 

Tabulka 4.4: Klasifikace zátěže [17] 

Postup výpočtu úrovně zátěže vychází z porovnání mediánů faktorů I a II. Při 

něm mohou nastat tři případy: 

1. Faktor I je nejméně o dva body větší než faktor II ----+ sečteme mediány 

faktoru I a III. 

součet faktorů I a III stupeň tendence 

7 - 19 1 -

20 - 24 2 k přetížení 

25 - 35 3 k přetížení 

2. Faktor I je nejméně o dva body menší než faktor II ----+ sečteme mediány 

faktoru II a III. 

součet faktorů II a III stupeň tendence 

7 - 21 1 -

22 - 26 2 k monotonii 

27 - 35 3 k monotonii 

3. Rozdíl mezi faktorem I a II je maximálně dva body ----+ sečteme mediány 

všech tří faktorů. 

součet faktorů I, II a III stupeň tendence 

10 - 26 1 -

27 - 32 2 kombinace 

33 - 50 3 kombinace 
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4.2 Systém kategorizace pracovišť 

Již jsme se zmínili o tom, že nadměrná míra zátěže a především chronické působení 

jednoho či více stresorů mohou mít neblahé důsledky na fungování člověka, na jeho 

zdraví. V České republice je uplatňován tzv. systém kategorizace prací, resp. 

pracovišť4 , který spočívá v hodnocení určitých údajů podle jednotné metodiky. 

Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady, zejména pro ur

čení rizikových prací, optimalizaci pracovních podmínek, a pro racionální opatření 

k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci. Hodnoceny jsou 

nejrůznější specifické (např. hluk, prach, vibrace, chemické látky atd.) i nespeci

fické faktory (fyzická zátěž, neuropsychická zátěž 5 , pracovní poloha, mikroklima a 

osvětlení). Při hodnocení se vychází z následujících faktorů: 

• pracovní podmínky 

• fyziologické a psychické odezvy organismu pracovníků na pracovní podmínky 

• zdravotní stav pracovníků 

Podle potřeby je možné přihlížet i k dalším ukazatelům, jako např. k výkonnosti, 

fluktuaci apod. 

Pro zařazování prací do jednotlivých kategorií (čtyři kategorie se stoupající 

rizikovostí) jsou vypracovány metody měření jednotlivých faktorů a kritéria pro 

hodnocení získan5'ch výsledků. První kategorie není zvláště vymezena, druhá a 

třetí kategorie jsou definovány rozpětím hygienickS'ch limitů, čtvrtá kategorie je 

charakterizována překročením těchto limitů 6. 

4používá se od 80. let, v České republice je nyní upraven § 37 Zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví. 

5pro hodnocení pracovních podmínek z hlediska neuropsychické zátěže byla Hladkým a Ma
touškem vytvořena standardní metodika [16], zahrnující hodnocení senzorické (8 hledisek) a 
mentální (11 hledisek) zátěže. 

6pro zajímavost uvádíme profese zařazené do 3. nabo 4. kategorie (podle [16]). Uvedené 
členění je pouze orientační, vždy je nutné vycházet z aktuálních místích podmínek, které mohou 
být na různých pracovištích zcela odlišné. 

kategorie profese 
projektant, konstruktér, hodinář, sestra u lúžka v LDN, pracovník v 

3. telefonní ústředně, ředitel průmyslového závodu, operátor velínu ve výrobě 
skla, ... 

4. korektor a sazeč v ruční sazárně, kontrola a třídění lahví na páse, ... 
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Charakteristika stupňů zátěže: 

1. stupeň - minimální zdravotní riziko; faktor se při výkonu práce nevyskytuje 

nebo je zátěž (expozice) faktorem minimální, z hlediska expozice faktoru se 

jedná o optimální pracovní podmínky (zdravotní riziko je minimální i pro 

handicapované osoby, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný). 

2. stupeň - únosná míra zdravotního rizika; ze zdravotního hlediska je v tomto 

případě míra zátěže faktorem únosná, úroveň zátěže a faktorů nepřekra

čují limity stanovené předpisy (vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého 

člověka, nelze vyloučit nepříznivý účinek faktoru na zdraví u vnímavých je

dinců). 

3. stupeň - významná míra zdravotního rizika; úroveň zátěže překračuje sta

novené limitní hodnoty zátěže (expozice), na pracovištích je nutná realizace 

náhradních technických a organizačních opatření (nelze vyloučit negativní 

vliv na zdraví pracovníků). 

4. stupeň - vysoká míra zdravotního rizika; úroveň zátěže vysoce překračuje sta

novené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor 

preventivních opatření (častěji dochází k profesionálnímu poškození zdraví). 

Celkové hodnocení a zařazení sledovaného povolání do výsledné kategorie se po

tom provádí podle nejnepříznivějšího hodnocení kteréhokoliv faktoru pracovníků. 

Pracoviště zařazená do třetí a čtvrté kategorie se vyhlašují jako riziková. 
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'V' 

Cást II 

Empirická část 
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Kapitola 5 

Projekt a cíle šetření 

5.1 Charakteristika vybraných společností a pra

covišť 

Jaderná elektrárna Machovce 

Jaderná elektrárna Mochovce (EMO) 1 patří společně s jadernou elektrárnou Jaslov

ské Bohunice a dalšími tepelnými a vodními elektrárnami na Slovensku pod Slo

venské elektrárny, a.s., druhou největší elektrárenskou společnost ve střední a vý

chodní Evropě, jejímž většinovým vlastníkem je italská společnost Enel. 

Leží na jižním Slovensku mezi Nitrou a Levicemi. V současné době jsou v 

provozu dva bloky (od konce devadesátých let), dostavba dalších dvou bloků byla 

v letošním roce schválena a měla by být hotova do pěti let s náklady 63 miliard 

slovenských korun. 

Každý blok jaderné elektrárny (reaktor VVER 440í V213) dodává ročně asi 

3000 GWh elektrické energie, což pokrývá téměř 10% spotřeby elektrické energie 

na Slovensku. El'vIO tak zaujímá strategicky důležité postavení v sektoru výroby 

elektřiny na Slovensku. 

Jaderná elektrárna Dukovany 

Jaderná elektrárna Dukovany (EDU)2 je s jadernou elektrárnou Temelín a dal

šími uhelnými elektrárnami a obnovitelnými energetickými zdroji v Čechách sou

částí skupiny ČEZ, nejvýznamnějšího energetického uskupení regionu střední a 

východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetic

kých koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. Primární 

lzdroj: www.seas.sk. [43] 
2 zdroj: wwvv.cez.cz, [42] 
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činností této společnosti je nejen výroba elektrické energie, ale i její dodávka od

běratelům prostřednictvím přenosové sítě. 

Dukovany se nacházejí na jižní Moravě přibližně 30 km jihovýchodně od Tře

bíče. Jde o první provozovanou jadernou eletrárnu na území Čech, která má v 

současné době čtyři bloky (reaktor VVER 440/ V213). Svým výkonem pokrývá 

asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice a co do výroby elektřiny 

je tak dosud nejproduktivnější u nás. 

5.2 Charakteristika vybraných profesí 

Naše šetření je zaměřeno na pracovníky, kteří patří mezi nejdůležitější zaměstnance 

jaderné elektrárny především z hlediska bezpečnosti, a to na směnového inženýra 

a na osádku blokové dozorny, kterou tvoří vedoucí reaktorového bloku, operátor 

primárního okruhu a operátor sekundárního okruhu 3 . 

Pro názornost jejich vzájemných vztahů a postavení ve struktuře jaderné elek

trárny uvádíme zjednodušenou organizační strukturu: 

IllmlTE!. 

I I "'H.k, "U""" 
~-----' 

Obrázek 5.1: Organizační struktura jaderné elektrárny 

Jak je z organizační struktury patrné, všechny čtyři pozice spadají pod úsek 

výroby elektrické energie ajsou si vzájemně nadřízené či podřízené. Jsou stanovena 

i přesná pravidla pro kariérový postup mezi jednotlivými funkcemi, která můžeme 

schématicky vyjádřit následovně: 

OSO -----7 O PO -----7 V RB -----7 SI 

3informace čerpány z internetové kartotéky typov}rch pozic http://,yww.istp.cz 
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• po výcviku nastupuje pracovník na blokovou dozornu jako operátor sekun

dárního okruhu 

• po roční praxi může postoupit na pozici operátor primárního okruhu 

• po dalším roce se může stát vedoucím reaktorového bloku 

• po dvou letech může postoupit na pozici směnového inženýra 4 

Práce výrobního oddělení jaderné elektrárny a tím i celé osádky blokové dozorny i 

směnového inženýra vyžaduje nepřetržitý provoz (24 hodin denně 365 dní v roce) 

a probíhá v osmihodinových směnách, které se pravidelně střídají ve 41 den

ním cyklu5 . 

Směnový inženýr 

Směnový inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník s minimálně čtyřletou praxí, 

který zodpovídá za bezpečný a ekonomický provoz směny. Je přímým nadřízeným 

celé směny, tj. nejen vedoucích reaktorových bloků a operátorů (na všech blocích), 

ale i dalšího obslužného personálu. Spolupracuje i s dalším (administrativním) 

personálem a řeší i vztahy s vnějšími orgány jako např. se Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost v případě oznamování určitých událostí apod. 

Pracovním místem směnového inženýra je kancelář oddělená od strojové části 

elektrárny6, ale za určitých stavů má za povinnost být na blokové dozorně. Prů

běžně je osádkou blokové dozorny informován o stavech bloku a případných pro

blémech. Navštěvuje i jiná pracoviště, včetně administrativní části elektrárny. 

Bloková dozorna 

Vedoucí reaktorového bloku a oba operátoři jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci, 

kteří přímo řídí, ovládají a kontrolují chod zařízení, kde se vyrábí elektrická ener

gie. Operátor sekundárního okruhu kontroluje, manipuluje a zodpovídá za 

stav zařízení sekundárního okruhu, do kterého se zahrnuje parní turbína, turbo

generátor, napájecí zařízení, systém dochlazování bloku, systém ostré páry a páry 

na vlastní spotřebu, výměníková stanice, čerpadlo TVD a pomocné systémy ge

nerátoru. Operátor primárního okruhu kontroluje, manipuluje a zodpovídá 

4.Je ale nutné zmínit, že toto je ideální forma kariérového postupu pracovníků na blokové 
dozorně. Y reálu je samozřejmě ovlivněna počtem uvolněných míst po odcházejících pracovnících. 
Celý tento postup se tak múže prodloužit i několikanásobně. 

5Střídají se směny ranní, odpolední, noční, tzv. záskok a dny volna. 
6y některých jaderných elektrárnách má směnový inženýr samostatnou kancelář přímo na 

blokové dozorně. 
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za stav zařízení primárního okruhu. Jako primární okruh se označuje nejsložitější 

a nejdůležitější zařízení v elektrárně z hlediska bezpečnosti - reaktor s jaderným 

palivem. Kromě reaktoru do primárního okruhu patří také následující zařízení: pa

rogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, hlavní uzavírací armatura a kompenzátor 

objemu. Vedoucí reaktorového bloku pak monitoruje celé zařízení a zodpovídá 

za bezpečný a ekonomický provoz bloku za směně. 

Pracovním místem obou operátorů i vedoucího reaktorového bloku je již zmí

něná bloková dozorna, neboli velín příslušného bloku. I když tu platí přísná bez

pečnostní pravidla, mohou se tu vyskytovat i další pracovníci. Nadřízeným o bou 

operátorů je, jak je zřejmé i podle názvu profese, vedoucí reaktorového bloku. 

Operátoři sice nemají přímé podřízené, ale disponují přikazovacím právem na ob

služný technický personál při manipulaci se zařízením primárního, resp. sekundár

ního okruhu. 

Bloková dozorna je samostatná místnost oddělená od strojové části elektrárny, 

kde platí přísná bezpečnostní pravidla. Její dominantu tvoří, jak je patrné z ob

rázku 5.2, pult řídícího systému s obrazovkami a dalším signalizačním zařízením 

umožňujícím nejen monitorování všech důležitých parametrů, ale i manipulaci 

s nimi. U každého pultu je křeslo operátora, na kterém operátor tráví většinu 

pracovní doby. 

