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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá problematikou násilí, zvláště násilím na pracovišti ve 

zdravotnictví. Otázka násilí na pracovišti je stále více aktuální. V teoretické části se 

věnuji problému násilí ve společnosti, jeho příčinám, důsledkům a možným 

opatřením na pracovišti. V závěru této části práce popisuji specifika problému násilí 

na pracovištích psychiatrií. Praktická část této magisterské práce je věnována 

mapování situace v oblasti výskytu násilí na pracovišti v Psychiatrické léčebně 

Bohnice v Praze. Obsahuje také výsledky krátké ankety na toto téma. Cílem této 

části je zhodnocení přístupu k této problematice a návrh na změnu v organizaci. 

Klíčová slova – násilí, násilí na pracovišti, zdravotnictví, psychiatrická péče 

 

Abstract:  

This work is focused on violence, especially on problem of workplace violence 

in health care and social care settings. Violence in the workplace is growing problem. 

The first - theoretical part of my diploma thesis is dedicated to problem of violence in 

the workplace, its background, cause, consequences and possible solution. At the 

end of this part, I’ve demonstrated specific features of violence in the mental health 

care settings. The practical part of this thesis will be devoted to surveying of 

occurrence and incidence of violence in the Psychiatric hospital Bohnice in Prague. 

This part includes also results of brief questionnaire about this topic. The aim of ths 

part is to evaluate the organization’s approach to this problem and to suggest 

changes.  

Key words – violence, violence on workplace, healthcare, psychiatric care 
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ÚVOD: 

Násilí ve společnosti přerůstá téměř ve fenomén. V posledních letech 

se začíná mluvit o celospolečenském problému moderní doby. Lidé si začali 

uvědomovat, že četné případy násilí se vyskytují v prostředí, ve kterém tráví 

podstatnou část svého života – na pracovišti. Proto věnuje řada institucí 

pozornost právě tomuto druhu násilí   ke kterému dochází na pracovišti nebo 

ve spojitosti s výkonem práce. Povědomí lidí o tomto jevu roste, nicméně 

velká část případů vůbec nevychází na povrch.  

Přestože násilí jako takové hrozí v jakékoliv oblasti lidské činnosti, je 

všeobecně známo, že některá povolání jsou z hlediska své povahy 

považována za rizikovější. Jedním z nich je právě práce ve zdravotnicí a 

sociálních službách. V kontextu se zdravotnictvím se tento problém jeví o to 

výrazněji a naléhavěji, neboť se jedná o  prostředí, které je principiálně s 

násilím v naprostém kontrastu. Tato kombinace je vždy nečekaná a šokující 

a je vnímána společností velmi citlivě - zaplňuje proto první stránky novin a 

stává se vděčným tématem pro všechna média.  

Cílem této práce je pohlédnout hlouběji na podstatu a okolnosti násilí 

právě na zdravotnických pracovištích, konkrétně pak na pracovišti 

psychiatrickém, zamyslet se nad kořeny onoho jevu, udělat rozbor a nastínit 

cestu k možným řešením. 

O to výrazněji se problém násilí jeví v kontextu se zdravotnictvím, ve 

kterém je vnímáno obzvláště citlivě a stává se vděčný tématem pro všechna 

media,  neboť tato kombinace je vždy nečekaná a šokující. V mediích se 

objevují různé diskuse  případům napadání zdravotníků a k možnostem 

řešení tohoto problému na celospolečenské i lokální úrovni. 

Podle zaměření můžeme násilí na pracovišti rozdělit na násilí páchané 

zdravotníky na pacientech a násilí namířené směrem od pacientů na 
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zdravotníky. V své práci se zabývám oním druhým typem násilí, t.j. násilný 

chováním pacientů, které je obráceno proti zdravotníkům. V první, teoretické 

části, se věnuji problému násilí obecně, vysvětluji jednotlivé pojmy a 

pokouším se o popis příčin a důsledků násilí a nastínění některých spojitostí 

s oblastí legislativy nebo výzkumu. Pracuji zde s dostupnou literaturou a 

s výsledky realizovaných výzkumů. 

Druhá, praktická část práce, je zaměřena na problém násilí na 

pracovišti v konkrétní organizaci. v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze, 

ve které pracuji jako zdravotní sestra. Cílem této části je nejdříve popsat 

současný stav v organizaci. Dále pak jej zhodnotit na základě informací 

získaných z literatury, z vlastních zkušeností, krátké ankety uskutečněné na 

oddělení akutního příjmu a v neposlední řadě z konkrétních aktivit, 

vyvíjených v poslední době v tomto zdravotnickém zařízení v oblasti násilí. 

V závěru praktické části je návrh akčního výzkumu, jehož cílem bude návrh 

na změnu v oblasti výskytu násilí na pracovišti. 

Tuto práci píši z pozice člověka - zaměstnance, který má přímou 

zkušenost s násilím na pracovišti a s péčí o duševně nemocné, a který je 

zároveň zaměstnancem organizace hodnocené dále v praktické části. 

Některé mé názory a interpretace mohou být ovlivněny mou dosavadní 

zkušeností a postojem k násilí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. 1. Články z tisku 

 Pro názornou ilustraci uvádím v úvodu několik příspěvků z různých 

typů denního tisku, které byly publikovány v souvislosti s napadáním 

zdravotníků. O množících se případech v poslední době píší nejen bulvární a 

seriozní periodika, ale i odborné časopisy z různých oblastí zdravotnictví. Jak 

je vidět z názvu hned prvního citovaného článku, bývají příspěvky mnohdy 

emotivně podávány. 

„Opilec zlomil záchranáři ruku“ 

PRAHA - Hrůza! Další dva pražští záchranáři byli napadeni opilcem. 

Zdravotníci přijeli na pomoc muži (53) do parku ve Vinoři v Praze 9, kde 

skončil po bujaré oslavě narozenin. V sanitce jeden ze záchranářů dostal 

ránu. Další, řidič sanitky, pak dva údery pěstí. Záchranář František Kupka 

(33) má po brutálním útoku naštípnutou kost levé ruky. Léčit se bude 

nejméně šest týdnů. Je to už jedenáctý letošní případ napadení zdravotníků 

v Praze. Znovu útočil opilec. Muž ležel na chodníku ve Vinoři. Zpitý pod 

obraz! „Napřed se pustil do parťáka. Já mu připravoval infúzi. Najednou jsem 

dostal pár ran. Pak jsem ucítil ostrou bolest v ruce. Lidé občas nadávají, i 

když jim chceme pomoci, ale s tak hrubým útokem jsem se ještě nesetkal,“ 

řekl Blesku František Kupka. „Skončil ve vinohradské nemocnici s 

nalomenou rukou. Léčení potrvá asi šest týdnů,“ upřesnila mluvčí záchranky 

Simona Cigánková. Další potíže ho čekají při několikaměsíčním vymáhání 

pojistného přes soud. Zraněný zdravotník slouží u záchranky osm let. „Chci, 

aby se zákon změnil a útočníci byli přísněji potrestáni. Jinak z nás budou 

otloukánci donekonečna,“ říká F. Kupka. Útočník prý slavil narozeniny. Na 

nic si nepamatuje. „Policejní komisař muže obvinil z výtržnictví a ublížení na 

zdraví. Hrozí mu dva roky vězení,“ dodala policejní mluvčí Eva 

Miklíková.“(24) 
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 Následuje stručný výčet dalších případů napadení zdravotníků, jak je 

uvádí dle informací z tisku server zdravotnických novin v příspěvku 

věnovaném této problematice. 

29. července 2004 - Pacient ze Znojma udeřil do obličeje lékařku poté, co ho 

objednala na vyšetření v termínu, se kterým nebyl spokojen. Žena skončila 

na zemi a na chvíli ztratila vědomí. Utrpěla středně těžké zranění, které si 

vyžádalo zhruba měsíční léčení.  

21. června 2004 - Muž z Mostiště na Plzeňsku, ke kterému přivolali 

záchranku, kopl lékařku a pohmoždil jí hrudník. Podle lékařky z něj byl cítit 

alkohol.  

5. března 2004 - Opilec napadl pražské záchranáře, kteří ho převáželi na 

záchytku na Bulovce. Znenadání vykopl okno sanitky a zranil dva 

zdravotníky.  

10. ledna 2004 - Šestatřicetiletý opilý muž napadl v Praze-Kolodějích 

posádky dvou sanitních vozů, které poničil. Jeden záchranář skončil 

s otřesem mozku v nemocnici.  

15. května 2003 - Třicetiletý muž napadl psychiatra v jeho ordinaci 

v Krkonošské ulici v Praze 2. Lékař se musel bránit mačetě, kterou muž 

zaútočil a utrpěl při tom těžká zranění hlavy a rukou.  

28. dubna 2003 - Poblíž chuchelského závodiště v Praze 5 havaroval 

automobil se třemi muži. Dva ze tří pasažérů havarovaného auta pak napadli 

posádku sanitky, která je přijela ošetřit. Útočníci zkopali lékaře sanitky 

Zdeňka Šefrnu tak, že měl rozbitou hlavu, otřes mozku a pohmožděniny po 

celém těle. Napadli také řidiče sanitky a dalšího záchranáře. 

3. prosince 2003 - Šedesátiletý muž se nožem domáhal 

přednostního ošetření své přítelkyně na ambulanci v Praze 2. Záchranáři ze 

sanitky přiložil nůž na krk a dožadoval se příchodu lékařky. (23) 
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1. 2. Násilí a společnost 
 
 Takovéto novinové články se vyskytují stále častěji. Znamenají, že se  

napadení zdravotníků objevují častěji nebo se o ně pouze veřejnost více 

zajímá a jednotlivé případy jsou více medializovány?  

Nebo se otázka násilí obecně ve společnosti stává aktuálnější?  

Podle některých autorů můžeme mluvit o jistém kultu násilí ve 

společnosti vyplývajícího ze současných kulturních a společenských trendů. 

Objevují se však i názory  že problematika napadení zdravotníků je příliš 

zveličována a mediálně „nafouknuta“. Jak např. prohlásil mluvčí středočeské 

policie k jednomu z výše uvedených případů napadení zdravotníka: „Nic tak 

strašného se vlastně nestalo, “ a pokračoval tím, že policie bude čin řešit jako 

přestupek (23). Jedná se však pouze o jednotlivé narážky, neboť závažnost 

fenoménu násilí ve zdravotnictví značně převažuje nad podobnými kritickými 

hlasy, které problém bagatelizují. 

Na celý problém se pokusím nahlédnout v širších souvislostech a 

z různých úhlů pohledu. Násilí na pracovišti se objevuje jako nový fenomén 

ve zdravotnických i sociálních službách u nás i ve světě. Důsledky tohoto 

problému se projevují ve statistikách příčin úmrtí, úrazů a nemocí z povolání. 

Proto se jím začaly zabývat odborové a profesní organizace. Násilí vůči jiné 

osobě nemusí mít vždy formu jen fyzického napadení. Může se jednat také o 

verbální projevy, které druhého ponižují, urážejí nebo jinak snižují jeho 

důstojnost, stejně jako sexuální obtěžování nebo jakékoliv nežádoucí projevy 

sexuálně laděného chování, které jsou druhé osobě nepříjemné.  

V následujícím textu objasňuji a specifikuji jednotlivé pojmy, které se 

k problému násilí na pracovišti ve zdravotnictví vztahují. Zamyšlení nad 

obsahem základních termínů, může napomoci dobrat se skutečné podstaty 

uvedené problematiky. 
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1.3. Definice násilí  
 

 Násilí je definováno řadou různých způsobů. V jednotlivých definicích 

se promítá konkrétní realita doby a konkrétní úhel pohledu příslušných 

autorů. 

„ Násilí je úmyslné použití či hrozba, použití fyzické síly nebo moci 

proti sobě, jiné osobě, proti skupině či komunitě, a to síly (moci), která má, 

nebo s vysokou pravděpodobností bude mít, za následek poranění, smrt, 

psychickou újmu, poruchu vývoje či osobnosti.“ Tolik k definici násilí Světová 

zdravotnická organizace v roce 1996. (28) 

„ Násilí je takový druh lidského chování, které jiné lidi záměrně 

ohrožuje fyzickou újmou, pokouší se ji přivodit nebo ji přivodí.“ František 

Koukolík dále zdůrazňuje: „jeho míra roste natolik, že se hovoří o epidemii.“ 

(14) 

„Násilí je jakýkoliv incident, ve kterém je zaměstnanec slovně zneužit, 

ohrožován nebo napaden pacientem nebo příbuznými za okolností 

souvisejících s výkonem povolání.“ Takto charakterizovala násilí anglická 

supervizní zdravotní služba v roce 1997. (28) 

 
 
1.3.1 Násilí na pracovišti 

 
 Násilí na pracovišti stalo pojmem, který si vyžádal konkrétní definici.  

Jedná se určitou podskupinu, druh násilí, který se objevuje ve spojitosti 

s pracovištěm, nebo s výkonem práce jako takové.  

 V publikaci Násilí na pracovišti ve zdravotnictví (Rámcový návod pro 

řešení) dále jen „Rámcový návod pro řešení“, je násilí na pracovišti 

definováno takto: „Případy, kdy jsou zaměstnanci uráženi, je jim spíláno, 

vyhrožováno nebo jsou napadeni při výkonu své práce na pracovišti nebo 
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cestou do a z práce, případy, které obsahují skryté nebo otevřené ohrožení 

jejich bezpečnosti, pohodlí nebo zdraví.“(16)  

 V úvodu dotazníkového šetření v rámci projektu „Násilí na pracovišti 

v oblasti zdravotnictví a v sociálních služeb v ČR“ najdeme jinou, 

konkrétnější definici násilí na pracovišti: „ Záměrné použití fyzické síly nebo 

moci, skryté nebo otevřené, proti jiné osobě nebo skupině v rámci pracovních 

vztahů, které buď vede, nebo má vysoký stupeň pravděpodobnosti, že 

povede, ke zranění, smrti, psychické újmě nebo deprivaci“.(6) 

 K objasnění specifické formy násilí, je třeba definovat také pojem 

pracoviště. Obecná definice, která je uvedena v Rámcovém návodu uvádí 

pracoviště jako: „Jakékoliv zdravotnické zařízení bez ohledu na velikost, 

umístění, typ poskytovaných služeb, včetně velkých nemocnic ve městech, 

regionálních nebo okresních nemocnic, zdravotnických středisek, klinik, 

komunitních zdravotnických a rehabilitačních center, ústavů dlouhodobé 

péče pracoven praktických lékařů i zdravotnických odborníků. V případě, že 

je služba poskytována mimo zdravotnická zařízení, jako např. převoz 

nemocných nebo domácí péče, bude za pracoviště považováno jakékoliv 

místo, kde je taková služba poskytována.“(16) 

 

1.3.2. Druhy násilí 

 Násilí na pracovišti se projevuje v různých formách. Pro lepší orientaci 

uvádím vybrané definice jednotlivých druhů a jeho forem. 

  Fyzické násilí je definováno jako: „použití fyzické síly proti jiné osobě 

nebo skupině osob (mezi zaměstnanci a pacienty navzájem, apod.), které 

vyústí ve fyzickou újmu, v sexuální a psychickou újmu. Může zahrnovat bití, 

kopání, fackování, bodání, střílení, strkání, kousání, píchání aj. Upraveno dle 

definice WHO“ (1) 
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 Psychické násilí: „Slovní napadání je spolu s bullingem/mobbingem, 

se sexuálním obtěžováním a rasovým ponižováním, případem psychického 

násilí proti jiné osobě nebo skupině osob, které může vyústit v újmu na 

fyzickém, mentálním, duchovním, morálním nebo sociálním vývoji.“(1) 

 Problematika násilí na pracovišti si vyžádala i vznik samostatných 

termínů mobbing a bulling.   

 Mobbing – odvozeno od anglického slova „mob“ – smečka, dav. I. 

Angelovski jej ve své přednášce definuje jako: „Negativní formu chování mezi 

kolegy nebo mezi vedoucími pracovníky a jejich nadřízenými, kdy je dotyčná 

osoba opakovaně ponižována nebo přímo či nepřímo napadána jednou nebo 

více osobami s úmyslem a cílem dosáhnout vyčlenění této osoby.(1) 

 V jiné definici mobbingu je zdůrazňováno, že: „se jedná o proces kdy 

jedna nebo více osob cílevědomě útočí alespoň jednou týdně a po dobu půl 

roku na postiženého.“ (12) 

 Naproti tomu bulling se, podle I. Angelovského liší  tím, „…že souvisí 

se špatnou organizací práce.“ Podle stejného autora je však rozdíl mezi 

bullingem a mobbingem spíše na jazykové úrovni (americká a britská 

angličtina). (1).  

 

1.3.3. Příčiny násilí na pracovišti 

 S pojmem násilí se v poslední době setkáváme stále častěji. 

Diskutovaný růst násilí ve společnosti se následně odráží v růstu násilí na 

pracovišti. Televize je plná „akčních“, dobrodružných a katastrofických 

příběhů, ve kterých je fyzické násilí něčím naprosto běžným. J. Veselá, ve 

své přenášce k tématu příčin násilí na pracovišti uvádí: „Zdá se, že zcela 

mizí staré pojetí detektivních fikcí, kdy jedinec pomocí svých „šedých 
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mozkových buněk“ řešil logicky příčinu smrti na osamělém zámečku na 

skotské vysočině. Moderní divák si žádá akci. Střelbu, výbuchy, oheň, divoké 

honičky, rvačky, to vše podpořené drsnou mluvou. Tyto drastické, násilnické 

a fiktivní příběhy jsou denně doplňovány skutečnými záběry přírodních 

katastrof, teroristických akcí, dopravních a jiných nehod s tragickými 

následky.“(27) 

 Jak se tato problematika odráží v oblasti násilí na pracovišti, v 

problému napadání zdravotníků? Ve stejné práci tatáž autorka vysvětluje 

možné souvislosti: „Smutné konstatování faktu, že stokrát opakovaná lež se 

stává pravdou, evidentně platí i zde – ve vztahu k násilí. Člověk vystavený 

pohledu na drastickou realitu časem přestává vnímat její drastičnost, 

organismus si vytváří obrannou reakci oslabeného vnímání. I ta 

nejdrastičtější realita je postupně vnímána jako fikce. Někteří nezralí jedinci 

se pak navíc snaží tuto „fikci“ vyzkoušet v praxi. Důsledky pro oběť i její 

blízké okolí jsou pak ovšem nikoliv fiktivní, ale zcela reálně devastující. 

S obecným nárůstem násilí ve společnosti souvisí úzce i nárůst výskytu 

případů násilí na pracovištích, ať už jde  o násilí páchané na zaměstnancích 

nebo na jejich klientech, kdy násilníkem může být kdokoliv – jiný 

zaměstnanec (kolega, nadřízený nebo podřízený) nebo klient.“(27) 

 V. Schreiber k diskusi na téma násilí ve společnosti a jeho příčiny 

uvádí: „Hromadné násilí je i jevem současné globalizace: šikovné bankovní 

operace, šikovné burzovní spekulace, šikovné spekulace s měnou – to je 

v podstatě násilím na občanech, protože je to ochuzuje buď přímo 

(vkladatele), nebo nepřímo – v daních, v cenách spotřebních statků. 

Globalizace trhu ničí malé prodejce a zvyšuje ceny, velké obchodní 

organizace vykonávají nezakryté násilí na dodavatelích tím, že vyžadují taxy 

na uvedení jejich produktů na pulty, globalizace kultury páchá násilí na vkusu 

i na myslích čtenářů, diváků, fanoušků videoher i prohlížečů internetu.I v  

hromadném násilí je nakonec obětí občan, ale tomu hrozí i násilí individuální, 
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nejen kriminalita, ale i násilí v rodinách s jeho mezigeneračním přenosem  i 

dlouhodobými důsledky pro rodiny i okolí“.  

 Současnou situaci označuje za epidemii násilí. Tento jev dále 

vysvětluje takto: „Epidemie násilí se stala základní charakteristikou všech 

společností současného světa. Základním motivem lidského násilí je jednak 

chamtivost, jednak etnická nenávist. V nerozvinutých společnostech 

převažuje násilí manuální s motivací etnickou, leč opět s prvky chamtivosti. 

V rozvinutých společnostech převažuje násilí ekonomické, které svou 

prvoplánovou chamtivost nezastírá. Rodinné násilí, mezigenerační přenos 

násilí, drogová kriminalita, násilí na pouličních dětech, násilí pedofilů – to vše 

je důvodem pro psychiatry, aby si řekli: ano, je to náš problém.“ (24) 

 J. Volavka, který se stejně jako předchozí citovaný autor věnuje 

původu násilného chování ve současné společnosti, se k této diskusi 

vyjadřuje tak , že ačkoliv se zdá, že důvody násilného chování vidí primárně 

v sociálních a ekonomických faktorech, včetně globalizace, hledá odpověď u 

psychiatrů. „První Schreiberova otázka psychiatrům je, zda násilí, zejména 

u mladistvých, je otázkou duševního zdraví. Na takto formulovanou otázku by 

bylo nutno odpovědět, že existuje mnoho variant násilí, z nichž některé jsou 

přímým následkem vážné duševní nemoci a jiné jsou páchány lidmi, kteří 

žádnou diagnostikovatelnou duševní nemocí netrpí. Dr. Schreiber správně 

přikládá důležitost mezigeneračnímu přenosu násilí.“ V níže uvedeném 

diagramu prezentuje Volavka mezigenerační přenos sklonu k násilí. 
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Obrázek 1: Mezigenerační přenos náchylnosti k násilnému chování   

 
 

 

 Pro vysvětlení dále J. Volavka doplňuje: „Situace je složitější. Hned v 

několika rovinách. Nemyslím si, že by bylo více informací. Je více toho, co se 

informacím podobá, tedy faktoidů. Probrat se v moři dnešní moderní 

propagandy tím, co je skutečná informace, a co se jí jen podobá, je obtížné. 

Součástí masáže mozků v médiích je destruktivní násilí, podobně jako 

destruktivní užití sexuality odloučené od citového vztahu. Jestliže je divák, 

například dítě nebo dospívající jedinec, harmonická osobnost žijící v 

harmonickém prostředí, které mu situaci objasní, pak je málo 

pravděpodobné, že tyto typy chování později okopíruje. Opak je 
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pravděpodobnější u dětí nebo dospívajících, kteří jsou citově nedosycení a 

tráví před obrazovkou více času než v reálném světě. Co mi připadá zcela 

nefér, je, že se násilí a samoúčelná sexualita užívají jako nástroj kšeftu. Z 

evolučních důvodů nemohou primáti násilí a sexualitě nevěnovat pozornost. 