Další signalizační zařízení a manipulační prvky jsou ještě po obvodu předních 

stěn blokové dozorny. Jsou z místa operátora i vedoucího bloku plně viditelné, 

pouze pro manipulaci s nimi je nutné přiblížení se operátora. Vedoucí bloku i 

operátoři mají na stole telefon i vysílačku, aby mohli dle potřeby pohodlně komu

nikovat s dalším obslužnS'm personálem, případně s blokovou dozornou druhého 

bloku. K dispozici mají rovněž předpisy pro řešení nejrůznějších situací. 
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Obrázek 5.2: Bloková dozorna (zdroj: http://www.seas.sk) 

5.2.1 Členění profese na úkoly 

Obsah zde popisovaných profesí tvoří celá řada úkolů a činností nemalé důležitosti, 

které se ale vyskytují s různou četností. Přinášíme jejich výčet: 

• Směnový inženýr 

o zodpovědnost za bezpečný a ekonomický provoz 

o řízení směnového personálu (kontrola dodržování provozní a technolo

gické kázně, předpisů o BOZP a PO; zadávání úkolů, seznamování s 

nařízeními, určuje a odsouhlasuje pořadí vykonávané práce) 

o řešení rozporů a určitých priorit v rámci operativního řízení směny 
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o organizace briefingů na začátku, resp. debriefingů na konci směny 

o podrobení se pravidelným zkouškám a kontrolám 

• Vedoucí reaktorového hluku 

o vedení provozu bloku a přímé operativní řízení operátorů 

o kontrola provozu reaktorového bloku 

o likvidace náhlých poruch, problémů s parametry (identifikace problému 

s pomocí obou operátorů, závazné příkazy, koordinace činnost) 

o informování směnového inženýra o událostech na bloku (při problému 

či havarijním stavu neprodleně) 

o vedení směnového deníku vedoucího reaktorového bloku 

o přebírání a předávání směn (při převzetí informování směnového inže

nýra) 

o podrobení se pravidelným zkouškám a kontrolám 

• Operátor primárního, resp. sekundárního okruhu 

o kontrola provozu primárního, resp. sekundárního okruhu jaderné elek

trárny a pomocných systémů 

o likvidace náhlých poruch, problémů s parametry 

o manipulace se zařízením primárního, resp. sekundárního okruhu během 

plánovaných údržbových prací (generální oprava bloku) 

o vedení deníku operátora primárního, resp. sekundárního okruhu a pro

vozních záznamů 

o přebírání a předávání směn 

o podrobení se pravidelným zkouškám a kontrolám 

5.2.2 Popis průběhu směny 

Za ucelenou pracovní jednotku budeme považovat pracovní směnu (8 hodin). Pro 

účely této práce opomineme rozdíly mezi jednotlivými směnami (např. v průběhu 

ranní směny se provádějí pravidelně běžné kontroly a měření zařízení, v JE, tj. i 

na blokové dozorně je více pracovníků, během generální opravy se odstavuje nebo 

naopak najíždí blok, což s sebou přináší manipulace se zařízením v mnohem větší 

míře apod.), a také tzv. záskoky. 
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Směnový inženýr 

Směnový inženýr přebírá směnu od svého předchůdce včetně všech důležit}'ch in

formací. Na začátku směny organizuje briefing s blokovými dozornami a dalšími 

pracovníky, kdy seznamuje své podřízené s úkoly a dúležitými informacemi týka

jícími se směny. Rozhoduje o pořadí prací a o jejich koordinaci v případě nejrůz

nějších kolizí. 

Během směny kontroluje (ze své kanceláře i přímo na blokové dozorně) chod 

elektrárny. V určitých problémových situacích má povinnost být přítomen na blo

kové dozorně a přispívat k identifikaci problému a možností řešení. rvIimo to je ve 

spojení i s dalším obslužným personálem i personálem "administrativním". Může 

řešit i vztahy k vnějším, výše zmíněným, orgánům. 

N a konci směny organizuje debriefing a vyhodnocuje celkový průběh provozu 

na směně. 

Bloková dozorna 

Každá směna na blokové dozorně začíná převzetím směny od předchozí osádky, 

včetně převzetí informací, k jakým důležitým událostem na bloku došlo. Následuje 

seznámení se s úkoly, které jsou plánovány v průběhu směny. 

Během směny operátoři kontrolují automatické činnosti nebo sami vykonávají 

manipulace na zařízeních a systémech primárního, resp. sekundárního okruhu. 

Tyto činnosti mohou souviset se samotným provozem bloku, s přípravou na pro

voz nebo naopak odstavením, dále se stavy vybočujícími z normálního provozu či 

s havarijními stavy a pracemi na odstraňování závad. Během této činnosti, pře

devším pokud zařízení signalizuje nějaký "nenormální" stav či hodnotu parame

tru, operátoři komunikují s dalším technickým obslužn}'m personálem, samozřejmě 

spolupracují spolu navzájem, případně s blokovou dozornou druhého bloku, a o 

své činnosti informují vedoucího reaktorového bloku, který za celý blok zodpovídá. 

Vedoucí reaktorového bloku poté informuje směnového inženýra, který zodpovídá 

za provoz celé elektrárny. 

Na konci směny osádka blokové dozorny předává směnu i potřebné informace 

následující osádce. 
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5.2.3 Profesní kompetence 

Profesní kompetence námi zkoumaných pracovníků lze rozčlenit na: 

• odborné technické znalosti a dovednosti (na tyto pozici jsou kladeny 

vysoké požadavky z hlediska odbornosti - pracovníci blokové dozorny i smě

nový inženýr jsou vysokoškolsky vzdělaní technici, kteří absolvují náročný 

cca dvouletý teoretický i praktický výcvik, který je zakončen teoretickou i 

praktickou státní zkouškou; poté musí ještě určitý počet směn "oddublovat"; 

na blokové dozorně začínají jako operátoři sekundárního okruhu; nejdříve po 

roční praxi na této pozici a další zkoušce mohou pracovat jako operátoři pri

márního okruhu; po dalším roce a dalším testování se mohou stát vedoucím 

reaktorového bloku; po dvou letech na této pozici mohou postoupit na po

zici směnového inženýra; odborné zkoušky se opakují každé tři roky, včetně 

praktické části na simulátoru) 

• měkké dovednosti (soft skills; důležitou roli hrají především komunikační 

dovednosti - operátoři ani vedoucí bloku sami mají limitované možnosti, 

potřebují komunikovat mezi sebou navzájem i s obslužn}'m personálem; dále 

je potřebná týmová spolupráce; schopnost řízení lidí - čím je pozice vyšší, 

tím se tato dovednost stává důležitější a častěji využívanou; sebekontrola a 

sebeovládání; schopnost přijmout odpovědnost; rozhodnost a odolnost vůči 

zátěži) 

• psychické vlastnosti (analyzování a řešení problémů, pružnost v myšlení 

a jednání, koncentrace a distribuce pozornosti, prakticky technická před

stavivost, paměť, schopnost vykonávat více činností současně; psychologické 

testování se opakuje každé dva roky) 

• fyziologicko - anatomické předpoklady (pohlaví - není omezeno, ale tuto 

práci vykonávají téměř v}Thradně muži; věk - není omezen, lépe fungující 

smysly a pohotovost reakcí mladších se dají vyvážit zkušenostmi starších; 

práce neklade přílišné nároky na fyzické zatížení, svalová námaha je malá; 

ze smyslů hraje nejdůležitější roli zrak) 
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5.3 Cíle šetření a hypotézy 

~aše šetření bylo zaměřeno na zmapování profese směnový inženýr, vedoucí re

aktorového bloku a operátor primárního, resp. sekundárního okruhu z hlediska 

pracovní zátěže. 

V rámci tohoto šetření jsme se chtěli věnovat také ověření několika hypotéz, 

stanovených na základě prvotního screeningu daných profesí v jaderné elektrárně 

Mochovce. 

Stanovené hypotézy 

1. Celková míra zátěže se skládá z různých dílčích zátěží, z nichž nejvýraznější 

je zátěž spojená s vědomím vysoké odpovědnosti 

2. Zátěž vyvolávaná směnným provozem s rostoucí délkou zaměstnání klesá 

3. Zátěž vyvolávaná směnným provozem je nejvýraznější u pracovníků s malými 

dětmi 

4. Nejvíce stresující situací je porucha nebo závada na zařízení 

5. Zátěž, na kterou jsou pracovníci připravováni (písemný postup, výcvik na 

simulátoru) je nižší než zátěž v situaci, na kterou příprava neexistuje 

6. Zátěžová práce zaměstnance baví, jinak by ji nevykonávali 

7. Celková míra zátěže je způsobena charakterem práce (tj. bude srovnatelná 

na obou pracovištích) 
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5.4 Popis designu šetření 

5.4.1 Použité metody 

Pro potřebu našeho šetření jsme vybrali z široké škály dostupn)Th metod dotazník. 

Jeho konstrukce si vyžadovala zmapování terénu a proniknutí do zmíněných pro

fesí, které nejsou až tak běžné a všeobecně známé. K tomu nám posloužilo studium 

odborné literatury (např. [44, 30, 19, 36, 23, 3, 20]) a velmi podnětné rozhovory s 

vedoucím oddělení jaderné bezpečnosti, s dvěma vedoucími reaktorového bloku a 

s podnikovou psycholožkou 7 a možnost sledovat pravidelný výcvik na simulátoru. 

Na základě sebraných informací jsme sestavili dotazník, čítající 31 položek, 

mezi kterými byly otázky uzavřené, polouzavřené i otevřené a baterie otázek vyža

dující po respondentovi odpověď na pětistupňové škále. Vytvořili jsme jeho českou 

i slovenskou verzÍ. Oba dotazníky jsou součástí příloh. 

Meisterova metoda hodnocení pracovní zátěže 

Do dotazníku jsme se rozhodli zahrnout i standardizovanou lvleisterovu metodu 

hodnocení pracovní zátěže [14, 17, 32J jak byla popsána výše. My jsme použili 

Hladkým upravenou verzi z roku 1987 (pro představu odlišnosti původní podoby 

a naší modifikace přikládáme l\leisterův dotazník v příloze). 

lVleisterův požadavek, že "k vyšetření jsou vybíráni pouze pracovníci stejné pro

fese na stejném pracovišti s více než roční praxí" [17, str. 39] jsme splnili, nicméně 

si jsme vědomi nedodržení standardnosti zadání, které může naše výsledky urči

t)'m způsobem zkreslit. Domníváme se však, že pro účely této práce je zmiňovaná 

metoda i náš způsob jejího použití dostačující. 

5.4.2 Popis zkoumaných souborů 

Naše šetření pracovní zátěže bylo původně koncipováno jako srovnávací studie 

dvou výběrových souborů, celkem pro 150 respondentů, kde na slovenský sou

bor připadalo 50 dotazníků a na český 100 dotazníků. Ekvivalence souboru byla 

zajištěna již výběrem profesí, které jsou v obou provozech v podstatě identické. 

První výběw\'ý soubor tvořili zaměstnanci jaderné elektrárny Mochovce, druhý 

soubor pak zaměstnanci jaderné elektrárny Dukovany. 

Původním plánem bylo získat vyplněné dotazníky od všech pracovníků na da

ných pozicích, ale již od začátku jsme byli smířeni s tím, že se nám to nemůže 

podařit. Z rozdaných 150 dotazníků se jich vrátilo celkem 57, z toho 43 z KMO, ale 

7Všiclmi zaměstnanci ElvIO. 
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5.4. Popis designu šetření 5. Projekt a cíle šetření 

pouze 14 z EDU. Naše šetření tak mělo na Slovensku návratnost 86%, v Čechách 

pouze 14%. Nízká návratnost v Čechách mohla být způsobena jednak kratším ča

sem ponechaným na sběr dat, dále pak několikanásobným zprostředkováním sběru 

dat. 

Lze konstatovat, že šetření v jaderné elektrárně Mochovce bylo poměrně úspěšné, 

jelikož návratnost vyplněných dotazníků leží nad obvyklým průměrem návratnosti, 

která je u takovýchto šetření zhruba 50procentní. Z těchto údajů můžeme tedy 

předpokládat, že šetřením zjištěná data jsou dostatečně reprezentativní. 

Dotazníky z jaderné elektrárny Dukovany bohužel za reprezentativní považo

vat nelze. I tak jsme se pokusili o zpracování získaných dat, ke kterým jsme ale 

přistupovali jako k určité anketní sondě, nikoliv jako ke srovnatelnému souboru k 

šetření na Slovensku. 

5.4.3 Organizace a průběh šetření 

Pro naše šetření jsme připravili celkem 150 dotazníků (viz příloha), 50 ve sloven

štině pro jadernou elektrárnu Mochovce, a 100 v češtině pro jadernou elektrárnu 

Dukovany. 

Průběh celého šetření můžeme rozdělit do následujících kroků: 

1. Zmapování terénl1, a pTOfesí (studium dostupné odborné literatury, např. [44, 

30, 19, 36, 23, 3, 20], nahlédnutí do interních materiálů, rozhovory s vedoucím 

jaderné bezpečnosti, dvěma vedoucími reaktorového bloku a psycholožkou, 

sledování výcviku na simulátoru) 

2. Konstrukce české i slovenské verze dotazníku ( viz příloha) 

3. Sběr dat (Vzhledem ke specifickému obsahu činností námi zkoumaných pra

covníků bylo osobní předání dotazníků včetně jejich administrace velice ná

ročné a komplikované především z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. 

Dotazníky proto byly administrovány zprostředkovaně ve spolupráci s pří

slušn)-mi pracovišti. I když byly dotazníky relativně krátké, na samotný sběr 

dat jsme ponechali dobu tří týdnů (EDU) až jednoho měsíce (EMO), během 

které se měli všichni pracovníci na pracovišti vystřídat.) 

4. Konečné zpracování všech získan)-ch dat, jejich vyhodnocení a interpretace 
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Kapitola 6 

Výsledky a vyhodnocení - EMO 

6.1 Popisné charakteristiky souboru 

Jak již bylo uvedeno, v našem šetření jsme se zaměřili na pozice operátor sekundár

ního okruhu, operátor primárního okruhu, vedoucí reaktorového bloku a směnový 

inženýr. Ve vzorku jsou jednotlivé pozice zastoupeny následovně: 

Vaše pracovní pozice? 

Cum lati1/) 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid SI 6 14,0 14,3 14,3 

VRB 12 27,9 28,6 42,9 

OPO 12 27,9 28,6 71,4 

OSO 12 27,9 28,6 100,0 

Total 42 97,7 100,0 
Mis;irg System 1 2,3 
Total 43 100,0 

Tabulka 6.1: Zastoupení pozic 
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6,1. Popisné charakteristiky souboru 6. Výsledky a vyhodnocení - EMO 

Vait pracovni pozice? 