Sledujete-li strukturu televizního vysílání s uvedeným obsahem, zjistíte, že 

násilí, kterému se lidé učí, je vlastně vycpávka mezi řetězem reklam, protože: 

strhnete-li pozornost milionů diváků, máte vysokou sledovanost, a vysoká 

sledovanost určuje cenu reklamy. Jinak řečeno: ve jménu kšeftu je 

ohrožována nemalá část zejména dětské a dospívající populace.“(24) 

 

1.3.4. Příčiny násilí dle AFSCME 

 Dle údajů z publikace Americké federace státních, regionálních a 

městských zaměstnanců (AFSCME) jsou příčiny násilí na pracovišti tyto: 

 Násilnická společnost 

Žijeme v násilnické společnosti. Na ulicích je více zbraní a více lidí je 

připraveno řešit své problémy pomocí násilí. Velká část tohoto násilí přechází 

na pracoviště, jako do ordinací pohotovostní lékařské služby a kanceláří 

sociálních služeb, a také do terénu, kde musí pracovat zdravotníci domácí 

péče a pracovníci péče o děti.(17) 

 Deinstitucionalizace. 

Vlna snižování počtu zdravotnických institucí, která znamenala uzavření řady 

psychiatrických, vedla k přeplnění zbývajících zařízení a vytvořila obrovskou 

masu lidí bez domova. Někteří z těchto pacientů mohou mít násilnickou 

minulost. Lidé, kteří potřebují řád a dohled zdravotnického zařízení, se též 

tísní v útulcích pro bezdomovce, plní úřady práce, pohotovostní ambulance a 

zdravotnická střediska.(17) 
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 Počet zaměstnanců. 

Rozpočtové problémy a změny priorit vedly ke snižování počtu zaměstnanců, 

zatímco požadavky na veřejné zdravotnické služky vzrostly. Počet 

zaměstnanců v řadě zařízení veřejného zdravotnictví zdaleka neodpovídá 

počtu klinických případů, což zvyšuje frustraci zaměstnanců, ale i klientů(17)  

 Veřejná politika. 

Když se snižuje veřejná podpora, ruší se příspěvky na potraviny nebo jiná 

pomoc a lidem není nabídnuta jiná přijatelná alternativa, jejich hněv se často 

obrací nikoliv na politiky, kteří prosazovali „sociální reformu“, ale na 

zaměstnance sociálních a zdravotních služeb, kteří jim tyto špatné zprávy 

přinášejí.(17). 

U projevů násilí je na pracovišti je však důležité odhalit pokud možno 

všechny příčiny, které by k němu mohli vést, a snažit se je odstranit nebo 

alespoň snížit jejich dopady ještě dříve než skutečně k násilnému činu dojde. 

Právě v této prevenci je hlavní přínos a význam všech výzkumů, 

prováděných v oblasti násilí na pracovišti. Statistické údaje o počtech 

napadení a různých způsobech násilí nám mohou sloužit jako varování. 

Nejdůležitější však je široké povědomí zdravotníků o tom, co k násilí vede a 

jak se tomuto vyvarovat. 

 

1.3.5. Specifika násilí ve zdravotnictví 

 Zdravotnictví a sociální péče byly v řadě zahraničních výzkumů 

identifikovány jako značně rizikové oblasti z hlediska násilí na pracovišti. 

Stýká se zde řada rizikových faktorů, které se v různých výzkumech ukázaly 

jako významné pro výskyt násilí. 
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  Jak uvádí J. Veselá z Odborového svazu zdravotnictví a sociální 

péče: „Zdravotníci různých profesí se dostávají do úzkého přímého kontaktu 

se svými klienty, a to často v situaci, která je pro tyto klienty značně 

stresující. Jsou to lidé v nesnázích, ve fyzické a psychické nepohodě, 

s pocitem bezmoci a nerovnoprávnosti vůči zdravotníkům. Často musejí 

čekat na odbornou péči po dobu, která jim může připadat neúměrně dlouhá. 

U řady lidí může toto postavení a s ním spojené frustrující pocity vést 

k násilnému chování vůči zdravotníkům.“ (17) Případy násilí se projevily 

především na pracovištích akutní a pohotovostní péče, na psychiatrických 

odděleních, v zařízeních komunitní péče a v rezidenčních zařízeních sociální 

péče. Nejčastějšími útočníky byli klienti, dále pak kolegové a rodinní 

příslušníci.   

 

1.3.6. Faktory ovlivňující výskyt násilí na pracovišti: 

 Různé instituce nebo organizace, zabývající se problémem násilí 

definovaly různé rizikové faktory, které mohou ovlivňovat výskyt násilí na 

pracovišti jak ve smyslu zvýšení, tak i ve smyslu snížení. Obecnější rozdělení 

uvádí I. Angelovski ve svém článku na téma násilí na pracovišti a cituje  zde 

výsledky výzkumu Barbary Cudrow z roku 2002. Faktory ovlivňující četnost 

výskytu násilí na pracovišti se rozdělují do těchto okruhů:  

  Individuální faktory – (jedná se o faktory jak z hlediska oběti tak u 

pachatele.) Je to např. věk, pohlaví, užívání drog nebo alkoholu, 

únava, profesionalita, pracovní pozice a další 

 

 Interaktivní faktory – mezi ně patří např. práce pod tlakem a stresem, 

nepřátelský styl chování, přítomnost dalších osob. 
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 Organizační faktory – zahrnují např. pracovní požadavky a kontrolu, 

čekací dobu na služby, stupeň byrokratických požadavků, přítomnost 

bezpečnostní služby, „viditelnost“ pracovního prostředí, směnná 

práce, fluktuace pracovníků. 

 Komunitní faktory -  odrážejí situaci v komunitě, se kterou pracovníci 

přicházejí do styku a zahrnujeme mezi ně stupeň kriminality, míru 

chudoby, míru užívání drog a hustotu obyvatel. 

 Sociální faktory – ekonomická situace, kulturní přijetí vyjádření vzteku, 

kulturní přijetí vyjádření násilí, rostoucí různorodost na pracovišti a 

změny ve struktuře rodin. (1) 

 V případě násilí na pracovišti patří mezi zaměstnance s vysokým 

rizikem zejména pracovníci policie, pracovníci ve zdravotnictví a sociálních 

službách, taxikáři a řidiči veřejné dopravy, učitelé, pracovníci 

v bezpečnostních službách. Násilí však nezávisí pouze na vysoce rizikových 

skupinách, ale rovněž na vzájemném působení rizik na pracovišti, kde 

existují různé formy interakce ve vztahu zaměstnanec – pacient, 

zaměstnanec – zaměstnanec apod. (28) 

 Americká agentura zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost práce – 

Occupational Safety a Health Administration (OSHA) definuje hlavní rizikové 

faktory spíše už na konkrétní nedostatky v systému fungování a organizace  

zdravotních a sociálních služeb. Mezi ně zahrnuje zejména: 

 Rostoucí využívání nemocnic ze strany policie a vězeňského 

systému pro péči kriminální živly, mentálně narušené a agresivní 

jedince 

 Rostoucí počet chronicky mentálně nemocných pacientů, 

předčasně propuštěných z nemocnice bez dostatečně zajištěné 

následné péče (tito pacienti mají právo odmítnout další léčbu a 
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nemohou být znovu nedobrovolně hospitalizováni, pokud 

neohrožují sami sebe nebo někoho jiného) 

 Dostupnost drog nebo peněz v nemocnicích, na klinikách a 

v lékárnách, které je činí cílem loupežných přepadení 

 Neomezený pohyb veřejnosti v nemocnicích a dlouhé čekání na 

ošetření, které vede k frustraci nad nemožností dostat ihned 

požadovanou službu 

 Nedostatečný počet  personálu ve vypjatých obdobích jako je 

podávání jídel, návštěvní doba, převozy pacientů 

 Práce o samotě s klientem při vyšetřování a poskytování péče 

 Práce o samotě, často na odloučeném pracovišti, bez možnosti 

podpory komunikačního nebo poplašného systému 

 Nedostatečné proškolení personálu v rozeznávání a zvládání 

narůstající averze a agresivního chování 

 Špatně osvětlená parkoviště (17) 

Ve výčtu rizikových faktorů se víceméně shoduje i Asociace sester 

z Nového Skotska, která je rozděluje na ty, které se týkají: 

 charakteristiky klientů/ pacientů – brát v úvahu předchozí 

násilnické chování, klinický stav např. demenci, úraz hlavy, 

hypoglykémii, citovou nevyrovnanost apod. 

  vlivu prostředí – hladina hluku, kvalita osvětlení, pracovní špičky, 

rigidní pravidla daného zařízení 

 charakteristiky zaměstnanců – brát v úvahu dynamiku vztahů 

(konflikty mezi zaměstnanci), přístup zaměstnanců (obavy, 

lhostejnost vůči preventivním opatřením) a chování zaměstnanců 

(tón hlasu, řeč těla, otevřená agrese) 

 organizační politiky a vzdělávacích programů – nedostatečná 

politika nebo nedostatek programů zaměřených na snižování 
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případů a dopadů násilí na pracovišti znamená ve skutečnosti 

nárůst rizika.(17) 

 Z uvedeného výčtu faktorů vyplývá, že problematika násilí a její možné 

ovlivnění a případné řešení zasahuje do všech úrovní - od vlády, přes 

zaměstnavatele, profesní organizace, širší veřejnost až k samotným 

zaměstnancům. Rozbor jednotlivých faktorů může napomoci při hledání cest, 

možných řešení a konkrétních opatření v oblasti násilí na pracovišti. V tomto 

smyslu lze chápat vymezení faktorů, ovlivňujících výskyt násilí na pracovišti 

v konkrétních podmínkách, jako cestu k hledání možných opatření. 

 

1.4. Rozpoznání násilí na pracovišti 

1.4.1. Rizikové organizace 

 Riziko výskytu násilí na pracovišti zahrnuje všechna pracoviště, 

zvláště pak zdravotnická zařízení. I přes to, jsou některá pracoviště 

rizikovější než jiná. Jsou to taková, která splňují následující „podmínky“ pro 

označení příslušného pracoviště „riziková organizace“ Podle Odborového 

svazu zdravotnictví a sociální péče jsou nejvíce riziková pracoviště: 

 „situována v hustě osídlených předměstských oblastech 

s vysokou mírou kriminality 

 jsou malá a izolovaná 

 mají nedostatečný počet zaměstnanců 

 jsou pod tlakem reforem a snižování počtu zaměstnanců 

 pracují s nevyhovujícími zdroji včetně nevyhovujícího 

vybavení 

 fungují v prostředí, které toleruje nebo přijímá násilí 

 pracují ve stylu řízení založeném na  zastrašování 
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 jsou známá špatnou komunikací a vztahy“ (16) 

 Typickým znakem je také vysoká fluktuace zaměstnanců, vysoká míra 

nemocnosti a předcházející záznamy o případech násilí.  