. SI 
• VRB 
D opo 
0 050 

o Missino 

Graf 6.1: Rozložení podle pracovní pozice 

Délka zaměstnání v jaderné elektrárně se pohybuje od dvou do třiadvaceti let. 

Průměr leží těsně pod dvanácti lety. Průměrná délka setrvání na stávající pozici 

je sedm let. 

Statistics 

Jak dl <DJho pracuj ée v JE? 
N Valil 

Mean 

Std. De\iation 

Mi li rrum 

Maxi rrum 

Missi IlJ 
40 

3 

11,63 
4,617 

2 

23 

Statistics 

Jak dl <DJho pracujete na Vaší současné pozici? 
N Valí d 42 

Mi sing 

Mean 
Std. De\iati (Dl 

Mini rrum 

Maxi rrum 

7,29 
2,540 

2 

15 

Tabulka 6.2: Délka zaměstnání v JE a na současné pozici 

Vybraný vzorek, na kterém jsme provedli naše šetření , tvoří výhradně muži. 

Ženy na těchto pozicích, alespoň ve vybrané elektrárně, nepracují, pravděpodobně 
pro obtížnou slučitelnost povolání s rodinným životem, zejména péčí a výchovou 

dětí. 

Z hlediska vzdělání jde také o velmi homogenní populaci. To je dáno poža

davky na výkon pozice, kterou mohou, jak bylo výše zmíněno, vykonávat pouze 

vysokoškolsky vzdělaní jedinci s dalším náročným výcvikem. 
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6.1. Popisné charakteristiky souboru 6. Výsledky a vyhodnocení - EMO 

Průměrný věk respondentů je 37 let. Věkové rozložení populace je následující: 

Váš \oek? 
N 

Mean 

Std. Error of Mean 

Mi mu m 

Maxi mm 

Statistics 

Valid 

Mi$illJ 
37 
6 

37.32 
.835 

25 
49 

Tabulka 6.3: Rozložení věku 

Vál vik? 

. 25-29 1' 1 

. 3).3;1' 1 
0 35-39 1' 1 

0 40-'14 1' 1 
045-49 1,1 
• Mi:osing 

Graf 6.2: Rozložení podle věku 

Z hlediska rodinného stavu je situace rovněž velmi homogenní. 85% operátorů 

je ženatých, většinou s jedním nebo dvěma dětmi. 
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6.2. Meisterův dotazník 6. Výsledky a vyhodnocení - EMO 

6.2 Meisterův dotazník 

Jak jsme již uvedli, do dotazníku jsme se rozhodli zahrnout i standardizovanou 

Meisterovu metodu hodnocení pracovní zátěže. 

Vyhodnocení podle faktorů 

Populační normy a kritické hodnoty podle Hladkého [17], jejichž překročení na

značuje zvýšenou zátěž v příslušné oblasti, jsme uvedli v tabulce 4.2. 

Statistics 

Nespecifi <ký 
Přetížení Monotonie faktor 

N Valí d 41 42 42 
Mi $ing 2 1 1 

Medi <ll 8,00 10,00 14,00 

Tabulka 6.4: Mediány jednotlivých faktorů 

Jak je patrné z našich výsledků, u námi sledovaných profesí je zátěž zvýšená 

ve faktorech II (monotonie) a III (nespecifický faktor). 

Vyhodnocení podle otázek 

Meister při hodnocení vychází z kritických hodnot mediánu (viz tabulka 4.3), 

jejichž překročení indikuje negativní hodnocení práce, a naopak jeho nedosažení 

pozitivní hodnocení práce. 

Vyhodna: ení pall e otázek 

N 

Valid Missing Median 
casová tísen 43 O 2,00 
malé 

43 O 3,00 uspokojení 

vysoká 
42 1 2,00 zodpovednost 

otupující 
42 1 3,00 práce 

problémy a 
42 1 3,00 

konftikty 

monotonie 43 O 4,00 
ner\Ozita 42 1 4,00 
presycení 43 O 4,00 
únava 43 O 3,00 
dlouhodobá 

43 O 3,00 únosnost 

Tabulka 6,5: Vyhodnocení podle otázek 
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6.2. Meisterův dotazník 6. Výsledky a vyhodnocení - EMO 

Jak je vidět z výsledků našeho šetření, medián překračuje kritickou hodnotu 

téměř ve všech položkách. Zajímavé je, že jediné položky, kde medián kritické 

hodnoty nedosahuje, jsou položky č. 1 (časová tíseň) a 3 (vysoká zodpovědnost), 

tedy ty, které bychom intuitivně označili u zkoumané profese jako nejzátěžovější. 

U položky č. 1 to může být způsobeno slovem často, které mohlo u respondentů 

vyvolat pocit, že se ptáme na převažující, obvykle se vyskytující stav. Jak jsme ale 

popsali jednotlivé pozice v předešlé kapitole, časová tíseň se na blokové dozorně 

vyskytuje pouze při poruchách a zvláštních stavech. Při běžném provozu se v 

podstatě nevyskytuje. 

Pro ,,nezátěžovost" vysoké zodpovědnosti nemáme vysvětlení. Jak popíšeme 

níže, v námi vytvořené otázce se tato položka jako zátěžová ukázala. Domníváme 

se, že kromě v dalším textu zmíněných faktorů mohou do hry vstupovat ještě 

takové aspekty jako to, že operátoři mohou být pro zvládání tohoto druhu zá

těže "vybaveni" účinnými mechanismy, které jim pomáhají tento stres elimino:~j 

Možné je samozřejmě i zastírání faktu, že jde o aspekt velmi zátěžový, o s;p-

zaci do role spolehlivého pracovníka, který by měl splňovat kritéria jako vysoce 

odpovědný, odolný vůči zátěži , ... 

Klasifikace zátěže 

Meister klasifikuje zátěž na třech stupních (viz tabulka 4.4) . Možnosti výpočtu 

úrovně zátěže jsme uvedli rovněž ve čtvrté kapitole. V našem případě nastal druhý 

případ , tedy faktor I bylo dva body menší než faktor II. Sečetli jsme tedy mediány 

faktoru II a III. 

xF1 + 2 S xF2 -t Z = xF2 + xF3 

Z = 10 + 14 = 24 

součet faktorů II a III stupeň tendence 

7 - 21 1 -

22 - 26 2 k monotonii 

27 - 35 3 k monotonii 

Součtem mediánů zmíněných faktorů jsme se dostali do druhého stupně zátěže , 

tedy do takové zátěže , při které může pravidelně docházet k dočasnému ovlivnění 

subjektivního stavu, resp. výkonnosti. 
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6.3. Praco1;'ní zátěž 6. 1/ýsleclky a vyhodnocení - EAlO 

6.3 Pracovní zátěž 

Z hlediska pracovní zátěže jsme se zaměřili jak na percepci celkového zatížení a 

případného vyčerpání, tak i na jednotlivé faktory, které tuto zátěž způsobují nebo 

mohou způsobovat. 

70% dotázaných považuje svoji práci za namáhavou a vyčerpávající, z nich ale 

jen 11 % za velmi vyčerpávající. Naopak 30% respondentů o vyčerpání hovořit ne

může, najdou se i tací (9%), kteří by mohli vykonávat práci mnohem namáhavější. 

Máte dojem, že Vás Vaše nynejší pracovní pozíce silně vyčerpává, považujete jí za 
namáhavou a těžkou? 

Cumulati;e 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid mohl bych Výkonávat 
mnohem namáha;ejši 4 9.3 9,3 9,3 
práci 

práce mi nepripadá 
9 20,9 20,9 30,2 Výcerpávajici 

práce me Výcerpává 
25 58,1 58,1 88,4 primerene 

práce me silne Výcerpává 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.6: Namáhavost práce 

V úvodu dotazníku jsme se rozhodli zařadit otevřenou otázku "Co je pro Vás 

ve Vaší práci nejvíce stresující?", aby měli respondenti možnost volné odpovědi 

bez ovlivnění dále kladenými otázkami. Deset respondentů na tuto otázku bohužel 

neodpovědělo, ale i tak se nám po zralé úvaze podařilo kategorizovat jednotlivé 

odpovědi (viz následující tabulka a graf). 
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6.3. Pracovní zátěž 6. Výsledky a vyhodnocení - EMO 

Co je pro Vás ve Vaší práci nejvice stresující? 

Frequency Percent 
Valid casový tlak 6 14,0 

smeny 4 9,3 

plat 5 11,6 

GO 9 20,9 

nadrízeni 7 16,3 

zkoušky 4 9,3 

spolupraco\flíci 5 11,6 
porucha, problém 3 7,0 

zodpovednost 2 4,7 
chyby a následné postihy 1 2,3 

Missing System 10 23,3 

Tabulka 6.7: Největší stresory 

(součet procent nedává 100, protože někteří respondenti jmenovali vÍCe stresujících faktorů) 

10 

~ c 6 
III 
~ 
I:r' 
III .. 
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Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce stresující? 

._-
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-
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....- -

r--
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n 

Graf 6.3: Největší stresory 

Jak je patrné, největším stresorem je pro pracovníky (21%) generální oprava 

(GO), která zahrnuje vysokou míru manipulace (a to především ručně řízené) 

se zařízením. Pracovníci tu musí být neustále ve střehu. Práce je nakumulována 

do kratšího časového úseku. Navíc pro tuto situaci není možný kompletní výcvik 

na simulátoru, pracovníci rovněž netuší, ve které fázi odstavování nebo náběhu 

bloku přijdou na směnu. Jde tedy o situaci značně zátěžovou, která se nevyskytuje 

každodenně, ale pouze jedenkrát do roka. 
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6.3. Prac01,-ni zátěž 6. Výsledky a y-yllOdnoceni - Ei\10 

Překvapivě druhým nejčastěji uváděným stresorem nebyly ani noční směny 

(pouze 9%) ani poruchy a problémy se zařízením (7%), ale nadřízení, ve smyslu 

demotivovujícího přístupu, nebrání ohledu na potřeby operátorů a přílišného, ne 

vždy přehledného tlaku na zaměstnance. 

Jako třetí nejčastější stresor (14%) respondenti uvedli časový tlak související 

jednak s pracemi během generální opravy, ale i s každodenními problémy a poru

chami, během kterých je nutné pracovat přesně a zároveň velmi rychle. 

Velmi zajímavým stresorem, nebo spíše demotivátorem, je pro pracovníky plat 

(12%), který je podle jejich názoru neúměrný k vysoké zodpovědnosti a celkovému 

charakteru práce. Setkali jsme se se srovnáním s řídícími letového provozu, kteří 

jsou lépe ohodnoceni. Jejich práce zahrnuje sice rovněž vysokou zodpovědnost a 

důsledky jejich selhání mohou být katastrofické, ale ve srovnání s operátory jaderné 

elektrárny není rozsah škod způsobený případným selháním tak rozsáhlý 1 . 

Respondentů jsme se ptali na jednotlivé stresové situace i v uzavřených otáz

kách ("Zkuste odhadnout stupeň stresu v následujících situacích"). Z nabídnutých 

situací cítí respondenti jako nejzátěžovější situaci působení bezpečnostního sys

tému spolu s A01, které může značit možnou hrozící havárii. Dalšími významně 

stresujícími situacemi je náběh bloku po již zmíněné generální opravě, který - na

rozdíl od odstávky - trvá déle, riziko vzniku problému i případné následky jsou 

vyšší, dělají se zkoušky zařízení apod.; dále působení A01 bez nutnosti působení 

bezpečnostního systému (automatické odstavení reaktoru, na které jsou předpisy 

i v}rcvik na simulátoru) a náhlá porucha. 

Námi stanovená hypotéza č. 4 (nejvíce stresující situací je porucha nebo závada 

na zařízení) se tak nepotvrdila. I když porucha nebo závada na zařízení patří k 

velmi zátěžovým faktorům v práci na blokové dozorně, není tím nejzátěžovějším. 

1 Na toto srovnávání bychom mohli aplikovat mot'tvační teoTii spmvedlnosti [2], jejímž zá
kladem je fenomén sociálního srovnávání. Člověk má tendence srovnávat svúj vklad do práce 
s vkladem svých "konkurentll", a zároveň efekty, které mu práce přináší s efekty, které přináší 
ostatním, přičemž hlavním srovnávaným efektem v tomto případě je finanční ohodnocení práce. 
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6.3. P1'8covní zátěž 6. Fýsledkya vyhodnocení - El\IO 

Statistics 

N 
Valid Missing Mean Std. De"ation 

rutinní výkonový prm.oz, 
39 4 1,59 ,993 

dlouho se nic nedeje 

přebirání směny 42 1 1,88 1,152 

odevzdávání směny 43 O 1,93 1,100 

plánovaná změna 
43 O 2,35 ,948 výkonu 

najíždeni bloku po GO 43 O 3,86 1,104 

náhlá porucha 43 O 3,70 1,124 

náhlý problém 43 O 3,05 ,999 

pro\Qz s poruchou 
důležitých automatů 

43 O 2,44 ,934 nebránících v dalším 
pro\QZU 

plánované odstal.ení 
43 O 3,30 1,186 

bloku do GO 

působení 

bezpečnostniho 43 O 4,00 1,069 
systému spolu s A01 

působeni A01 bez 
nutnosti působení 

41 2 3,73 1,096 
bezpečnostního 

systěmu 

Tabulka 6.8: Stresové situace 

Zaměřili jsme se také na jednotlivé činnosti operátorů a sledovali jejich zátě

žovost pro respondenty ("Posuďte prosím následující výroky podle toho, jak velkou 

zátěž pTa Vás jednotlivé položky představují"). N ejzátěžověji se jeví práce pod ča

sovým tlakem s vědomím vysoké odpovědnosti, což je na první pohled v rozporu 

s Nleisterovou metodou. Jak už jsme se ale zmínili výše, zátěžovost práce pod 

časovým tlakem neodporuje výsledkům získaným touto metodou. Navíc se do

mníváme, že míra zátěže působící v této situaci je dána kombinací obou faktorů. 

Vysoká zodpovědnost v situaci, kdy si může pracovník vše dostatečně promys

let a prokonzultovat s kolegy, pro něj nebude tak stresující jako situace, kdy se 

musí velmi rychle rozhodnout, co udělá, aby neohrozil ani plynulý provoz výroby 

elektrické energie, ale především bezpečnost výroby. 

Naši první hypotézu (celková míra zátěže se skládá z různých dílčích zátěží, 

z nichž nejvýraznější bude zátěž spojená s vědomím vysoké odpovědnosti) tak 

nemůžeme zamítnout, i když si jsme vědomi komplexnosti celého problému. 

Dalšími zátěžovými činnostmi na blokové dozorně jsou nutnost zpracování vel

kého mnnožství informací a obhajoba vlastního rozhodnutí před nadřízen}-mi. 
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6.3. Pracovní zátěž 6. 1vYsledk.y a vyhodnocení - K\JO 

Statistics 

N 

Valid Missing Mean Std. Deviation 
neustálá kontrola zarízení a 

43 
parametrů, i když se nic neděje O 1,88 ,931 

vysoká míra odpovědností 42 1 2,93 1,218 

rychlá a zároveň bezchybná 
reakce v situaci, která to 43 O 2,98 1,123 
vyžaduje 

nutnost zpracováni velkého 
43 O 3,28 1,221 množstvi informací 

práce pod časo"Ým tlakem s 
43 O 3,93 1,009 

vědomim vysoké odpovědnosti 

udrženi pozomosti i při rutinním 
43 O 2,51 1,099 

"Ýkonověm provozu 

obhajoba \lastního rozhodnuti 
43 O 3,14 1,338 

před nadřizeným 

nutnost rychle se rozhodnout 43 O 2,88 1,199 

obava z rozhodnuti 43 O 2,51 ,935 

řešeni situace bez písemného 
43 O 2,81 1,350 postupu 

řešení situace, na kterou 
43 O 3,00 1,327 neexistuje "Ýcvik na simulátoru 

Tabulka 6.9: Stresující činnosti 

Zajímavý je i pohled na efektivitu výcviku na simulátoru. Do otázky Č. 10 

jsme zařadili všeobecnou položku ,lešení situace, na kterou neexistuje výcvik na 

simulátoru". Ukázalo se, že vy-cvik na simulátoru se jeví jako důležitý, neboť zátěž 

v "netrénované" situaci je vyšší než v situaci, na kterou výcvik existuje. Podobná 

situace je i u řešení situace bez písemného postupu. 

Statistics 

N 

Valid MissinQ Mean Std. Deviation 
plánovaná změna 

43 O 2,35 ,948 
"Ýkonu 

provoz s poruchou 
důležitých automatů 

43 O 2,44 ,934 nebránicich v dalším 
provozu 

řešení situace bez 
43 písemného postupu O 2,81 1,350 

řešení situace, na kterou 
neexístuje "Ýcvik na 43 O 3,00 1,327 
simulátoru 

Tabulka 6.10: Efektivita výcviku a písemných předpisů 

Hypotézu Č. 5 (Zátěž, na kterou jsou pracovníci připravováni - písemný postup, 

vy'cvik na simulátoru - je nižší než zátěž v situaci, na kterou příprava neexistuje) 

se tedy potvrdit podařilo. 
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6.4 Směnný provoz 

Z hlediska směnného provozu nepřekvapuje, že za nejnáročnější je považována ně

kolikátá noční směna v řadě. Zajímavější je ale "druhé místo" ranní směny. I v 

rámci otevřené otázky v úvodu dotazníku (,Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce 

stresující?'') se několikrát objevila odpověď "někteří ranní pracovníci". Zátěž je 

tak způsobovaná nejen některými ranními pracovníky, ale obecně faktem, že bě

hem ranní směny je v jaderné elektrárně, tj. i na blokové dozorně, mnohem více 

pracovníků, provádí se více zkoušek atd. 

Statistics 

několikátá 

ranni odpoledni noční nočně v řadě 
N Valid 43 43 43 43 

Missing O O O O 
Mean 3,60 2,47 3,56 3,93 

Std. Del.1ation ,955 1,008 1,140 1,142 

Minimum 2 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Tabulka 6,11: Náročnost směn 

Hypotézu č. 2 (Zátěž vyvolaná směnným provozem bude s délkou zaměstnání 

klesat) se bohužel prokázat nepodařilo. Vztah mezi délkou zaměstnání v jaderné 

elektrárně a zátěží vyvolanou směnným provozem se neukázal být signifikantní. 

Potvrzují se tak názory některých badatelů (viz např. [45]) v této oblasti o tom, 

že existují lidé, kterým adaptace na směnný provoz nedělá větší potíže a naopak 

jedinci, kteří se nikdy plně nepřizpůsobí a ze směnného provozu odcházejí. rvlůžeme 

tedy usuzovat na to, že stávající zaměstnanci jsou na směny plně adaptováni, 

přičemž nezáleží na délce jejich zaměstnání v jaderné elektrárně. 
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Correlations Correlations 

Jak dlouho Jak dlouho 
pracujete v pracujete v 

JE? ranní JE? odpolední 
Jak dlouho Pearson Correlation 1 .102 Jak dlouho Pearson Correlation 1 -,003 
pracujete v JE? 8i9. (2-tailed) ,532 pracujete v JE? 8i9. (2-tailed) ,987 

N 40 40 N 40 40 

ranní Pearson Correlation ,102 1 odpolední Pearson Correlatlon -,003 1 

8i9. (2-tailed) 532 8i9. (2-tailed) ,987 

N 40 43 N 40 43 

Correlations 

Jak dlouho Correlations 

pracujete v Jak dlouho 
JE? nočni pracujete v někollkatá 

Jak dlouho Pearson Correlation 1 ,034 JE? nočně vřadě 

pracujete vJE? 8i9. (2-tailed) ,836 

N 40 40 

noční Pearson Correlation ,034 1 

Jak dlouho pracujete v Pearson Correlatlon .066 
JE? Sig (2-tailed) ,684 

N 40 40 
někollkáta nočne v řadě Pearson Correlatlon -,066 

8ig. (2-tailed) ,836 Sig (2-tailed) ,684 
N 40 43 N 40 43 

Tabulka 6.12: Vliv délky zaměstnání na zátěž vyvolávanou směnným provozem 

Naši třetí hypotézu (zátěž vyvolávaná směnným provozem bude nejvýraznější 

u pracovníků s malými dětmi) jsme bohužel nemohli ověřit pro nedostatečný počet 

respondentů v jednotlivých kategoriích. 

Zaměřili jsme se rovněž na únavu. Většina pracovníkú se cítí po práci unavena 

občas, jak by tomu bylo pravděpodobně ve většině povolání. 

Cítíte se po práci unaven? 

Curu latí e 
ff equency Percent Valí dPercent Percent 

Valí d ano, casto a znacne 10 23,3 23,3 23,3 

obcas 28 65,1 65,1 88,4 

ne 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.13: Únava 

Z projevů únavy se nejčastěji vyskytuje ospalost, podrážděnost a vznětlivost. 

Uspokojivým zjištěním je, že se "rizikové" projevy únavy jako ztráta sebejistoty a 

sebedůvěry a ztráta soustředění, které by mohly mít neblahé důsledky z hlediska 

plynulosti a především bezpečnosti provozu, objevují nejméně často. 
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Statistics 

N 

Valid Missing Mean Std. Deviation 
jsem ospalý (\<O dne) 43 O 1,40 ,495 

trpim poruchami 
43 O 1,63 ,489 spánku 

jsem podrážděný a 
43 O 1,51 .506 

vznětlivý 

nemohu se 
dostatečně 43 O 1.81 .394 
soustředit 

musím se značně 
soustředit. abych 43 O 1.65 ,482 
neudělal chybu 

ztrácim sebejistotu a 
43 O 1,86 ,351 

sebedůvěru 

Tabulka 6.14: Projevy únavy 

6.5 Testování 

V souvislosti se zátěží jsme se ptali i na pravidelné testování, kterým musí pracov

níci v určitých výše zmíněných intervalech procházet, a jejichž úspěšné absolvování 

je nutnou podmínkou pro další výkon činnosti ("Máte obavu ze zkoulfek, kterými 

musíte pravidelně procházet?"). 14% respondentů se tohoto testování značně obává, 

dalším 65% působí toto testování nervozitu. 

Máte obavu z testováni, kterým musíte pravidelne procházet? 

euru lati 11> 

Frequency Percent Vali dPercent Percent 
Valid ano, znacnou 6 14,0 14,0 14,0 

bývěm ne!"\Ózní 28 65,1 65,1 79,1 

ne 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.15: Zátěžovost testování 

Z hlediska náročnosti jednotlivých forem testování se jeví jako nejvíce stresu

jící teoretická státní zkouška 2 
• Naopak nejméně zátěžová je pravidelná zdravotní 

prohlídka. 

2Domníváme se však, že do budoucna se nejvíce zátěžovou stane praktická část státní zkoušky 
na simulátoru. Tato zkouška je novinkou a ne všichni pracovníci už jí absolvovali. ~ a rozdíl od 
teoretické zkoušky je tu na první pohled patrné kdo a jak při vykonávání činnosti pochybil, a i 
náprava případné chyby je složitější než slovní dovysvětlení u teoretické zkoušky. K ověření této 
hypotézy by bylo vhodné šetření zopakovat, až budou mít všichni pracovníci zkušenost s touto 
novou zkouškou. 
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Statistics 

praktická cást 
teoretická státni zkoušky psycholog i <ké zdra\Otní 

státní zkouška na si mJátoru testy prohlídka 
N Valid 43 42 43 43 

Missing O 1 O O 
Mean 3,60 3,07 2,35 1,60 
Std. Deviation 1,158 1,177 1,044 ,849 

Tabulka 6.16: Jednotlivé formy zkoušek 

6.6 Pracovní kolektiv 

Mezi výrazné moderátory pracovní zátěže mohou patřit i dobré vztahy s kolegy a 

ostatními pracovníky. Z tohoto hlediska je situace na blokové dozorně ve sledované 

elektrárně více než uspokojivá. 72% respondentů považuje vztahy se svými kolegy 

na blokové dozorně za výborné. Pouze jeden respondent označil vztahy s kolegy 

za lhostejné, ale nikdo se nevyjádřil ve smyslu, že si s kolegy nerozumí. Můžeme 

tedy usuzovat na přátelskou a vstřícnou atmosféru na blokových dozornách. 

Jak se Vám pracuje s Vašimi kolegy na blokové dozorně? 

Graf 6.4: Vztahy na blokové dozorně 

I v případě, že se vyskytly nějaké neshody (u 12% respondentů), je byli všichni 

zúčastnění schopni vyřešit sami bez pomoci nadřízených. 

I vztahy mezi jednotlivými směnami se zdají být v pořádku. Celých 65% re

spondentů považuje předávání směn za plně funkční a bezproblémové. Opět se 
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nenašel žádný zaměstnanec, který by při předávání směn spatřoval nějaké pro

blémy. 

Předávání směn 

Curru lati '<1J 

Frequency Percent Vali dPercent Percent 
Vali d funguje viborne 28 65,1 65.1 65,1 

obcas se vyskytnou 
15 34,9 34.9 100,0 nej á<é korrp I kace 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.17: Předávání směn 

Přátelské vztahy nepanují jen na pracovišti, ale i na "mimopodnikové půdě". V 

jaderné elektrárně l\IochOl;ce funguje i mnoho mimopracovních aktivit, jako např. 

turistický klub, akce jednotlivých směn (pikniky, posezení v hospůdce), dále stře

lecký klub apod. Téměř 50% zaměstnanců se těchto akcí účastní, ať už pravidelně 

nebo alespoň příležitostně. 

Ve Vašem pa:h íku funy í i mimopa couí aktiit ty, jako např turistický 
klp různé pikniky Ý měny rad na intranetu apal Úcastníte se těch o 

akcí? 

Frequency Percent Valid Percent 
Valid ano, aktbme se podilim 

4 9,3 na jejich pripra.e 9,3 

úcastnim se pra,,;delne 3 7,0 7,0 

nekolikrát jsem se 
14 32,6 32,6 

zúcastnil 

,,;m o nich, ale ješte 
20 46,5 46,5 

jsem se nezúcastnil 

ne,,;m o nich 2 4,7 4,7 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.18: Mimopodnikové akce 

Mezi nejoblíbenější mimopracovní aktivity s kolegy patří směnové akce nejrůz

nějšího typu (25%) od posezení u piva přes grilování a pikniky až po sportovní 

utkání. 
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Pokud ano, jakých aktivit se účastníte? 

Graf 6.5: Mimopodnikové akce 

6.7 Motivace a spokojenost 

V závěrečné části dotazníku jsme zařadili i několik otázek týkajících se spokoje

nosti a motivace pracovníků. Jsme si vědomi toho, že spolehlivé šetření této pro

blematiky by vyžadovalo samostatnou studii, nicméně pro komplexnost našeho 

screeningu i porozumění zkoumaným profesím jsme se rozhodli několik těchto otá

zek zařadit. 