  Včasné poznání rizika násilí na pracovišti umožňuje intervenovat ještě 

dříve, než se násilí plně projeví a přistoupit k preventivním patřením. Každý 

náznak a signál může být způsoben různými faktory, jejich kombinace může 

potencovat riziko a vyžadovat nutnost zahájit akci proti násilí. V následujícím 

textu s pokusím definovat, charakterizovat potencionálního pachatele násilí 

na pracovišti a posléze potencionální oběti násilí. Z dostupných studií 

vyplývají určité charakteristiky, podobnosti obou (pachatele i oběti násilí). 

 

1.4.2. Potencionální pachatelé 

 Jak uvádí R. Honzák ve své přednášce věnované ochraně před 

napadením agresivním pacientem: „Agrese patří k přirozené výbavě člověka 

a stejně jako v celé živočišné říši se dělí na predátorskou (lovec) a obrannou 

(kam můžeme přiřadit i chování, sloužící k obraně sociálního statutu); oba 

dva typy sice vycházejí z toho, jak jedinec vyhodnotí situaci (kognitivní 

proces), ale spouštějí se z podkorových center více méně reflexně. Každý 

z nás se během svého vývoje a postupné socializace naučí tyto impulzivní 

stavy ovládat a regulovat. Nicméně sociální slupka je křehká a tenká, snadno 

narušitelná, a to zvláště u některých osobnostních poruch a za některých 

okolností (stres, psychóza, intoxikace)“. (29) 

Charakteristika agresora: 

 osoby s násilnickou historií 
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 přítomno duševní onemocnění, nejčastěji schizofrenie a 

bludy, psychóza 

 osoby pociťující bolest 

 mentální retardace 

 mladší muž 

 uživatelé psychotropních látek 

 abuzus alkoholu  

 nepřátelství k potencionální oběti 

 Toto jsou charakteristiky, které byly vyhodnoceny jako nejvíce typické 

pro potencionálního původce napadení ve zdravotnictví. R. Honzák navrhuje 

ve své přednášce, která se zabývá prevencí násilí stručný dotazník, jehož 

pomocí můžeme odhadnout potencionálního útočníka a tedy včas rozpoznat 

i riziko napadení. (Viz. příloha č. 3) 

 

1.4.3. Projevy potencionálního agresora 

 V literatuře jsou popisovány typické projevy útočníka, z nichž mezi ty, 

které bývají zpočátku přehlíženy bývají zpravidla neverbální. Neverbální 

projevy jsou významný, komunikačním „kanálem“ a hodna informací, které 

může dobrým pozorováním získat je nenahraditelná. 

 gestikulace – výhružná či jinak nápadná 

 pohyby nohou – podupává, naznačuje kopnutí 

 oční kontakt – dívá se upřeně do očí 

 vzdálenost – nedodržuje společenský odstup, přibližuje se 

víc než je obvyklé 

 bouchá či kope do zařízení, práská dveřmi, svírá pěsti, 

vědomě či nevědomě ukazuje zaťatou pěst 
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 výraz ve tváři – objevuje se agresivní úšklebek, zrudl vzteky, 

naopak nápadně zbledl, nervózně pomrkává, objevují se 

záškuby (20) 

 Z uvedených faktorů vycházejí pravidla přístupu k neklidné osobě, 

která mohou napomoci vyhnout se přímému násilí. Znalost těchto pravidel a 

jejich užívá zmíním v kapitole věnované intervencím. 

 

1.4.5. Potencionální oběť 

 Řada rizikových faktorů, které mohou napomoci prevenci násilí na 

pracovišti, souvisí nejen s identifikací potencionálního pachatele, ale zároveň 

potencionální oběti. Stejně jako v případě pachatele, se musíme vyhýbat 

jakémukoliv předem prováděnému označování oběti. Ačkoliv všechny 

profese ve zdravotnictví jsou potenciálně rizikové, u některých lze označit 

riziko za zvlášť vysoké. Podle autorů několikrát zmiňované publikace 

Rámcový návod pro řešení jsou to: 

 sestry a zaměstnanci ambulancí – extrémně vysoké riziko 

 lékaři, pomocný a technický personál: vysoké riziko 

 ostatní přidružená povolání – riziková 

 Dle skutečné nebo předpokládané zranitelnosti jsou více rizikoví: 

příslušníci minorit, lidé v zácviku a na stáži, mladí lidé a ženy. Pokud 

rozdělujeme pracovníky z hlediska přístupu a zkušeností jsou více rizikoví: 

nezkušení pracovníci, pracovníci projevující nepříjemný a iritující přístup, 

pracovníci postrádající dovednost spolupráce a uniformovaní pracovníci. 

Uniformy a jmenovky se ukázaly jako odrazující a za určitých okolností 

dokonce jako možné spouštěcí mechanismy pro násilí na pracovišti. A to ve 

smyslu spoléhání na ně a způsob jakým jsou užívány.(16) 
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1.5. Důsledky násilí na pracovišti 

 Jak jsem již několikrát zmínila v předchozím textu násilí je považováno 

za znepokojivý fenomén dnešní doby. Vyskytuje se na celém světe. Jeho 

důsledkem je zhoršování  kvality osobního i pracovního života těch, kteří 

setkali s některou z jeho podob. Jak doplňují autoři výzkumného projektu 

věnovanému násilí ve zdravotních službách v ČR: „Výskyt násilí na pracovišti 

vede většinou k okamžitému vážnému poškození mezilidských vztahů mezi 

spolupracovníky, k narušení organizace práce i průběhu většiny pracovních 

činností. Násilí znamená vedlo osobního neštěstí a osobní újmy jeho 

účastníků rovněž těžce vyčíslitelné škody souvisejícím se snížením kvality a 

produktivity práce, a to nejen dotčených aktérů, ale celých pracovišť a 

institucí. (17) Výskyt násilí se odráží ve statistikách příčin úmrtí, úrazů a 

nemocí z povolání. Negativně ovlivňuje zdravotní stav populace. „ U nás 

ještě situace nedošla tak daleko jako např. v USA, kde se zabývají 

problémem vražd na pracovišti jako sice nepříliš frekventovanou, leč 

víceméně běžnou záležitostí. Tam tento trend rostoucího násilí v médiích a 

každodenním životě dospěl už dále – bohužel. Projevy násilí ze zde zabývají 

specializované vládní agentury.“ konstatuje k této problematice J. Veselá 

z Odborového svazu zdravotnictví ČR. 

 

1.5.1. Viktimizace 

 Utrpení a ponížení plynoucí z násilí obvykle vedou ke ztrátě motivace, 

ztrátě sebedůvěry a sebevědomí. Pokud situace trvá, mohou se projevit i 

takové důsledky jako choroby, psychické problémy, užívání drog nebo 

alkoholu. Jak uvádí H. Haškovcová v Manuálu o násilí „viktimizace je název 

pro proces, ve kterém se v důsledku násilí  z člověka stává oběť.“(11) 

Tento proces se obecně rozděluje do třech fází: 
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 Primární viktimizace – zahrnuje bezprostřední akt násilí a důsledek 

např. trestného činu 

 Sekundární viktimizace – zpravidla probíhá na policii, obsahuje 

konfrontaci oběti s např. policisty, ale zahrnuje také reakce okolí. Pro 

oběť je toto náročná a stresující etapa. 

 Terciární viktimizace – fáze, v níž se oběť buď dobře vyrovná 

s násilím, které prožila, anebo mu podlehne a identifikuje s modelem 

tzv. kriminální kariéry – očekávání „ kdy se mi zase něco stane.“ (11, 

str. 27)  

 Mohlo by se zdát, že výše uvedené informace působí hrozivě, možná 

až přehnaně. Jak však v dalších kapitolách uvidíme, nejtypičtějším rysem pro 

reakce zdravotníků na násilí je jeho bagatelizace, přecházení a tolerování 

většiny jeho forem. Jak dále H. Haškovcová uvádí, tento proces viktimizace 

je zákonitý, je důležité jej znát a věnovat mu dostatečnou pozornost, která 

zakládá náležitou a kvalifikovanou pomoc. V případě, že se rozvine tzv. 

posttraumatický syndrom po prožitém násilí a pokud tento není léčen, může 

provázet oběť po celý další život. (11 str. 27) K. Kopřiva popisuje případ 

napadeného zdravotnické pracovníka. Mimo jiné zde zmiňuje pocity oběti po 

proběhlém incidentu: „Pracovník není spokojen, že si něco takového „nechal 

líbit“. Připadá si ponížený, nesnáší muže, kteří dávají najevo svou převahu. 

Příhoda s klientem mu připomněla pocity bezmoci z fyzických trestů v dětství. 

Pocit strachu, studu a bezmoci vůči fyzické síle je v něm stále přítomen i 

když byl „překryt“ obranou.“ (13) 

 

1.5.2. Syndrom týraného zdravotníka 

 Jedním z dalších možných důsledků nerozpoznaného nebo 

neřešeného násilí na pracovišti může být tzv. „syndrom týraného 

zdravotníka“. V publikaci věnované základům lékařské psychologie je tento 
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pojem vysvětlován v souvislosti se vztahem pacient – zdravotník. J. Beran 

uvádí, že obvykle se zdá, že pacient se stává obětí dominantního postavení, 

které má zdravotník. Z toho pak plyne požadavek na větší symetrizaci vztahu 

mezi zdravotníkem a na odklon od paternalistického přístupu ve 

zdravotnictví. Praxe naznačuje  vztahy zcela opačného charakteru. „Pacient 

či rodina usilují o dominantní postavení a mají tendenci se zdravotníkem 

dominantně jednat. Zásadním pro problematiku řešení násilí na pracoviště je 

fakt, že „…mezi zdravotníky je rozšířen názor, že to, co je subjektivní povahy 

(pocit, dojem), nevyžaduje větší pozornost. Hodnotné je to, co má 

materializovanou podobu, dá se změřit, vyjádřit číslem apod.“ (3 str. 167) 

Pokud je zdravotník vystavován chronické zátěži (opakované násilné 

incidenty ze strany pacientů), je pravděpodobné, že se mohou objevit 

poruchy v oblasti vegetativních příznaků, jako jsou poruchy spánku, bolesti 

hlavy, poruchy chuti k jídlu. Na úrovni psychických potíží to mohou být pocity 

psychického přetížení, strachu, vnitřního neklidu. V této souvislosti bych 

chtěla připomenout K. Kopřivu: „Nezáleží na vnějším posouzení závažnosti 

té které události, ale pouze na  osobním hodnocení a prožívání životní 

události, která pracovníka potkala! “.(13) 

 

1.5.3. Syndrom vyhoření 

 Jak jsem již uváděla dříve, zdravotníci mají tendence své nepříjemné 

pocity např. z konfliktních situací bagatelizovat, zastírat. Mohou se tedy o to 

více stát potencionálně adeptem na postižení  tzv. syndromem vyhoření – 

burn out  syndromem. V této souvislosti vyvstává otázka spojitosti mezi 

výskytem tohoto syndromu a zdravotnickými pracovníky, kteří jsou 

opakovaně vystavování útokům za strany pacientů. Z. Atakan v knize 

Intenzivní péče v psychiatrii uvádí, že „…jedním z největších problémů při 

zacházení s pacientem s komplexním systémem potřeb, zvláště na akutních 
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psychiatrických odděleních je „vyhoření personálu. Když je člověk denně 

vystaven násilí, mohou se u něj postupně pozměnit jeho individuální reakce: 

od citového vyčerpání  a ztrácení trpělivosti i tolerance až po pocity 

demoralizace a odcizení se svým pacientům a vyhýbání se jim.“ (4 str. 161) 