Hlavním motivem, který vedl stávající zaměstnance k volbě tohoto náročného 

povolání, je finanční ohodnocení práce. To hrálo roli u téměř 84% dotázaných. 

Zde musíme zmínit fakt, o kterém jsme hovořili již v podkapitole o zátěžových 

faktorech. V otevřené otázce v úvodu dotazníku se 12% respondentů vyjádřilo o 

platových podmínkách jako o stresujících. Mohlo by se zdát, že si v této souvislosti 

data odporují, ale není tomu tak. Je nutné si uvědomit, že v době, kdy se velká 

část pracovníků rozhodovala, jaké povolání si zvolit, byla finanční situace i celková 

situace na trhu práce značně odlišná od té dnešní. Vydělávat v soukromém sektoru 

velké peníze se poštěstilo jen málokomu, a tak nabídka jaderné elektrárny (i s 

dalšími bonusy, jako byly např. byty) byla velmi lákavá. 

Dalším významným motivátorem byla možnost relativně rychlého a "průhled

ného" kariérového postupu, jak jsme o něm hovořili již v rámci popisu jednotlivých 

pozic, a vysoká odpovědnost práce, která se zároveň ukazuje jako jeden z význam

ných stresorů. Za zmínku stojí ještě uznání od okolí (mohli bychom říci určitá 
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prestiž povolání spojená s určitým statusem) a možnost rozhodování se v reálném 

čase, které je rovněž pro některé jedince velmi zátěžové. 

Proč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně? 

Frequency Percent 
Valid financní ohodnocení práce 36 83,7 

možnost karíérm.ého postupu 18 41,9 

uznání 12 27,9 

možnost rozhodování v 
reálném case 9 20,9 

vysoká odpm.ednost práce 16 37,2 

pocít mocí nad strojem 1 2,3 

jiné 1 2,3 

trh práce 4 9,3 

baví 1 2,3 

zmena zamestnání 1 2,3 

byt 1 2,3 

neví 1 2,3 

Tabulka 6.19: Hlavní motivy volby povolání 

(Součet procent nedává 100, protože jsme se ptali na 1 - 3 motivy) 

Z hlediska dúležitosti jednotlivých motivú, jak je uvedli respondenti, hraje 

nejv)Tznamnější roli rovněž finanční ohodnocení práce, dále ale nikoliv kariérový 

postup, ale vysoká odpovědnost práce a možnost rozhodování v reálném čase. 
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Proč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně? Nejdůležítější důvod 

Cumulatil.e 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid financní ohodnocení práce 22 51.2 52,4 52,4 

možnost kariérOl,eho 
postupu 3 7,0 7.1 59,5 

uznání 1 2,3 2,4 61.9 
možnost rozhodováni v 
reálném case 5 11,6 11.9 73.8 

""soká odpol.ednost práce 5 11,6 11,9 85,7 

jiné 1 2,3 2,4 88,1 

trh práce 3 7,0 7,1 95,2 

zmena zamestnáni 1 2.3 2,4 97,6 

neví 1 2.3 2,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0 

Missing System 1 2,3 

Total 43 100,0 

Proč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně? Druhý nejdůležítějši důvod 

Cumulatil.e 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid financni ohodnoceni práce 11 25.6 32,4 32.4 
možnost kariérového 
postupu 8 18,6 23,5 55,9 

uznání 6 14,0 17.6 73,5 
možnost rozhodováni v 
reálném case 2 4,7 5,9 79,4 

""soká odpol.ednost práce 7 16.3 20,6 100.0 

Total 34 79,1 100,0 

Missing System 9 20.9 

Total 43 100.0 

Proč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně? Třetí nejdůležitější důvod 

Cumulatil.e 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid financ ni ohodnoceni práce 3 7,0 12,0 12,0 
možnost kariérového 
postupu 7 16.3 28,0 40,0 

uznání 5 11,6 20,0 60,0 

možnost rozhodováni v 
reálném case 2 4.7 8,0 68,0 

""soká odpol.ednost práce 4 9,3 16.0 84.0 

pocit moci nad strojem 1 2,3 4.0 88,0 

trh práce 1 2,3 4,0 92,0 

baví 1 2,3 4,0 96,0 

byt 1 2.3 4,0 100,0 

Total 25 58.1 100,0 

Missing System 18 41.9 

Total 43 100.0 

Tabulka 6.20: Motivy volby povolání podle důležitosti 

Zjištění, že většinu pracovníků práce na blokové dozorně baví, nemůže být 

překvapující, neboť takto zátěžovou práci, která by jedince navíc vůbec nebavila a 

neuspokojovala, by nevydrželo vykonávat mnoho lidí. Naše hypotéza č. 6 (zátěžová 

práce bude zaměstnance bavit, jinak by ji nevykonávali) se ukázala být správnou. 
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Statistics 

Baví Vás práce. kterou Výkonáv.\te? 
N Vali d 43 

Mi $ing O 

Mean 3,42 

Median 3,00 

Std. DelAati <Dl ,932 

Baví Vás práce, kterou vykonáváte? 

Cumulati\e 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid wbec me nebalA 1 2.3 2,3 2,3 
s piše me nebaví 5 11.6 11,6 14.0 
nemohu posoudit 17 39,5 39,5 53.5 
spiše me balA 15 34,9 34,9 88,4 
\elmi me baví 5 11.6 11,6 100.0 
Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.21: Baví vás práce, kterou vykonáváte? 

Závislost mezi délkou zaměstnání na blokové dozorně a uspokojením plynoucím 

z vykonávané práce se prokázat nepodařilo. 

Correlations 

Jak dlouho BalA Vás 
pracujete v práce, kterou 

JE? Výkonáv.\te? 
Jak dlouho Pearson Correlation 1 -,097 
pracujete v JE? Sig. (2-tailed) ,552 

N 40 40 
BalA Vás práce, Pearson Correlation -,097 1 
kterou Výkonáv.\te? Sig. (2-tailed) ,552 

N 40 43 

Tabulka 6.22: Závislost mezi délkou zaměstnání a uspokojením z práce 

Přestože většinu zaměstnanců vykonávaná práce baví, 80% z nich by ji nedo

poručilo svému známému. 

Doporučilla byste tuto práci svému známému? 

Frequency Percent Valid Percent 
Valid ano 8 18.6 19.0 

ne 34 79.1 81,0 
Total 42 97,7 100.0 

Missing System 1 2.3 
Total 43 100.0 

Tabulka 6.23: Doporučení známému 
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I v případě, že by si respondenti mohli svoje povolání vybrat znovu, více než 

polovina z nich by si vybrala raději jiné povolání. Jen necel}"ch 10% dotázaných 

by se při možnosti nové volby rozhodlo určitě stejně. 

Určitou roli tu hraje přeměna trhu práce - jak už jsme zmínili výše - v době, kdy 

si operátoři volili svoje povolání, nebylo tolik možností stabilního a dobře finančně 

ohodnoceného uplatnění. V dnešní době, především s přílivem zahraničních firem a 

investorů, jsou možnosti velmi široké a pracovníci si jsou vědomi, že stejně oceněni 

by mohli být i za méně úsilí. 

Kdybyste si mohl znovu vybrat své povoláni, volil byste 

Cumulatil.€ 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid urcite stejne 4 9,3 9,3 9,3 

spíše stejne 11 25,6 25,6 34,9 

radeji neco jiného 23 53,5 53,5 88,4 

urcite bych se pro 
s\Oje stévajicí 5 11,6 11,6 100,0 
po\Oléní nerozhodl 

Total 43 100,0 100,0 

Tabulka 6.24: Volba nového povolání 

Podobně je to i s úvahami o změně zaměstnání. Více než 80% respondentů 

už alespoň jedenkrát přemýšlelo o tom, že by své povolání změnilo. Pouze dva 

respondenti o změně v současné době nepřemýšlejí ani nikdy nepřemýšleli. 

Napadlo Vás nekdy, že byste zmenil kariéru na smene za neco jiného v JE? 

Cumulatil.€ 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ano. premýšlim o tom 
casto 12 27,9 27,9 27,9 

ano, už me to napadlo 23 53,5 53,5 81,4 

zatim ne. ale do 
6 14,0 14,0 95,3 

budoucna plénuji zmenu 

ne 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100.0 100,0 

Tabulka 6.25: Úvahy o změně zaměstnání 

Nejzávažnějším důvodem, který pracovníky uvažující o změně zaměstnání na 

blokové dozorně drží, je problematické nalezení ekvivalentního uplatnění (40%), 

tj. takového, kde by jedinec mohl uplatnit nabyté zkušenosti za podobn}"ch, pře

devším finančních podmínek. V souvislosti s tím je druhým nejčastějším důvodem 

finanční ohodnocení, které je sice na jednu stranu podle zaměstnanců neadekvátní 

především vzhledem k vysoké zodpovědnosti, na druhou stranu si jsou pracovníci 
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6. 7. ~\Iotivace a spokojenost 6. \/):sledk}' a vyhodnocení - EMO 

vědomi toho, že na trhu práce, především v daném regIOnu, by jim dalo velkou 

práci nalézt zaměstnání se srovnateln)'m finančním ohodnocením. 

Pokud ano, co Vás na smene drží? 

Frequency Percent 
Valid financní ohodnocení 

12 27,9 práce 

možnost kariérového 
postupu 6 14.0 

uznání 4 9.3 
možnost rozhodováni v 

1 2.3 reálném case 

""soká odpO\.ednost 
2 4.7 práce 

problematické nalezení 
zamestnáni. kde bych 

17 39,5 mohl uplatnit nabyté 
zkušenosti 

jiné 7 16,3 

Missing System 8 18,6 

Tabulka 6.26: Důvody setrvání v zaměstnání 

(Součet procent nedává 100, protože někteří respondenti udali více důvodů) 
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Kapitola 7 

Výsledky a vyhodnocení - EDU 

7.1 Popisné charakteristiky souboru 

Zde bychom chtěli znovu upozornit, že následující výsledky šetření z jaderné elek

trárny Dukovany nemůžeme vzhledem k nízké návratnosti považovat za repre

zentativní. Ze stejných důvodů jsme nemohli testovat ani naši sedmou hypotézu 

(celková míra zátěže je způsobena charakterem práce, tj. bude srovnatelná na obou 

pracovištích). Pouze pro srovnání uvádíme zajímavé momenty i z tohoto praco

viště. 

Ve vzorku z jaderné elektrárny Dukovany byly jednotlivé pozice zastoupeny 

následovně: 

Vaše pracovní pozice? 

Curru la!i.e 
Frequency Percen! Valo Percen! Percen! 

Valid SI 1 7,1 7,1 7,1 

VRB 6 42,9 42,9 50,0 

OPO 4 28,6 28,6 78,6 

OSO 3 21,4 21,4 100,0 

To!al 14 100,0 100,0 

Tabulka 7.1: Zastoupení pozic 
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7.1. Popisné charakteristiky souboru 

Vaše pracovni pozice? 

7. Výsledky a vyhodnocení - EDU 

. SI 

. \'RB 
o OPo 
o oso 

Graf 7.1: Rozložení podle pracovní pozice 

Délka zaměstnání se na tomto pracovišti pohybuje od šesti do třiadvaceti let. 

Průměr leží mezi dvanácti a třinácti lety. Průměrná délka setrvání na stávající 

pozici je téměř osm let . 

Statistics 

Jak dl mlho pracujete v JE? 
N Val ti 

Missing 

Mean 

Std. De";ation 

Minimum 

Maxim m 

14 

O 

12.21 

5.601 
6 

23 

Statistics 

Jak dl mlho oracu'ete na Vaši současné pozici' 
N Valid 14 

Mean 

Std. De";ation 

Minim m 

Maxim m 

Missing O 
7,50 

4,288 

2 

17 

Tabulka 7.2: Délka zaměstnání v JE a na současné pozici 

Vzorek tvoří opět výhradně muži. Průměrný věk našeho vzorku leží mezi 38 a 

39 lety. Věkové rozložení populace je následující: 
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7.2. Meisterův dotazník 7. Výsledky a vyhodnocení - EDU 

Statistics 

Váš ..ek? 
N Vali d 14 

Mi sing o 
Mean 38.50 

Std. Del.iati D 5.585 

Mi hmm 33 

Maximum 48 

Tabulka 7.3: Rozložení věku 

Vd vek? 

.:JI).3~ I., 
O r>-3') I., 
O ;o.~; I .. 
04;'49 1. , 

Graf 7.2: Rozložení podle věku 

Z hlediska rodinného stavu je situace rovněž velmi homogenní. 75% operátorů 

jsou ženatí, většinou s jedním nebo dvěma dětmi. 

7.2 Meisterův dotazník 

Jak jsme již uvedli, do dotazníku jsme se rozhodli zahrnout i standardizovanou 

Meisterovu metodu hodnocení pracovní zátěže . I pro tento malý vzorek jsme ji 

vyhodnotili podle instrukcí. Výsledky ale nemůžeme srovnat s výsledky z EMO 1 . 

1 Autor doporučuje pro porovnávání skupin využít ANOVu pro aritmetické průměry ve fak
torech, příp . hrubém skóru. 
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7.2. Meisterův dotazník 7. Výsledky a vyhodnocení - EDU 

Vyhodnocení podle faktorů 

Statistics 

Nespecifi <ký 
Přetíženi Monotonie faktor 

N Val i d 14 14 14 
Mi $ing O O O 

Medi aj 10,00 9,50 14,00 

Tabulka 7.4: Mediány jednotlivých faktorů 

Jakje patrné z těchto výsledků (po porovnání s populačními normami a kritickými 

hodnotami podle Hladkého [17], viz tabulka 4.2), u sledovaných profesí v EDU je 

zátěž zvýšená ve faktorech II (monotonie) a III (nespecifický faktor). 

Vyhodnocení podle otázek 

Vyhodnocení podle otázek vychází z kritických hodnot mediánu (viz tabulka 4.3), 

jejichž překročení indikuje negativní hodnocení práce, a naopak jeho nedosažení 

pozitivní hodnocení práce. 

Vyhodna: ení paU e otázek 

N 
Valid Missinq Median 

casová tísen 14 O 3,00 

malé 
14 O 4,00 

uspokojení 

vysoká 
14 O 2,00 

zodpowdnost 

otupujicí 
14 O 4,00 

práce 

problémy a 
14 O 4,00 

konflikty 

monotonie 14 O 2,00 

neMlzita 14 O 4,00 

presycení 14 O 4,00 

únava 14 O 4,00 

dlouhodobá 
14 O 4,00 

únosnost 

Tabulka 7.5: Vyhodnocení podle otázek 

Jak je vidět z výsledků našeho šetření, medián překračuje kritickou hodnotu 

téměř ve všech položkách. Jediné položky, kde medián kritické hodnoty nedosahuje, 

jsou položky 3 (vysoká zodpovědnost) a 6 (monotonie). O vysoké zodpovědnosti 

jsme hovořili už v souvislosti s Meisterovou metodou a jejím vyhodnocením v 

rámci jaderné elektrárny Mochovce. 
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7.3. Pracovní zátěž 7. Výsledky a vyhodnocení - EDU 

Monotonie na naše respondenty nepůsobí zátěžově. Spíše než o zátěžovost ne

dostatku podnětů tu podle našeho mínění jde o udržení pozornosti při tomto pod

nětovém manku (při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou 

dobu nic nového neděje). Pracovníci mohou být naučeni "udržet se ve střehu", může 

jim rovněž pomáhat i zmíněné pravidelné zapisování vybraných parametrů. 

Klasifikace zátěže 

Meister klasifikuje zátěž na třech stupních (viz tabulka 4.4). Možnosti výpočtu 

úrovně zátěže jsme uvedli rovněž ve čtvrté kapitole. V tomto případě nastal třetí 

případ, tedy rozdíl mezi faktory I a II byl maximálně dva body. Sečetli jsme tedy 

mediány všech tří faktorů . 

IxF1- xF21 ::; 2 ---t Z = xF1 + xF2 + xF3 

Z = 10 + 9, 5 + 14 = 33,5 

součet faktorů II a III stupeň tendence 

10 - 26 1 -

27 - 32 2 kombinace 

33 - 50 3 kombinace 

Součtem mediánů zmíněných faktorů jsme se dostali až na spodní hranici tře

tího stupně zátěže, tedy do takové zátěže, při které nelze vyloučit zdravotní rizika. 

7.3 Pracovní zátěž 

Z hlediska pracovní zátěže jsme se v jaderné elektrárně Dukovany setkali s velmi 

podobnými výsledky jako v jaderné elektrárně Mochovce. 

Odpovědi na otevřenou otázku "Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce stresující?" 

v úvodu dotazníku se nám podařilo zařadit do následujících kategorií: 
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7.3. Pracovní zátěž 
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7. Výsledky a vyhodnocení - EDU 

Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce stresující? 

Frequency 
Valid casový tlak 1 

smeny 1 
plat 3 
GO 2 
nadrízení 3 
zkoušky 3 
praco'A1íci 1 
porucha. problém 1 
zodpowdnost 1 
napetí z ocekávání 1 

Missing System 2 

Tabulka 7.6: Největší stresory 

Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce stresující? 

:~r ,K. H ':"Xi~:r",d ... ; 
~ 

Co je pro Vás ve Vaší práci nejvíce stresující? 

Graf 7.3: Největší stresory 

Obdobně jako v EMO působí nejzátěžověji - nebo možná spíše demotivujícím 

způsobem - nadřízení (zde ale ve smyslu vyššího managementu ČEZu v souvislosti 

s rozdělovaním platů a odměn), plat, a na rozdíl od EMO i státní zkoušky. 

Z nabídnutých stresových situací ("Zkuste odhadnout stupeň stresu v následu

jících situacích") cítí respondenti jako nejzátěžovější situaci působení bezpečnost

ního systému spolu s AOl, dále náběh bloku po generální opravě, působení AOl 

bez nutnosti působení bezpečnostního systému (automatické odstavení reaktoru, 
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7. -1. Směnnf provoz 7. 'V:fsledky a ,,~vhodnocení - ED U 

na které jsou předpisy i výcvik na simulátoru) a náhlou poruchu. Přední místa 

tabulky tak jsou v obou elektrárnách obsazena stejně. 

Z jednotlivých činností operátorů ("Posuďte prosím následující výroky podle 

toho, jak velkou zátěž pro Vás jednotlivé položky představují") se opět jako nejzá

těžovější projevila práce pod časovým tlakem s vědomím vysoké odpovědnosti. 

7.4 Směnný provoz 

Z hlediska směnného provozu nepřekvapuje, že za neJnaročnější je považována 

noční směna (v EDU jedno jestli první či několikátá v řadě), následovaná opět 

směnou ranní. 

Statistics 

několikata 

ranni odpoledni nočni nočně vřadě 

N Valid 14 14 14 14 

Missing O O O O 

Mean 3,36 1,86 3,57 3,57 

Std. De\iation ,929 ,663 ,938 1,284 

Minimum 2 1 2 2 
Maximum 5 3 5 5 

Tabulka 7.7: Náročnost směn 

Zaměřili jsme se rovněž na únavu. I v Dukovanech se většina pracovníků cítí 

po práci unavena občas, jak by tomu bylo pravděpodobně ve většině povolání. Z 

projevů únavy se opět nejčastěji vyskytuje ospalost, podrážděnost a vznětlivost. 

7.5 Testování 

I z hlediska pravidelného testování, kterým musí pracovníci v určitých výše zmí

něn)Tch intervalech procházet, a jejichž úspěšné absolvování je nutnou podmínkou 

pro další výkon činnosti ("Máte obavu ze zkoušek, kterými musíte pravidelně pro

cházet?") je situace na obou pracovištích značně podobná. Jako nejvíce stresující 

se jeví teoretická státní zkouška, naopak nejméně zátěžová je pravidelná zdravotní 

prohlídka. 
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1.6. Pracovni kolektiv ? Tv~vsledky a v.,"hodnoceni - EDU 

7.6 Pracovní kolektiv 

Z hlediska pracovních vztahů je situace na blokové dozorně v elektrárně Dukovany 

ještě uspokojivější než v elektrárně Mochovce. Téměř všichni respondenti považují 

vztahy se svými kolegy na blokové dozorně za výborné. I zde tedy můžeme usuzovat 

na přátelskou a vstřícnou atmosféru. 

Neshody se tu pravděpodobně (alespoň u našich respondentů) velmi nevysky

tují, v případě, že už se ale vyskytly, zúčastnění je řešili s pomocí nadřízených. 

I vztahy mezi jednotlivými směnami se zdají být v pořádku, předávání směn 

funguje v podstatě bezproblémově. 

V jaderné elektrárně Dukovany obdobně jako v jaderné elektrárně 'Mochovce 

funguje i mnoho mimopracovních aktivit jako např. turistick~" a cykloturistický 

klub, akce jednotlivých směn jako např. pikniky, posezení v hospůdce apod. Téměř 

všichni dotazovaní se těchto akcí účastní, ať už pravidelně nebo alespoň příleži

tostně. 

le Vašem podniku funguji i mimopracovni aktivity, 
jako např.turistický klub, různé pikniky, výměny 
rad na intranetu apod. Úcastnite se těchto akcí? 

Frequency 
Valid ano, aktivne se podílim 

4 na jejich pripra\e 

úcastnim se pravidel ne 4 
nekolikrát jsem se 

5 zúcastnil 

vim o nich, ale ješte 
1 jsem se nezúcastnil 

Total 14 

Tabulka 7.8: Mimopodnikové akce 

Ivlezi nejoblíbenější mimopracovní aktivity s kolegy patří směnové akce nejrůz

nějšího typu od posezení u piva přes grilování a pikniky až po sportovní utkání. 

Oblíbené jsou také společné pěší i cyklistické v~"lety. 

7.7 Motivace a spokojenost 

Hlavním motivem, který vedl stávající zaměstnance k volbě tohoto náročného po

volání, je rovněž finanční ohodnocení práce. Dalšími významn~'mi motivátory byla 

možnost relativně rychlého a "průhledného" kariérového postupu, vysoká odpověd

nost práce, uznání od okolí (mohli bychom říci určitá prestiž povolání spojená s 
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určitým statusem) a možnost rozhodování se v reálném čase. Ještě se tu objevil 

motiv pocitu moci nad strojem. 

'roč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně 'i 

Frequency 
Valid financni ohodnoceni 

práce 15 

možnost kariéro\ého 
8 postupu 

uznání 6 

možnost rozhodování v 
reálném case 7 

vysoká odpo-.ednost 
7 práce 

pocit moci nad strojem 7 
práce pod tlakem. s riziky 1 

Tabulka 7.9: Hlavní motivy volby povolání 

Z hlediska důležitosti jednotliv}'ch motivů, jak je uvedli respondenti, hraje 

stejně jako v E?I/IO nejvýznamnější roli finanční ohodnocení práce. 

I v Dukovanech většinu pracovníků práce na blokové dozorně baví, přesto by 

ji ale nedoporučili svému známému. 

V případě, že by si respondenti mohli svoje povolání vybrat znovu, více než 

polovina by si raději vybrala jiné povolání. Podobné je to i s úvahami o změně 

zaměstnání. Většina respondentů už alespoň jedenkrát přem}Tšlela o tom, že by 

své povolání změnila. 

Nejzávažnějším důvodem, který pracovníky uvažíjící o změně zaměstnání na 

blokové dozorně drží, je problematické nalezení ekvivalentního uplatnění, tj. ta

kového, kde by jedinec mohl uplatnit nabyté zkušenosti za podobných, především 

finančních podmínek. V souvislosti s tím je pak dalším nejčastějším důvodem fi

nanční ohodnocení, které je sice na jednu stranu podle zaměstnanců neadekvátní 

především vzhledem k vysoké zodpuvědnosti, na druhou stranu si jsou pracovníci 

vědomi toho, že na trhu práce, především v daném regionu, by jim dalo velkou 

práci nalézt zaměstnání se srovnatelným finančním ohodnocením. 
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Kapitola 8 

Diskuse nad výsledky 

Domníváme se, že naše šetření splnilo účel, pro který bylo navrženo a realizováno. 

Podařilo se nám proniknout do problematiky pracovní zátěže na daných praco

vištích (především v EMO) a snad i zachytit její podstatné aspekty. Výsledky 

ukázaly, že se zde skutečně určitá zátěž - ať už je způsobena jakýmkoliv ze zmiňo

vaných faktorů - vyskytuje, a že třeba s ní především ve jménu bezpečnosti tohoto 

náročného a "rizikového" provozu pracovat. 

Samozřejmě si jsme vědomi i určitých nedostatků, kterým jsme se nevyhnuli. 

Zde předkládáme jejich stručný výčet: 

• I přes velkou snahu a důkladné studium zkoumaných profesí a prostředí se 

nám do nich bohužel nepodařilo plně proniknout. V dotazníku jsme tak např. 

opomenuli problematiku vedení, managementu, která mohla zajisté přinést 

cenné podněty pro další zkoumání. 

• Jelikož se jednalo o první šetření a seznámení se s problematiokou pracovní 

zátěže, unikly nám některé souvislosti. Např. jsme opomenuli otázku, kde 

bychom se přímo ptali na míru celkové zátěže, kterou bychom poté mohli 

podrobit důkladné statistické analýze, především ve vztahu k dílčím kompo

nentám. 

• V jaderné elektrárně Dukovany se nám bohužel nepodařilo získat data od 

vetšího počtu respondentú, takže jejich podrobení jakékoliv statistické ana

lýze bylo v podstatě nemožné. 

• I když se nám v jaderné elektrárně lVlochovce podařilo získat velkou část 

dotazníkú zpět, vzorek byl i tak pro některé analýzy příliš malJ\ hlavně v 

případech, kdy jsme ho chtěli ještě dále dělit podle dalších charakteristik. 
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8. Diskuse nad v,ýsledky 

• Vhodné by rovněž bylo provést srovnání obou pracovišť, kde by mohly vy

plynout důležité souvislosti, např. zda je zátěž způsobená charakterem práce 

jako takové, nebo jestli důležitý vliv hrají organizační proměnné, případně i 

které a v jakém smyslu . 

• Zajímavé by bylo bezpochyby i srovnání s dalšími specifickými profesemi, 

např. s lékaři na operačních sálech, s pracovníky v rafinériích apod. 