Podle autora bylo zjištěno, že personál, který pracoval v nemocničním 

zařízení s pacienty s problémovým chováním, byl méně spokojen se svým 

ohodnocením, méně se těšil z kontaktu s pacienty a byl více emočně 

vyčerpán. (4 str.160) 

 Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u 

lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci 

závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově 

špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a 

beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života. (3 str. 170) 

  Postižení burn-out syndromem se týká nejčastěji těchto profesí: 

zdravotních sester, ošetřovatelů, velmi často pracovníků na oddělení 

intenzivní péče, sociálních pracovníků, lékařů, psychoterapeutů, právníků, 

policistů a učitelů, dále všech, kteří přicházejí do styku s člověkem v nouzi, 

v náročných životních situacích a často těch, kteří se s velkou radostí a 

horlivost zapojili do svého povolání, 

“Utrpení postihne především ty, kteří s velkým idealismem přistupují ke 

svému povolání“. (26) Pokud nedokáže zdravotník psychický stres své práce 

tolerovat, dochází ke změnám v psychice. V této souvislosti můžeme hovořit 

o tzv. syndromu vyprahnutí, vyhoření.(z angl. burn out - vypálit, vyhořet, 

vyhasnout). Dle B. Baštecké se jedná o duševní stav, který se projevuje 

především citovou únavou (cynismem a nedůvěrou), lhostejností, 

bezmocností, ztrátou výkonnosti. Objevuje se plíživě jako psychické 

vyčerpání lidí, kteří pracují s jinými lidmi. (3 str. 175)  
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1.5.4. Důsledky násilí na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

 Důsledky násilí úzce souvisí s individuálními faktory, které ovlivňují 

práci jedince a ten potom svým přístupem zasahuje do chodu celého 

oddělení a tím i celé organizace. „Vyhořelý“, nespokojený, stresovaný  

pracovník nemůže podávat kvalitní výkon. Násilí na pracovišti způsobuje 

okamžité a často dlouhotrvající narušení mezilidských vztahů, organizace 

práce a celkového pracovního prostředí, což obvykle vede ke snížení kvality 

poskytovaných služeb. Podle Rámcového návodu na řešení ze zkušeností 

vyplývá, že na zaměstnavatele dopadnou přímé náklady na právní důsledky, 

ztrátu práce a dražší bezpečnostní opatření. Pravděpodobně se projeví i 

nepřímé náklady na sníženou výkonnost, snížení kvality poskytovaných 

služeb, obtíže při získávání kvalifikovaného personálu, zhoršený obraz 

společnosti na veřejnosti a snížení počtu klientů.(16) 

Dalším z důsledků související s výskytem násilí z pohledu organizace 

může být tzv. fenomén předčasného odchodu ze zaměstnání. Tento jev je 

právě v pomáhajících profesích velmi rozšířený. Nemocnice i ambulantní 

zařízení si stěžují na vysokou „fluktuaci“ ošetřovatelského personálu. Odchod 

personálu pak vede k dodatečným zátěžovým situacím (např. nábor a 

zapracování nového personálu). Odhalit případné příčiny odchodů 

zaměstnanců z organizace je proto velmi potřebné.(25) 

 

1.6. Právní aspekty násilí na pracovišti v ČR 

 Cílem následují kapitoly je poskytnout stručný přehled právních 

aspektů, které buď přímo nebo nepřímo, souvisejí s otázkou násilí na 

pracovišti v ČR. 
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 D. Brůha a V. Tomek v úvodu své přednášky uvádí: „Dokonce i ve 

vyspělých společnostech (viz. příklady z USA) se často předpokládá, že 

souhlas s výkonem práce sestry předpokládá automaticky i souhlas s jistou 

mírou násilí. Legislativní opatření by přitom mohla výrazně podpořit právo 

každého zaměstnance na bezpečné pracovní prostředí !“(17). Na vrcholu 

pomyslné pyramidy závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví stojí 

dokument obecnějšího významu, a sice Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně. Jak dále cituji výše zmíněné autory „… jejím cílem je zaručit 

každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a zajistit 

mu důstojnost a svébytnost, aniž by tím byl znemožněn další pokrok ve vědě 

a ve výzkumu…“.(17) 

 Význam Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: 

Úmluva vstoupila v platnost na základě článku 33 odst. 3 dne 1. prosince 

1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož 

článku dne 1. října 2001. Její význam tak spočívá nejen v tom, že práva v ní 

obsažená plynou přímo občanům (zejména pokud se z nich stanou pacienti) 

a v tom, že má přednost před platnými zákony, ale má i nesporný přínos pro 

výklad některých sporných ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v péči o zdraví 

lidu jako poněkud archaické, ovšem přesto naší zatím nejvýznamnější normy 

zdravotnického práva. Je jistě přínosem, že v letošním roce vstoupily 

v účinnost zákon o tzv. nelékařských zdravotnických povoláních a dále tzv. 

zákon o lékařích. Tyto právní předpisy upravují především podmínky 

získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a legislativní mezeru,  

spočívající v absenci jasně formulovaných zákonných ustanoveních o 

právech a povinnostech zdravotníků a pacientů. Přijetí nového zákona o 

zdravotní péči mohlo znamenat určitý pozitivní posun, pokud jde o vymezení 

práv a povinností zdravotnických pracovníků a pacientů na úrovni zákonné 

normy. V demonstrativním výčtu právních norem, které mají v širším pojetí 
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vztah k tématu “Právních aspektů násilí na pracovišti ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních v České republice“ je třeba zmínit také podzákonné 

normy jako jsou např. etické kodexy. Etický kodex České lékařské komory, 

Kodex pro zdravotní sestry a Kodex práv pacientů, které celkem podrobně 

vymezují práva a povinnosti zdravotníků a pacientů. Je třeba ovšem 

zdůraznit, že se jedná o normy v rovině etické a tedy doporučující povahy, 

které samozřejmě nemají sílu zákona a nejsou tedy zákonnými sankcemi 

vynutitelné. Dohled nad jejich dodržováním je obvykle svěřen samosprávným 

profesním organizacím, v případě zdravotních sester je to např. Česká 

asociace sester, v případě lékařů pak Česká lékařská komora.(17) 

 

 

1.6.1. Násilí na pracovišti z pohledu pracovního práva 

 
 Násilí a specifika násilí na pracovišti s sebou nesou své právní 

důsledky ať už v oblasti práva pracovního, občanského nebo trestního. 

V následujícím textu zmíním ty oblasti práva, které přímo souvisí 

s problematikou násilí na pracovišti. Z hlediska právních aspektů násilí na 

pracovišti přichází v úvahu v rovině pracovního práva právně řešit především 

ty formy násilí a obtěžování na pracovištích ve zdravotnictví, kterého se 

dopouští jednak zaměstnavatelé ve vztahu ke svým zaměstnancům a jednak 

zaměstnanci mezi sebou navzájem. V tomto kontextu lze především uvítat 

předposlední novelu zákoníku práce (provedenou zákonem č. 46/2004 Sb.) 

účinnou od 1.3. 2004, která nově specifikuje uvedené formy násilí. Povinností 

zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích patří i povinnost vytvářet 

vhodné pracovní prostředí a pracovní podmínky. Zaměstnavatel má i 

povinnost předcházet porušování práv a povinností svých zaměstnanců a 

v rámci této prevenční povinnosti má tak zaměstnavatel i povinnost zajistit, 

aby nedocházelo k porušování osobnostních práv zaměstnanců. Dále má 

zaměstnance právo domáhat se na zaměstnavateli odstranění následků 
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závadného jednání v případě, že tyto důsledky stále trvají. Povinností 

zaměstnavatele je odstranit obtěžující skutečnosti. Zaměstnanec se dále 

může domáhat právní ochrany ve formě přiměřeného zadostiučinění, tedy 

poskytnutí morálního zadostiučinění, zejména omluvy ze strany 

obtěžovatele, např. i před ostatními zaměstnanci, nebo prohlášením 

zaměstnavatele, jímž bude závadné chování obtěžovatele odsouzeno.(17) 

 Jiným způsobem právních ochrany je právo na náhradu utrpěné 

nemajetkové újmy, způsobené zásahem do osobnostních práv zaměstnance, 

v penězích. Tohoto typu právní ochrany má zaměstnanec právo se domáhat 

v případě, že jeho důstojnost nebo jeho vážnost na pracovišti byla snížena 

ve značné míře.  

 Nejzávažnější případy násilí na pracovišti ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních, při kterých dojde při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s tímto plněním, ať již ze strany pacienta (resp. klienta) 

nebo dokonce ze strany spoluzaměstnance až k fyzickému napadení 

zdravotníka a poškození zdraví, je nutno z pohledu pracovního práva řešit 

jako pracovní úrazy. V takovém případě náleží zaměstnanci, který utrpěl 

pracovní úraz náhrada škody, a to podle závažnosti úrazu. Zaměstnanci se 

poskytuje náhrada škody v různých formách.(17) 

 

 

1.6.2. Násilí na pracovišti z pohledu občanského zákoníku 
 
 Občanský zákoník se problému násilí věnuje obecně, v rovině ochrany 

osobní svobody a soukromí: „Občanskoprávní ochranu lze uplatňovat 

nezávisle a vedle výše uvedené ochrany pracovněprávní. Podle 

občanskoprávního obecného práva na ochranu osobnosti dle §11 a §12 

občanského zákoníku, má každá fyzická osoba právo na ochranu své 

osobnosti, tedy zejména i právo na ochranu osobní a občanské cti, lidské 
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důstojnosti a dobré pověsti, na ochranu soukromí a svého jména, a dále i na 

ochranu např. osobní svobody a svobody pohybu či pobytu.“(17) 

 

 

1.6.3 Násilí na pracovišti z pohledu práva přestupkového a práva 
trestního 

 

 Skutkové podstaty stanovené trestním zákonem, které mají vztah 

k tématu násilí na pracovišti ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

v České republice, lze vymezit zejména k těmto trestným činům: V případě 

fyzického napadení zdravotníka ze strany pacienta (nebo jeho příbuzného), 

ze strany jiného zaměstnance, externího zaměstnance apod. lze uvažovat o 

trestném činu ublížení na zdraví (§ 221 – § 224 trestního zákona) s tím, že 

trestní zákon v jednotlivých skutkových podstatách rozlišuje ublížení na 

zdraví a těžkou újmu na zdraví. Zejména v souvislosti s tímto trestným činem 

a rostoucím počtem útoků vůči osobám, které zasahují v krizových situacích, 

při nichž je v přímém ohrožení život a zdraví, bych ráda zmínila nedávnou 

diskuzi, na téma ustanovení zdravotníků veřejnými činiteli. Z části odborné 

veřejnosti vzešel návrh novely trestního zákona, který navrhoval tvrdší 

postihy za napadení záchranářů. V souvislosti s tím se rozvířila i diskuze o 

možnosti a přínosu ustanovit i ostatní zdravotnické pracovníky veřejnými 

činiteli. Jak  se uvádí v internetové diskuzi věnované této problematice 

ministerstvo spravedlnosti věří, že hrozba vyšších trestů bude působit 

preventivně a že útoků na záchranáře bude ubývat .“ (23). Naproti tomuto 

názoru stojí např. vyjádření Rady České asociace pro psychické zdraví 

z května roku 2003 k tomuto návrhu: „Ustanovení lékaře veřejným činitelem 

totiž neřeší celý problém. Toto opatření nedokáže lékaře ochránit před 

dalším možným napadení, neboť útočník, jednající v afektu nebude patrně 

brát zřetel na toto opatření. Útočníky byli většinou lidé, kteří jednali pod 

vlivem neřešených duševních  problémů.“) Výsledkem dále může být, že u 
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veřejnosti se bude duševně nemocný  rovnat potenciálnímu agresorovi. (30) 

Novela měla posílit i ochranu řadových občanů, kteří by náhodně 

zachraňovali někomu život, zdraví nebo  majetek a přitom je někdo napadl. 