I tak ale můžeme být s vf'sledky spokojeni. Naše šetření nemělo od začátku ambice 

vyčerpat tuto problematiku. Šlo o screening, který podle našeho názoru splnil svoji 

úlohu. Nyní se otevírají možnosti dalšího využití nastíněnf'ch problémů a úskalí, 

se kterými by bylo vhodné dále pracovat. Nabízí se podrobnější práce s těmi nej

rizikovějšími faktory v dalším úžeji zaměřeném šetření (zahrnujícím mimo jiné 

profesiografickou analýzu daných povolání, vyšetření krátkodobých projevů pra

covní zátěže - únava a emoční projevy, ergonomické hodnocení pracoviště, hod

nocení dlohodobých účinků zátěže ad.) a na jeho základě potom např. navržení a 

doporučení určitých intervenčních opatření, která by mohla zátěž pracovníků na 

blokových dozornách snížit. 
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Příloha Č. 1: Dotazník SRRS 

ŽIVOTNÍ UDÁLOST BODY ŽIVOTNÍ UDÁLOST BODY 

smrt manžela/ manželky 100 syn/ dcera opouští domov 29 

rozvod 73 neshody s tchýní/ tchánem 29 

rozchod s partnerem/ rozpad 65 mimořádný osobní úspěch 28 

manželství 

pobyt ve vězení 63 manžel/ka vstoupil/a nebo odešel/a 26 

ze zaměstnání 

úmrtí v nejbližší rodině 63 zahájení nebo ukončení školy 26 

vlastní úraz nebo nemoc 53 zrněna životních podmínek 25 

vlastní svatba 50 zrněna osobních zvyklostí 24 

ztráta zaměstnání 47 spory s nadřízeným 23 

usmíření s partnerem 45 změna pracovních podmínek, doby 20 

odchod do důchodu 45 zrněna bydliště 20 

nemoc rodinného příslušníka 44 zrněna školy 20 

těhotenství 40 zrněna trávení volného času 19 

sexuální potíže 39 zrněna činností v církevní oblasti 19 

příchod nového člena rodiny 39 zrněna ve společenské činnost 18 

zrněna postavení v zaměstnání 39 půjčka méně než 50.000,- 17 

zrněna ve vlastní finanční situaci 38 zrněna návyků ve spánku 16 

smrt blízkého přítele 37 zrněna četnosti rodinných setkání 15 

zrněna zaměstnání 36 zrněna návyků v jídle 15 

přibývání partnerských hádek 35 dovolená 13 

půjčka větší než 50.000,- 31 Vánoce 12 

větší dluhy 30 nepatrné přestupky zákona 11 

zrněna odpovědnosti v zaměstnání 29 
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Příloha č. 2: lVleisterova metoda hodnocení pracovní zátěže[17] 

HODNOCENÍ PRACOVNÍ ZATĚŽE 
.Jméno a příjmení: 

pľacovní zařazení: 

Vaším úkolem je u každé otázky označit odpověď, kteľá nejvíce vystihuje Vaše 

pocity při práci 

5 - ano, plně souhlasím 

4 - spíše souhlasím 

3 - nevím, někdy ano, někdy ne 

2 - spíše nesouhlasím 

1 - ne, vůbec nesouhlasím 

1. Při práci mívám často pocit časového tlaku 

2. Pľáce mě nneuspokojuje, chodím do ní nerad/a 

Věk: 

Vzdělání: 

3. pľáce mě velmi psychicky zatěžuje pľo vysokou zodpo\'ědnost, spojenou se závažnými 

důsledky 

4. pľáce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující 

5, V práci mám časté vyskytují konflikty a problémy, od nichž se nemohu odpoutat ani po 

skončení pracovní doby 

G. Při pľáci udržuji jen s námahou pozornost, pľotože se po dlouhou dobu nic nového neděje 

7. pľáce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu a rozechvělost 

8. Po několika hodinách mám pľáce natolik dost, že bych chtělía dělat něco jiného 

9. pľáce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím ochablost a únavu 

10. Práce je psychicky lak náročná, že je velmi obtížné dělat ji po léta se stejnou výkonností 
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anQ ....... ne 

5432 1 

5 <132 1 

5 <1 3 2 1 

5432 1 

5 <1 3 2 1 

5432 1 

51 :3 2 1 

5 ,1 3 2 1 

" <132 1 

5432 1 



Příloha Č 3· D 
. . otazník - (eská verze 

Dobrý den, 

do rukou se Vám dostal dotazník týkající se posouzeni Vaší pracovní 

čínnosti z hlediska pracovniho zatížení. Mé jméno je Kateřina Rounová a 

studuji na Filosofické fakultě Uníverzíty Karlovy sociologií. Pro svou 

díplomovou práci jsem si vybrala téma pracovní zátěže. V praktické části 

díplomové práce bych ráda provedla screeníng pracovní zátěže na blokové 

dozorně (resp. na operátorech primárního i sekundárního okruhu, na 

vedoucích reaktorového bloku a na směnových inženýrech). 

- ~rn"hou o pomoc pti realizací tohoto 
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19. Máte obavu z testování, kterým musíte pravidelně procházet? 

a) ano, značnou 

b) bývám nervózní 

c) ne 

20. Zkuste odhadnout stupeň stresu jednotlivých zkoušek a prohlídek. (1 

situace mě vůbec nestresuje, .... , 5 = situace je pro mě značně stresující) 

a) teoretická státní zkouška 2 3 4 5 

b) praktická část státní zkoušky na simulátoru 

2 3 4 5 

c) psychologické testy 2 3 4 5 

d) zdravotní prohlídka 2 3 4 5 

21. Máte obavu ze závěrů, které příjme komise po události? 

a) ano, značnou 

b) bývám nervózní 

c) ne 

22. Proč jste se rozhodl pro povolání na blokové dozorně? (vyberte prosím 1 - 3 

odpovědí a označte je podle důležitosti na začátku řádku, 1 = nejdůležitějši, 

2 = druhé nejdůležitější, 3 = třeti nejdůležitější) 
a) finanční ohodnocení práce 

b) možnost kariérového postupu 

c) uznání 

d) možnost rozhodování v reálném čase 

e) vysoká odpovédnost práce 

f) pocit moci nad strojem 

g) práce pod tlakem, s riziky 

h)jiné? ___________________ _ 

23. Baví Vás práce, kterou vykonáváte? (1 = vůbec mě nebaví, ... , 5 = velmi mě 

baví) 2 3 4 5 

24. Doporučil/a byste tuto práci svému známému? 

a) ano 

b) ne 

25. Kdybyste si mohl znovu vybrat své povolání, volil byste 

a) určité stejně 

b) spíše stejně 

c) raději něco jiného 

d) určitě bych se pro svoje stávající povolání nerozhodl 

26. Napadlo Vás někdy, že byste změnil karíéru na směně za něco jiného v JE? 

a) ano, přemýšlím o tom často 

b) ano, UŽ mě to napadlo 

c) zatím ne, ale do budoucna plánuji změnu 

d) ne 

27. Pokud jste odpověděl na předcházející otázk\1 ano, co Vás na směně drží? 

a) finanční ohodnocení práce 

b) možnost kariěrového postupu 

c) uznání 

d) možnost rozhodování v reálném čase 

e) vysoká odpovědnost práce 

f) pocit moci nad strojem 

g) práce pod tlakem, s riZiky 

h) problematické nalezení zaměstnání, kde bych mohl uplatnit 

nabyté zkušenosti 

i) něco jiného, co? _______________ _ 

Dovolte ještě několik demografických otázek 

28. Váš věk 

____ let 

29. Váš rodinný stav 

a) svobodný c) rozvedený 

b) ženatý d) vdovec 

30. Máte dětí? 

a) ano, kolik? ____ _ 

b) ne 

31. Pokud jste odpověděl ano, kolik jim je let? 

a) méně než 10 

b) 10-18 

c) více než 18 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku 

Toto místo můŽete použít pro Váš komentář, další náměty, připomínky a 

I témata, která Vám v dotazníku chyběla. 

Dobrý den, 

do rukou se Vám dostal dotazník týkající se posouzení Vaší pracovní 

čínnosti z hledíska pracovního zatížení. Mé jméno je Katefina Rounová a 

studuji na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy sociologii. Pro svou 

díplomovou práci jsem si vybrala téma pracovní zátěže. V praktické částí 

diplomové práce bych ráda provedla screeníng pracovní zátěže na blokové 

dozorně (resp. na operátorech primárního i sekundárního okruhu, na 

vedoucfch reaktorového bloku a na směnových inženýrech). 

Obracim se na Vás proto s prosbou o pomoc pří realizaci tohoto 

dotazníkového šetření. Vaše účast bude velmi cenným příspěvkem do 

tohoto výzkumu. Získaná data budou použita pouze pro účely zpracování 

diplomové práce. S výsledky šetření se samozřejmě budete mít možnost 

seznámit. 

Dotazník je zcela anonymní a důvěrný, proto prosím níkde nevyplňujte 

Vaše jméno. Prosím Vás zároveň o maxímální otevřenost a upřímnost. 

Za Váš čas a vhození vyplněného dotazníku do oranžové schránky cestou 

ze směny Vám předem velice děkuji. 

1. Vaše pracovní pozice 

a) SI 

b) VRB 

c) OPO 

d) OSO 

2. Jak dlouho pracujete na Vaší nynější pozici? 

______ Iet 

v' ".. 

~ Ro!.AM.OVA... 

katedra sociologie FF UK 

3. Jak dlouho jste pracoval na blokové dozorně na nižší pozici? 

_______ Iet 

4. Co je pro Vás ve Vaší práci nejvice stresující? 



5. Posuďte prosím následující výroky podle toho, jak souhlasí s Vašimi 

zkušenostmi z Vaší vlastní činnosti. (1 = ano, plně souhlasí, 2 = spíše souhlasí, 

3 = nemUžu posoudit, 4 = spíše nesouhlasi, 5 = ne, zcela nesouhlasí) 

a) Při práci se často dostávám do časové tísně 

2 3 4 5 

b) Moje pracovní činnost poskytuje málo příčin ke spokojenosti, proto 

chodí člověk do práce vlastně nerad 

2 3 4 5 

c) Moje pracovní čínnost mě psychícky velmí zatěžuje pro vysokou 

odpovědnost, spojenou s možnými závažnými důsledky 

234 5 

d) Moje pracovní čínnost je málo zajímavá, málo podněcuje, duševně je 

spíše otupující 2 3 4 5 

e) V mé práci se často vyskytují konflikty či problémy, od nichž se nelze 

odpoutat ani po skončení pracovní doby 

2 3 4 5 

fl Při práci lze pouze s námahou udržovat pozornost a pohotovost, 

protože se často a dlouhou dobu neděje nic nového a významného 

234 5 

g) Moje pracovní činnost je psychicky tak náročná, že po několika 

hodinách člověk cítí nervozitu a rozechvělost 

2 3 4 5 

h) Vykonávám činnost, které má člověk po několika hodinách natolik 

dost, že by chtěl dělat něco jíného 

2 3 4 5 

i) Moje pracovní čínnost je psychicky tak náročná, že po několíka 

hodinách cítím zřetelnou únavu 

2 3 4 5 

j) Moje pracovní činnost je tak psychicky tak náročná, že jí nelze dělat po 

léta se stejnou výkonností 2 3 4 5 

6. Zkuste odhadnout stupeň stresu v následujících situacích. (1 = situace mě 

vůbec nestresuje, .... , 5 = situace je pro mě značně stresující) 

a) rutínní výkonový provoz, dlouho se nic neděje 

b) přebírání směny 

c) odevzdávání směny 

cf) plánovaná změna výkonu 

e) najíždění bloku po GO 

f) náhlá porucha 

g) náhlý problém 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

h) provoz s poruchou důležitých automatů nebránících v dalším 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

provozu 2 3 4 5 

i) plánované odstavení bloku do GO 

2 3 4 5 

j) působení bezpečnostního systému spoll.! s A01 

2 3 4 5 

k) působení A01 bez nutnosti působení bezpečnostního systému 

334 5 

7. Posuďte prosím náročnost následujících směn. (1 malá náročnost, 

5 = značná náročnost) 
a) ranní 

b) odpolední 

c) noční 

d) několikátá noční v řadě 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

8. Je všeobecně známé, že směnný provoz je velmi náročný. Jak se únava 

projevuje u Vás? (1 = ano, tento stav na sobě pozoruji, 2 = ne, tyto projevy 

se mě netýkají) 

a) jsem ospalý (ve dne) 

b) trpím poruchami spánku 

c) jsem podrážděný a vznětlivý 

d) nemohu se dostatečně soustředit 

e) musím se značně soustředit, abych neudělal chybu 

fl ztrácím sebejistotu a sebedůvěru 

9. Cítíte se po práci unaven? 

a) ano, často a značně 

b) občas 

c) ne 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10. Posuďte prosím následující výroky podle toho, jak velkou zátěž pro Vás 

představuji. (1 = malá zátěž, .. ,5 = vysoká zátěž) 

a) neustálá kontrola zařízení a parametrů, i když se nic neděje 

234 5 

b) vysoká míra odpovědnosti 2 3 4 5 

c) rychlá a zároveň bezchybná reakce v situaci, která to vyžaduje 

234 5 

d) nutnost zpracování velkého množství informací 

2 3 4 5 

e) práce pod časovým tlakem s vědomím vysoké odpovědnosti 

2 3 4 5 

fl udržení pozornosti i při rutinním výkonovém provozu 

2 3 

g) obhajoba vlastního rozhodnutí před nadřízeným 

h) nutnost rychle se rozhodnout 1 

i) obava z rozhodnutí 

2 3 

2 

2 

3 

3 

j) řešení situace bez písemného postupu 

2 3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

k) řešení situace, na kterou neexistuje výcvik na simulátoru 

2 3 4 5 

11. Jak se Vám pracuje s Vašimi kolegy na blokové dozorně? 

a) výborně, jsme dobrý kolektiv 

b) vcelku dobře, ale občas se vyskytnou nějaké spory 

c) příliš si nerozumíme 

d) naše vztahy jsou lhostejné 

12. Měl jste s Vaširni kolegy na blokové dozorně, resp. s SI nějaké výraznější 

neshody? 

a) ano 

b)ne 

13. Pokud jste odpověděl na předcházející otázku ano, 

a) vyřešili jste je sami 

b) řešili jste je s nadřízenými 

14. Předáváni směn 

a) funguje výborně 

b) občas se vyskytnou nějaké komplikace 

c) spíše nefunguje, proč? _____________ _ 

15. Ve Vašem podniku fungují i mimopracovní aktivity, jako např.turistický klub, 

různé pikniky, výměny rad na intranetu apod. Účastníte se těchto akcí? 

a) ano, aktivně se podílím na jejich přípravě 

b) účastním se pravidelně 

c) několikrát jsem se zúčastnil 

d) vím o nich, ale ještě jsem se nezúčastnil 

e) nevím o nich 

16. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl ano, jakých aktivit se účastníte? 

17. Máte dojem, že Vás Vaše nynější pracovní pozice silně vyčerpává, 

považujete ji za namáhavou a těžkou? 

a) mohl bych vykonávat mnohem namáhavější práci 

b) práce mi nepřipadá vyčerpávající 

c) práce mě vyčerpává přiměřeně 

d) práce mě silně vyčerpává 

18. Stává se Vám někdy, že se od své práce nemůžete myšlenkami odpoutat ani 

po pracovní době? 

a) ano, často 

b)občas, kdy? ________________ ___ 

c) málokdy 

d) nestává se mi to 



Příloha Č 4' D ' . . otazmk 1 - s ovpnská vprze 

Dobrý den, 

(~~t~j 
\,~itd~1r~,/l 

do rúk sa Vám dostal dotazník týkajúcí sa posúdenia Vašej pracovnej 

čínností z hradiska pracovného zaťaženía. Výskum je súčasťou mojej 

diplomovej práce na katedre socío/ogie Fi/ozofickej fakulty UK. Vaša účast' 

bude ve/ini cenným príspevkom do tohoto výskumu. Získané data budú 

použité iba pre účely spracovania diplomovej práce. S výs/edkami šetrenia 

sa samozrejme budete mať možnost' zoznámiť. 

Dotazník je úplne anonymný a dóverný, preto prosim nikde nevyplňujte 

"~Č,, mano. Prosím Vás zároveň o maximálnu otvorenost' a úprimnosť. 
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19. Máte obavu zo skúšok, ktorými musíte pravidel ne prechádzaf? 

a) áno, značnú 

b) bývam nervózny 

c) nie 

20. Skúste odhadnút stupeň stresu jednotlivych skúšok a prehliadok. (1 = 

situácia ma vůbec nestresuje, .... , 5 = situácia je pre mňa značne stresujúca) 

a) teoretická štátna skúška 2 3 4 5 

b) praktická časl' štátnej skúšky na simulátore 

2 3 4 5 

c) psychologické testy 2 3 4 5 

d) zdravotná prehliadka 2 3 4 5 

21. Máte obavu zo záverov, ktoré prijme komisia po udalosti? 

a) áno, značnú 

b) bývam nervózny 

c) nie 

22. Prečo ste sa rozhodol pre povolanie na bl okovej dozorni? (Vyberte 1 - 3 

možnosti a označte ich podl'a důležitosti pred riadkom, 1 = najdůležiteJšie, 2 

= druhé najdůležitejšie, 3 = tretie najdůležitejšie) 

a) finančné ohodnotenie práce 

b) možnost kariérového postupu 

c) uznanie 

d) možnost rozhodovania v reálnom čase 

e) vysoká zodpovednost práce 

t) pocit moci nad strojom 

g) práca pod tlakom, s rizikami 

h) iné? __________________ _ 

23. Bavi Vás práca, ktorú vykonávate? (1 = vůbec ma nebaví, .. , 5 = vel'mi ma 

baví) 2 3 4 5 

24. Odporúčali by ste tú to prácu svojmu známemu? 

a) áno 

b) nie 

25. Keby ste si mohli znovu zvolit' svoje povolanie, volili by ste 

a) určite rovnako 

b) skórrovnako 

c) radšej niečo iné 

d) určite by som sa pre svoje súčasné povolanie nerozhodol 

26. Napadlo Vás niekedy, že by ste zmenili kariéru na zmene za niečo iné v JE? 

a) áno, rozmýšram o tom často 

b) áno, už ma to napadlo 

c) zatial' nie, ale do budúcna plánujem zmeny 

d) nie 

27. Pokíal' ste odpovedalí na predchádzajúcu otázku áno, ČO Vás na zmene 

drží? 

a) finančné ohodnotenie práce 

b) možnost kariérového postupu 

c) uznanie 

d) možnost rozhodovania v reálnom čase 

e) vysoká zOdpovednosť práce 

f) pocit moci nad strojom 

g) práca pod tlakom, s rizika mi 

h) problematické najdenie zamestnania, kde by som mohol uplatnit 

nadobudnuté skúsenosti 

i) niečo iné, čo? __________________ _ 

Dovone ešte niekol'ko demografických otázok 

28. Váš vek 

_____ rokov 

29. Váš rodinny stav 

a) s/obodný c) rozvedený 

b) ženatý d) vdovec 

30. Máte deti? 

a)áno, ko~o? ____ _ 

b) nie 

31 Pokíal' ste odpovedal áno, kol'ko majú rokov? 

a) menej ako 10 

b) 10- 18 

c) viac ako 18 

Ďakujem Vám za vyplnenie dotazníku 

Toto miesto můžte použit' pre Váš komentár, ďalšie námety, prípomienky a 

témy, ktoré Vám v dotazníku chYbali. 

Dobrý den, 

do rúk sa Vám dostal dotazník týkajúci sa posúdenia Vašej pracovnej 

činnosti z hl'adiska pracovného zaťaženia. Výskum je súčasťou mojej 

diplomovej práce na katedre socio/ógie Fi/ozofickej fakulty UK. Vaša účast' 

bude vel'mi cenným príspevkom do tohoto výskumu. Získané data budú 

použité iba pre účely spracovania diplomovej práce. S výsledkami šetrenia 

sa samozrejme budete mať možnost' zoznámit'. 

Dotazník je úplne anonymný a dóverný, preto prosím nikde nevyplňujte 

Vaše meno. Prosím Vás zároveň o maximálnu otvorenosť a úprimnost'. 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred d'akujem. 

Vaša pracovná pozícia 

a) Zl 

b) VRB 

c) opa 
d) oso 

2. Ako dlho pracujete na Vašej súčasnej pozicii? 

________ rokov 

v' ,.. 

~ RoWA,Ou!'l.... 

katedra socio/ógie FF UK 

3. Ako dlho ste pracoval na blokovej dozorní na nižšej pozícii? 

_______ rokov 

4. ČO je pre Vás vo Vašej práci najviac stresujúce? 



5 Posúd'te prosím nasledujúce výroky podl'a toho, ako súhlasía s Vašímí 

skúsenost'amí z Vašej vlastnej činnosti. (1 = áno, úplne súhlasí, 2 = skor 

súhlasí, 3 = neviem posúdit', 4 = skor nesúhlasí, 5 = nie, vobec nesúhlasí) 

a) Pri práci sa často dostávam do časovej tiesne 

234 5 

b) Moja pracovná činnost' poskytuje málo dovodov k spokojnosti, preto 

chodí človek do práce vlastne nerád 

2 3 4 5 

c) Moja pracovná činnost' ma psychícky vefmi zat'ažuje pre vysokú 

zodpovednost: spojenú s možnými závažnými dosledkami 

234 5 

d) Moja pracovná čínnost'je málo zaujímavá, málo podnecuje, duševne 

je skor otupujúca 2 3 4 5 

e) V mojej prácí sa často vyskytujú konflikty či problémy, od ktorých sa 

nemožno odpútat' ani po skončení pracovnej doby 

234 5 

f) Pri práci ide iba s námahou udržovat' pozornost' a pohotovost', pretože 

sa často a dlhú dobu nedeje nič nové a významné 

2 3 4 5 

g) Moja pracovná činnost' je psychicky tak náročná, že po niekofkých 

hodinách človek cíli nervozitu a rozochvenost' 

2 3 4 5 

h) Vykonávam činnost', ktorej má človek po niekofkých hodinách natofko 

dost: že by chcel robit' niečo iné 

2 3 4 5 

i) Moja pracovná činnost'je psychicky tak náročná, že po niekofkých 

hodinách cítim zretefnú únavu 

2 3 4 5 

j) Moja pracovná činnost' je psychicky tak náročná, že ju nemožno robit' 

po roky s rovnakou výkonnosťou 

2 3 4 5 

6. Skúste odhadnút' stupeň stresu v nasledujúcich situáciách. (1 = situácia ma 

vobec nestresuje, ... , 5 = situácía je pre mňa značne stresujúca) 

a) rutinná výkonová prevádzka, dlho sa nič nedeje 

234 5 

b) preberanie zmeny 2 3 4 5 

c) odovzdávanie zmeny 

cf) plánovaná zmena výkonu 

e) nábeh bloku po GO 

f) náhla porucha 

g) náhly problém s parametrom 1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

h) prevádzka s poruchou doležitých automatov nebrániacich v d'alšej 

prevádzke 2 3 4 5 

i) plánované odstavenie bloku do GO 

2 3 4 5 

j) posobenie bezpečnostného systému spolu s A01 

2 3 4 5 

k) posobenie A01 bez nutnosti pósobenia bezpečnostného systému 

234 5 

7. Posúďte prosím náročnost' nasledujúcích zmíen. (1 = malá náročnost', 

5 = značná náročnost') 
a) ranná 

b) popoludňajšia 

c) nočná 

d) niekofká nočná v rade 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

8. Je všeobecne známe, že zmenová prevádzka je vel'mí náročná. Ako sa 

únava prejavuje u Vás? (1 = áno, tento stav na sebe pozorujem, 2 = níe, 

tieto prejavy sa mňa netýkajú) 

a) som ospalý (cez deň) 2 

b) trpím poruchami spánku 2 

c) som podráždený a vznellivý 

d) nemožem sa dostatočne sústredit' 

e) musím sa značne sústrediť, aby som neurobil chybu 

f) strácam sebaistotu a sebadóveru 

9. Cítite sa po práci unavený? 

a) áno, často a značne 

b) občas 

c) nie 

2 

2 

2 

2 

10. Posúďte prosím nasledujúce výroky podl'a toho, akú vel'kú zát'až pre Vás 

predstavujú (1= malá zát'až, ... , 5 = vysoká zát'až) 

a) neustála kontrola zariadenia a parametrov aj ked' sa nič nedeje 

2 3 4 5 

b) vefká miera zodpovednosti 2 3 4 5 

c) rýchla ale zároveň bezchybná reakcia v situácii, ktorá to vyžaduje 

234 5 

d) nutnost' vyhodnotenia vefkého množstva informácií 

2 3 4 5 

e) práca pod časovým stresom s vedomím vefkej zodpovednosti 

234 5 

f) udržanie pozornosti aj pri dlhodobej rutinnej výkonovej prevádzke 

234 5 

g) obhajoba vlastného rozhodnutia pred nadriadeným 

234 

h) nutnost' rýchlo sa rozhodnút' 2 3 4 

i) obava z rozhodnutia 2 3 4 

j) riešenie situácie bez písomného postupu 

2 3 4 

5 

5 

5 

5 

k) riešenie situácie na ktorú neexistuje výcvik na simulátore 

2 3 4 5 

11. Ako sa Vám pracuje s Vašimi kolegami na blokovej dozorni? 

a) výborne, sme dobrý kolektív 

b) vcelku dobre, ale občas sa vyskytnú nejaké spory 

c) príliš si nerozumieme 

d) naše vzťahy sú fahostajné 

12. Mali ste s Vašimi kolegami na blokovej dozorni, resp. so Zl nejaké 

výraznejšie nezhody? 

a)áno 

b) nie 

13. Pokial' ste odpovedal na predošlú otázku áno, 

a) vyriešili ste ich sami 

b) riešili ste ich s nadriadenými 

14. Odovzdávanie zmien 

a) funguje výborne 

b) občas sa vyskytnú nejaké komplikácie 

c)skórnefunguje, prečo? ______________________________ __ 

15. Vo Vašom podniku fungujú aj mimopracovné aktivity, ako napr. turistický 

klub, rozné pikniky, výmeny rád na intranetu apod. Zúčastňujete sa týchto 

akcií? 

a) áno, aktívne sa podiefam na ich príprave 

b) zúčastňujem sa pravidelne 

c) niekofkokrát som sa zúčastnil 

d) viem o týchto aktivitách, ale nezúčastňujem sa ich 

e) neviem o týchto aktivitách 

16. Pokial' ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, akých aktivit sa 

zúčastňujete? 

17. Máte dojem, že Vás Vaša súčasná pracovná pozícia sil ne vyčerpáva, 

považujete ju za namáhavú a t'ažkú? 

a) mohol by som vykonávat' omnoho namáhavejšiu prácu 

b) práca mi nepripadá vyčerpávajúca 

c) práca ma vyčerpá va primerane 

d) práca ma silne vyčerpáva 

18. Stáva sa Vám niekedy, že sa od svojej práce nemožete myšlienkami odpútať 

ani po pracovnej dobe? 

a) áno, často 

b)občas, kedy? ____________________________________ __ 

c) málokedy 

d) nestáva sa mi to 