Návrh novely v této podobě nakonec nebyl přijat. 

  

1.7. Legislativa z pohledu EU 

 V následujícím odstavci bych ráda zmiňuji některá opatření a také 

doporučení, která se vztahují k otázce násilí na pracovišti ve zdravotnictví. 

Násilí na pracovišti v právní úpravě zemí EU – legislativní opatření vedoucí 

ke snížení výskytu násilí na pracovišti. L. Rippová, autorka, která se otázce 

násilí na pracovišti věnuje v rámci mapování právě aktivit EU na poli 

legislativy, popisuje právní úpravu problematiky násilí na pracovišti jako dosti 

odlišnou v různých zemích. V roce 2001 vyzval Výbor pro bezpečnost, 

hygienu a ochranu zdraví při práci Evropskou komisi, aby navrhla jednotný 

model doporučení k této problematice. Situaci v oblasti právní úpravy 

v zemích EU můžeme rozdělit do čtyř skupin podle typů opatření, které tyto 

země přijaly. První skupinu tvoří země, které již přijaly specifickou právní 

úpravu k regulaci výskytu násilí na pracovišti. (např. Belgie, Francie, 

Švédsko). Druhou skupinu tvoří země, které pro řešení používají platné 

právní normy z oblasti pracovního, občanského a trestního práva (např. 

Velká Británie). Itálie a Španělsko reprezentují třetí skupinu zemí, kde tuto 

oblast upravují zejména kolektivní smlouvy nebo etické kodexy. Čtvrtou 

skupinu tvoří země, které se problematice násilí na pracovišti vážně 

nevěnovaly.(17) Jaký je tedy postoj Evropského parlamentu a Evropské 

komise k problematice násilí na pracovišti? Jak dále uvádí L. Rippová „ 

Evropská komise a Evropský parlament kladou důraz na to, aby členské 

země přijaly do roku 2005 opatření týkající se hlavně problému sexuálního 

obtěžování a nových fenoménů jako ke mobbing.“ (17) Z rešerší článků a 

příspěvků vyplývá, že Evropská komise považuje za nedostatečnou právní 
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ochranu týraných zaměstnanců. Dále z těchto poznatků vyplývá, že jedním 

z důležitých nástrojů v boji proti násilí je Směrnice o bezpečnosti a zdraví 

pracujících z roku 1989, která stanovuje povinnost zaměstnavatele „přijmout 

nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

včetně prevence rizika z povolání poskytnout informace; poskytnout 

informace a odbornou přípravu, organizační zajištění a prostředky.“(17) 

Jednotlivá doporučení, která za směrnice vyplývají upravují tedy hlavně vztah 

zaměstnavatel (organizace) – zaměstnanec. Stanovují povinnosti 

zaměstnavatele jak v oblasti prevence, tak i následném řešení situací (např. 

stanovuje náhradu škody apod.)  

 Ačkoliv je přístup k problematice násilí  na pracovišti v různých 

členských zemích rozdílný, hlavním úkolem se zdá být sjednocení právních 

předpisů a opatření regulujících tento jev.  

 

1.8. Příklady mezinárodních výzkumných aktivit 

 Pro ucelení obrazu o problému násilí na pracovišti, považuji za 

přínosné zmínit alespoň některé zahraniční výzkumné aktivity v této oblasti a 

jejich výsledky.  Ve světě je otázka násilí předmětem zájmu od konce 

osmdesátých let, zvláště v USA, Velké Británii a Austrálii. Většina studií se 

zaměřuje pouze na jeden druh nebo aspekt násilí. V souvislosti s výzkumem 

se vyvíjely i jednotlivé definice pojmů násilí. Z výsledků většiny studií lze říci, 

že násilí jako jev v jakékoli formě narůstá a tento růst se logicky projevuje i 

v pracovním prostředí. Z výzkumů uskutečněných ve Velké Británii vyplývá, 

že zdravotní pracovníci jsou tři až čtyřikrát více ohroženi násilím. Autoři 

publikace Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb 

zmiňují výzkum finských autorů z roku 1999, v jehož závěrech se uvádí, že 

každý desátý pracovník ve zdravotnictví se v posledním roce setkal 

s násilím. Další studií, ze které vyplývají podobné závěry, je rozsáhlý 
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kanadský výzkum z roku 2001. V něm bylo sledováno 8780 zdravotních 

sester z 210 nemocnic. Skoro polovina dotázaných (46 %) se setkala 

s následujícími problémy: 38 % respondentů zmínilo emočně podmíněné 

nadávky, 19 % sester uvedlo hrozbu napadení, 18 % bylo fyzicky napadeno. 

70 % respondentů o svých zkušenostech nikdy nehovořilo a nehlásilo je. (17)  

 Jednou ze soudobých prací, zaměřených na zkušenosti s ná1silím 

přímo u pracovníků na psychiatriích je studie s názvem „Násilí 

v psychiatrické péči: zkušenosti lékařů a sester z psychiatrické péče“, z roku 

1999, prováděná ve Velké Británii, autorů P. Nolana a kol. Pro zajímavost a 

srovnání uvádím část výsledků, především však závěrů, která považuji za 

přínosné a se kterými jsem se v jiných pracích na podobné téma nesetkala. 

Do tohoto šetření byli zahrnuti lékaři a sestry s různě dlouhou praxí. Celkem 

bylo vyhodnoceno 375 respondentů, 74 lékařů a 301 sester. Oběť násilí byla 

v 75% mladší 40 let. Nejvíce „napadáni“ byli pracovníci s praxí 6 – 10 let. 

Agresorem byl v 69 % pacient, ve 22 % příbuzný. Zkušenost s násilím měla 

polovina dotazovaných lékařů a tři čtvrtiny dotazovaných sester, které navíc 

uváděli opakované zkušenosti s násilím. 70% obětí tvrdilo, že svou práci v tu 

chvíli „neměli pod kontrolou“. Co se týká intervencí po setkání s násilím: 

pouze 25% obětí dostalo alespoň nějaký druh zpětné vazby od svých 

přímých managerů. Ze závěrů vyplynuly zajímavé otázky a témata, která 

mohou přispět k diskuzi o problému násilí na pracovišti na psychiatrických 

pracovištích. Byla vypozorována závislost mezi věkem, kouřením a např. 

pitím alkoholu po práci. Autoři si pokládají otázku, zda např. pití alkoholu po 

pracovní době může být důsledkem stresu v zaměstnání nebo naopak 

jakýmsi prekurzorem budoucího násilí na pracovišti. Zajímavostí také bylo, 

že ti pracovníci, kteří hlásili častěji napadení, byli obecně hodnoceni jako 

méně komunikující, méně kompetentní a nedodržující předpisy. Z výzkumu 

dále vyplynulo, že někteří pracovníci více „přitahují“ projevy násilí. Ze závěrů 

týkajících se zdrojů podpory po násilném incidentu vyplynulo, že polovině 

sester a 27% lékařů se dostalo určitého druhu podpory, převážnou většinou 
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od svých kolegů. 32% psychiatrů uvedlo, že žádnou potřebu podpory 

nepociťují. Tendence podceňovat všechny druhy násilí na pracovišti, a to jak 

z pozice oběti tak i z pozice zaměstnavatele (nadřízeného), je zmiňována 

v řadě výše uvedených studií. (18) 

 Ráda bych dále vzpomenula studii „Bezpečněji v práci: rozvoj a 

hodnocení programu na minimalizaci agrese a násilí“, autorů  B. F. S. 

Grenyer a kol., publikovanou v roce 2004 v Australan and New Zealand 

Journal of Psychiatry. Závěry této studie bych chtěla citovat především 

v souvislosti s praktickou částí této magisterské práce, která je mimo jiné 

věnována programu proškolování pracovníků, resp. návrhu na program v této 

oblasti v PL Bohnice. Snahou autorů  bylo vyvinout a zhodnotit program na 

minimalizaci agrese formou pilotní studie. Podnětem byla zjištění o existenci 

a realizaci různých výcvikových programů pro zaměstnance psychiatrií, které 

však byly nestandardizované a nevyhovující. Při vývoji tohoto výcvikově 

vzdělávacího programu byla nejvíce zohledňována politika „nulové 

tolerance“. Tento pojem vyjadřuje absolutně odmítavý postoj  ke všem 

formám a projevům násilí na pracovišti. Cílem tohoto programu bylo vytvořit 

akreditovaný celonárodní vzdělávací program pro zdravotnické pracovníky. 

Autoři se v rámci proškolování zaměřili na problémy: 

 prevence a včasné odhalení rizika 

 management násilí a implantace politiky nulové tolerance 

 ověření si praktičnosti programu. 

Proběhly dva pilotní programy, které se připravovali 12 měsíců. Oba 

probíhaly formou workshopů. První skupinu „respondentů“ tvořilo 15 

zkušených vzdělávacích pracovníků z oblasti psychiatrie – tzv. „trénink 

trenérů.“ Druhou skupinu tvořilo 48 řadových zdravotníků. Trénink probíhal 

ve  čtyřech modulech. Každý z modulů byl věnován jiné  oblasti vztahující se 

k problematice násilí na pracovišti od vysvětlení pojmů, přes rozpoznání 
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rizika agrese, účinné druhy odpovědí a druhy podpory směrem od managerů 

k pracovníkům. Ze závěrů vyplynulo, že obě skupiny, jak trenéři, tak řadoví 

pracovníci zhodnotili absolvovaný program subjektivně jako přínosný pro 

zvýšení sebevědomí a rozšíření znalostí z této problematiky. Sporné byly 

otázky nad trváním programu (časově nahuštěný a přitom náročný výcvik).(9) 

 K výsledkům výzkumů v této oblasti obrací pozornost např. i britská 

vláda. Britská ministryně zdravotnictví Caroline Flintové se vyjádřila takto: 

„Ke zdravotnickému personálu je nezbytné přistupovat s respektem. Je 

naprosto nepřípustné, aby tito lidé trpěli útoky ze strany těch, kterým 

pomáhají," zdůraznila Flintová. Proto prosazuje, aby osoby, které se dopustí 

slovního napadení zdravotníků, byli postaveni před soud a potrestáni 

pokutou. Ředitelé zdravotních zařízení mají také dostat pravomoc nechat 

útočníky vyvést z nemocnic a z dalších zdravotních objektů. Návrh zaručuje, 

že útočníkovi se sice dostane nezbytného ošetření, následně ale bude čelit 

obvinění z trestného jednání. Z britských statistik vyplývá, že loni byl 

napaden každý pátý pracovník v zařízení pro duševně choré pacienty a že v 

nemocničních zařízeních musel čelit útoku každý 68. zaměstnanec. 

Odborové ústředny považují tyto údaje za šokující a proto stále hlasitěji 

požadují výraznější ochranu zdravotníků a volají po nulové toleranci vůči 

násilníkům. (31) 

 

1.9. Projekty v ČR věnované oblasti násilí na pracovišti 

 Problému násilí na pracovišti ve zdravotnictví se v České republice 

v současné době věnuje větší pozornost než tomu bylo dříve. Podnětem se 

stal průzkum násilí na pracovišti, uskutečněný v rámci spolupráce 

Mezinárodní organizace práce, Světové zdravotnické organizace, 

Internacionály veřejných služeb a Mezinárodního kongresu sester. Proběhlo 

dotazníkového šetření z šesti zemí světa. Nejblíže k výsledkům České 
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republiky mělo Bulharsko. Zástupci Odborového svazu zdravotnictví a 

sociální péče ve spolupráci s Institutem zdravotní politiky a ekonomiky a 

Výzkumným ústavem bezpečnosti práce navrhli podobné šetření v České 

republice. Jako jedna z prvních aktivit, kterou v této oblasti učinil Odborový 

svaz zdravotnictví a sociálních služeb bylo, že vydalo v roce 2004 

překladovou publikaci s názvem Násilí na pracovišti ve zdravotnictví 

(Rámcový návod pro řešení).  

 Autoři prvního šetření tohoto druhu s názvem Násilí na pracovišti ve 

zdravotnictví a sociálních službách v ČR byli B. Čabanová, K. Dobiášová, H. 

Hnilicová aj. J. Uzel. Na konferenci, věnované problematice násilí na 

pracovišti, která proběhla v prosinci v roce 2004, prezentovali první výsledky 

šetření. Cílem studie byla objektivizace výskytu násilí ve zdravotnictví a 

sociálních službách jak ve státním tak i soukromém sektoru. Metodou bylo 

dotazníkové šetření a k výzkumu byl použit standardizovaný originál 

dotazníku, který byl přeložen a modifikován pro potřeby systému zdravotních 

a sociálních služeb v ČR. Vzorek tvořili respondenti z oblasti zdravotnictví a 

sociální péče, který zahrnoval zdravotní sestry, lékaře, další zdravotnické 

profese jako rehabilitační pracovníky, ale i zaměstnance pomocných 

provozů. Respondenti byli dotázáni, zda se v posledních dvanácti měsících 

setkali s jednotlivými typy násilí na pracovišti. Předběžné závěry ukázaly, že 

ČR se řadí, zejména v oblasti fyzického násilí a slovního napadání, k zemích 

s vyšším výskytem. Naopak, sexuální obtěžování se objevuje v menší míře. 

Výsledky dále ukazují, že násilí na pracovišti ve zdravotnictví je zdravotníky 

vnímáno jako problém. Jako nejčastější příčinu zdravotníci uváděli faktory, 

související s interakcí pacientů a zaměstnanců (návykové látky, agresivní 

pacienti a příbuzní) a dále faktory související s organizací práce (stres na 

pracovišti, špatná organizace práce), faktory související s mezilidskými 

vztahy (vztahy na pracovišti). Tyto výsledky mají předběžný charakter, 

výzkumný projekt bude nadále pokračovat s cílem dalších analýz (6) 
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 Ze závěrů zahraničních i domácích výzkumů a šetření vyplývají různé 

návrhy a možnosti řešení problému násilí na pracovišti. V literatuře je 

uváděno mnoho druhů a rozdělení těchto aktivit podle různých hledisek, 

např. dle cílové skupiny, časového hlediska nebo realizátora toho či onoho 

opatření. V následující kapitole se pokusím o stručný přehled a výčet různých 

intervencí v oblasti výskytu násilí na pracovišti. 

 

1.10. Možnosti opatření (intervencí) v oblasti prevence násilí na 
pracovišti 

 Opatření v této oblasti prevence násilí můžeme rozdělit na opatření v 

úrovni celospolečenské a organizační. Jedním z možných řešení na 

celospolečenské úrovni je, jak uvádí I. Angelovski: „…rozsáhlá prezentace 

rozměrů tohoto problému a to nejen na celosvětové, ale i na národní a místní 

úrovni.“ (1) Dalším opatřením realizovaném na celospolečenské úrovni je 

zkvalitňování legislativy v této oblasti. Z provedených výzkumů a názorů 

většiny odborníků vyplývá, že zcela zásadní význam pro řešení problému 

násilí mají organizace jakožto zaměstnavatelé a intervence na jejich úrovni. 

Vzhledem  tomu, že v praktické části této práce se snažím o určité 

zhodnocení  přístupu konkrétní organizace (PL Bohnice) k problému násilí na 

pracovišti, chtěla bych i v teoretické části více prostoru věnovat intervencím a 

opatřením na úrovni organizace – mikroúroveň. Parker J. zmiňuje ve svém 

výzkumu Plánování a komunikace rozhodující pro prevenci násilí na 

pracovišti tzv. tříkrokový model řešení, jak se vypořádat s násilím na 

pracovišti. Tři fáze obsahují činnosti: před incidentem, při něm a po něm. (21) 

 V jednotlivých oblastech intervencí jsem se pokusila o jakýsi souhrn, 

který pochází z dostupné a prostudované literatury a návrhů různých autorů. 

Přesné rozdělení intervencí do kategorií dle mého názoru není dost dobře 

možné, protože většina opatření se prolínají nebo na sebe navzájem 
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navazují a podporují jedno druhé. Pro zjednodušení a názornost bych použila 

rozdělení těchto intervencí např. jak je uvádí několikrát citovaný Rámcový 

návod pro řešení. 

Opatření mohou být zaměřená na: 

1. Organizaci práce 

2. Intervence do pracovního prostředí 

3. Intervence zaměřené na jednotlivce (16) 

Ad 1. Intervence v této oblasti jsou zaměřené hlavně na organizaci práce ve 

smyslu uspořádání  pracovní doby a pracovní náplně. 

 Organizace práce souvisí s organizační kulturou, která panuje na 

pracovišti. Vedení organizace by mělo podporovat styl řízení založený 

na otevřenosti a komunikaci a důvěře mezi zaměstnanci navzájem, 

prosazovat společné schůzky a skupinové diskuse. 

 Existuje podrobná strategie  a rozdělení odpovědnosti při výskytu i při 

prevenci násilí 

 Dokumentace. Je nutné pořizování zápisů o mimořádných událostech, 

zaznamenávat útoky, ale i tzv. skoroútoky a „skoroselhání“, analyzovat 

a hodnotit případy násilí 

 Zajištění personálního obsazení (noční směny, riziková pracoviště a 

pracovní špičky) a dostatečný počet mužů 

 Zlepšování organizace přijímání pacientů, zkracování čekacích doby 

např. na vyšetření 

 Zajištění trvalého zvyšování kvality poskytované péče např. formou 

zavádění standardizovaných postupů, které je možno kontrolovat např. 

formou auditů. 
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Ad. 2. Opatření v této oblasti mají spíše preventivní charakter a zahrnují 

hlavně technické zázemí, vybavení a strukturu pracoviště. Jako nejčastěji 

zmiňované a nejvýznamnější považuje většina autorů publikací např.: 

 Vyloučení zbytečného pohybu osob, omezení přístupu veřejnosti 

 Vhodné vybavení nábytkem (např. který nemůže být použit jako zbraň)  

 Zabezpečení kamerového, nebo jiného bezpečnostního a 

 poplachového systému 

 Přítomnost bezpečnostní služby 

 Zabezpečit odstranění „nudy“ z prostorů čekáren apod. 

 Dobré osvětlení všech pracovních prostor např. včetně vjezdů, 

 parkovišť. 

 Zajištění prostor pro odpočinek personálu 

Ad. 3 Intervence a opatření vztahující se k jednotlivci, míněno 

k pracovníkovi, jsou neméně důležitá. Souvisí s prevencí násilí, s jeho 

případným průběhem, ale i obdobím po něm. Prevenci reprezentuje hlavně 

systém proškolování a informovanost personálu v problematice výskytu 

násilí, schopnost rozpoznat hrozící násilí. Průběh případného incidentu mohu 

ovlivnit se zkušenosti i schopnosti pracovníka v oblasti komunikace. Fáze po 

incidentu bude souviset např. s možnostmi podpory oběti případného násilí 

ze strany vedení, kolegů nebo odborníků.  

 Zajišťování školení zdravotnických pracovníků v oblasti rozpoznání 

 násilí, komunikace s problémovými pacienty 

 Zajišťování výcviků v oblasti interpersonální komunikace a asertivity 

 Školení školitelů, trenérů (skupiny zvláště schopných a zdatných 

 zaměstnanců v oblasti řešení násilných incidentů) 

 Zajistit po případném incidentu lékařské ošetření, vyslechnutí oběti a 

 zajištění hlášení incidentu 
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 Poskytování rady a pomoci od kolegů, nadřízených nebo odborníků 

 např. formou podpůrné supervize (16, 17, 21, 22) 

 

 V závěru této kapitoly bych ještě ráda zmínila jednu konkrétní aktivitu, 

kterou iniciovala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a která 

výrazně ovlivnila informovanost v oblasti násilí na pracovišti. Takzvaná 

„Vinohradská iniciativa“ vznikla na základě případu psychiatra J. Hynka, který 

byl napaden ve své ambulanci agresivním pacientem. Zranění, která mu 

způsobil byla těžká a následky si lékař ponese po celý život. Začátkem 

června roku 2003 byl zaslán na ústřední orgány státní správy otevřený dopis, 

ve kterém zaměstnanci FNKV vyzývali k řešení problému útoků na 

zaměstnance ve zdravotnictví. Zároveň se v celé nemocnici rozběhlo šetření 

na jehož podkladě  tato nemocnice podnikla změny související s bojem proti 

násilí. Ojedinělou iniciativou je např. spolupráce žurnálního lékaře, který 

provádí vyšetřování pachatelů před umístěním do cely předběžného 

zadržení. Zmíněnou ambulancí procházejí za asistence policistů zvláště 

rizikové skupiny pacientů. Další konkrétní aktivitou, která byla zrealizována je 

tzv.bezpečná ambulance. (32)  viz příloha č. 4 

 

1.11.  Specifika psychiatrie 

1.11.1. Psychiatrie jako obor  

Předmětem a náplní  oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, 

terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami. Obor psychiatrie 

vymezuje hranice oproti nechorobným stavům nespokojenosti, sociálního 

selhání, proti přirozeným reakcím na životní zátěže, extrémním názorům a 

postojům politickým a filosofickým. Spolupracuje s dalšími obory při 

psychických následcích různých chronických somatických onemocnění, 
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stařeckých poruchách a úpadku sil. V prevenci duševních poruch pak usiluje 

o dosažení a zlepšení duševního zdraví. 

 Cílem péče o osoby s duševními poruchami je co nejvíce podpořit 

schopnosti pacienta a jeho přirozeného zázemí tak, aby nemocný byl 

schopen se sám co nejvíce vypořádat se svými obtížemi. Snahou je 

napomoci osobám s duševní poruchou k dosažení produktivního a 

subjektivně uspokojivého života v co nejpřirozenějších podmínkách. K těmto 

cílům využívá psychiatrie léčebné biologické, psychoterapeutické, 

socioterapeutické a rehabilitační postupy. Pro dlouhodobé duševně nemocné 

je nezbytné doplnění zdravotní péče o péči sociální a rehabilitační. Zdravotní 

a sociální péče se u těchto nemocných vzájemně prolínají a doplňují.  

 Pro péči o psychiatrické pacienty jsou charakteristická některá 

označení, která jednoznačně souvisí s problematikou násilí na pracovišti. 

Jsou to např. pojmy jako: neklidný, agresivní pacient, omezení, terapeutická 

izolace apod. Tyto pojmy dále souvisí s problematikou násilí na pracovišti. 

 Neklidný pacienty, neklid: 

 Podle T. Petra, který v roce 2005 prováděl výzkum na téma používaní 

omezovacích prostředků v PLB, označujeme tímto stavem „zvýšené 

pohybové aktivity, která přechází od mírných forem, jako je zvýšená 

gestikulace, přešlapování, podupávání až po výrazný celkový neklid, kdy 

jedinec bezcílně pobíhá a zasahuje do okolí. Někdy se mluví o agresi a při 

déletrvajícím, takto charakterizovaném chování, o agresivitě“ (20) 

 Agrese a její stupně: 

 Podle téhož autora je agrese jako taková „doprovázena afektem 

hněvu, vzteku a pocity nenávisti a může vést až k napadení zdravotníka 

nebo spolupacienta či zničení předmětů.“ (20) Dále autor popisuje různé 

stupně agrese projevů pacientů. „Nejnižším stupněm agrese je nepřátelství 

neboli hostilita, které je zřejmé z chování pacienta- dává nám najevo své 
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antipatie. Druhým stupněm je pak verbální agrese, která je buď přímá – klient 

přímo vynadá např. sestře, uráží ji, nepřímá- typické je psaní dopisů či 

telefonáty nebo idiatorní- jedná se pouze o představu, jak někomu vynadá, 

které pak klient ventiluje navenek. Třetím a nejzávažnějším typem agrese je 

agrese brachiální, tedy fyzická, která může být zaměřená vůči věcem nebo 

živým tvorům.“ (20)  

 S agresí souvisí i široce diskutovaný pojem nedobrovolné 

hospitalizace. Tento pojem zde uvádím, jelikož někteří pacienti bývají do 

léčení přijímání bez svého souhlasu, což může být a často také bývá příčinou 

nebo přímo počátkem konfliktních situací mezi zdravotníky a pacientem. 

 Nejvíce konkrétní dopad má na uplatňování lidských práv a základních 

svobod v současné době Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské 

bytosti s aplikací biologie a medicíny z roku 1997, zkráceně Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně, kterou Česká republika ratifikovala v roce 

2001. V článku 5 této Úmluvy se hovoří jednoznačně, že „…jakýkoliv zákrok 

je možno provést pouze za podmínky, že k němu dá dotyčná osoby 

svobodný a informovaný souhlas. Následující článek 6 této úmluvy se týká 

osob neschopných dát svůj souhlas se zákrokem. Je zde dána povinnost 

„…zapojit dle možností osobu dospělou do procedury udělení souhlasu, je-li 

to s ohledem na zdravotní stav možné.“ (15) Hned následující článek č. 7 je 

přímo věnován ochraně osob s duševní poruchou. Jak uvádí Úmluva „V 

souladu s podmínka mi stanovenými zákonem na ochranu těchto osob 

včetně právní úpravy pro dohled, kontrolu a odvolání, může být osoba 

s vážnou duševní poruchou podrobena zákroku bez svého souhlasu, je-li 

zákrok zaměřen na léčbu její duševní poruchy, pouze v takovém případě, že 

by bez takové léčby došlo se vší pravděpodobností k závažnému poškození 

jejího zdraví“.(15) Podmínky, za kterých je toto možné, stanovuje občanský 

soudní řád, kde je uveden konkrétní postup při soudním přezkoumání těchto 

případů. I následující článek č. 8 Úmluvy stanovuje podmínky, kdy je možno 

provést okamžitě jakýkoli lékařský zákrok a to „…v situacích nouze, kdy 
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nelze získat příslušný souhlas a zákrok je nezbytný pro prospěch zdraví 

dotyčné osoby“ (15) Tato část Úmluvy se zabývá ohrožením samotného 

pacienta. Ochanou ostatních občanů např. před agresivitou pacienta se 

zabývá čl. 26. V tomto článku jsou uvedeny výjimky vztahující se k ochraně 

práv a svobod jiných lidí. 

 L. Rippová konstatuje, že případy, kdy lze provádět určité lékařské 

výkony popř. hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu stanovuje Zk. č. 20/ 

1966 Sb. Dle § 23  O péči o zdraví lidu platí, že bez souhlasu nemocného je 

možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony a je-li to podle povah 

onemocnění třeba, převzít nemocného do ústavní péče 

 jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace 

ohrožuje sebe nebo své okolí. 

 není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžádat si jeho  souhlas 

a jde o neodkladné výkony k záchraně života nebo zdraví.( 33) 

„Násilné a agresivní chování pacientů je doprovodným jevem lůžkové i 

ambulantní psychiatrie. Samotné psychiatrické oddělení, zejména uzavřené 

oddělení je zdrojem napětí a částečně přispívá ke vzniku obtíží v interakcí 

mezi pacientem a personálem“.(4 str.105) Autoři dále uvádějí, že v 90.letech 

20.století upozorňovali odborníci na to, že někteří psychiatričtí pacienti 

vyžadují speciální přístup, speciální bezpečnostní opatření. Ve Velké Británii 

začaly vznikat tzv. jednotky intenzivní psychiatrické péče (JIPP), kde se 

soustřeďovala péče o neklidné, agresivní a rizikově pacienty. Jedním 

z kritérií, které musí splňovat tato jednotka je i „intenzivní“ péče 

zdravotnického personálu, který musí ovládat speciální dovednosti včetně 

zvládání agresivních pacientů. Zaměstnanci JIPP jsou také často voláni ke 

zvládání náhle vzniklého problémového chování i na jiných odděleních 

nemocnic. Zvládání takového pacienty je doprovázeno značným rizikem, o 

kterém musí být personál JIPP náležitě informován. S péčí o psychiatricky 

nemocné souvisí také problematika užívání restriktivních opatření. Pro 
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vysvětlení pojmů uvádím následují definice základních restriktivních opatření, 

tak jak je definuje T. Petr v úvodu výzkumu, který se zabýval užíváním 

restriktivních metod v psychiatrii. 

Omezení v lůžku (tzv. kurtování) je krátkodobé omezení pohybu pacienty 

v lůžku za použití popruhů a horních a dolních končetinách (19) 

Omezení v terapeutické izolaci je znemožnění volného pohybu pacienta po 

oddělení jeho uzavřením v samostatné místnosti k tomu určené. .( (19) 

Omezení v síťovém lůžku je omezení volného pohybu pacienta ve 

speciálním lůžku se sítí. (19) 

V posledních letech je otázka používání restriktivních opatření velmi 

diskutovanou otázkou. V červenci 2004 se rozvinula diskuze ohledně 

používání restriktivních prostředků. Objevují se názory z řad odborníků, ale i 

laiků, které reprezentují oba přístupy.  Hlavním důvodem k užití omezovacích 

prostředků je stále riziko poškození sebe nebo ostatních. Důvodem, proč zde 

zmiňuji tuto problematiku v souvislosti s násilím na pracovišti na psychiatriích 

je to, že z výsledků výše zmíněného výzkumu, který byl realizován v roce 

2005 vyplynulo, a T. Petr ve své práci uvádí, že 70 % zdravotníků vnímá 

používání omezovacích prostředků jako nástroj k zajištění své bezpečnosti a 

myslí si, že jejich zrušení může znamenat zvýšení rizika napadení 

zdravotnického personálu. Dalším závěrem je zjištění, že přibližně dvě třetiny 

respondentů považuje používání restriktivních metod za bezpečné (19). Tato 

zjištění považuji za důležitá vzhledem k intervencím týkajících se násilí na 

pracovišti.  

 Z výše uvedených informací a shromážděných údajů vyplývá, že 

psychiatrie jako obor se řadí mezi obory, pro které je setkávání zdravotníků 

s agresí ze strany pacientů obvyklé a typické. Jak uvádí S. Pereira a M. 

Lispedge: „násilné a agresivní chování mohou být úspěšně zvládnuty na 

JIPP. Kvalifikace pracovníků by se měla projevit v časné identifikaci hrozby 

násilí. Tím lze předcházet jejich výskytu a snížit jejich frekvenci.“ (4 str. 192). 
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Problémová se pak mohou stát naopak oddělení, která ač poskytují péči 

psychiatrickým pacientům, násilí se na nich apriori nepředpokládá. Mám na 

mysli např. oddělení následné psychiatrické péče nebo oddělení péče o 

chronicky nemocné.  
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II. Praktická část 

 

1. Stručná charakteristika a popis struktury organizace 
 
 
Základní údaje o zdravotnickém zařízení: Psychiatrická léčebna Bohnice 

(PLB)   

Obchodní název: Psychiatrická léčebna Bohnice  

Zkratka: PLB 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Sídlo: Ústavní 91, 181 02, Praha 8 

 

 V současné době je Psychiatrická léčebna Bohnice (PLB) největším 

zařízením svého druhu v ČR. Léčí se zde kolem 1350 pacientů. Pod vedení 

léčebny spadá i léčebna dlouhodobě nemocných, která má 63 lůžek. Cílem 

vedení léčebny je maximálně zkvalitnit péči o pacienty a pokud možno zkrátit 

nutnou dobu hospitalizace. 

 Z tohoto důvodu proběhla v roce 1999 restrukturalizace oddělení 

léčebny s tím, že péče byla rozdělena na akutní a následnou. V současné 

době má léčebna čtyři primariáty péče akutní, tři primariáty péče následné, 

primariát ochranných léčeb, dva primariáty pro léčbu závislostí- ženy a muže 

a zajišťuje péči pro dětské pacienty. 

 Léčebna i vlastní oddělení interní, rentgenologické pracoviště a 

rozsáhlé oddělení rehabilitace a resocializace. V areálu PLB se nachází také 

oddělení soukromé patologie.  

 

 



- 46 - 

1.1.1. Personalistika 
 

Stav pracovníků v PLB k 31.12.2005: 1068 zaměstnanců. z toho cca 700 

zdravotníků (lékaři, psychologové, střední a nižší zdravotnický personál). 

Top management tvoří: 

 ředitel 

 ekonomický náměstek 

 provozně-technický náměstek 

 a hlavní sestra 

 

Střední management tvoří: 

 primáři 

 vedoucí lékaři 

 staniční sestry a ošetřovatelé 

 vedoucí technických pracovišť 

 

1.1.2. Struktura PLB 
 
 

Počet lůžek: 1400 a počet přijatých pacientů je cca 6500/rok. Spádová 

oblast tvoří 1.2 milionu obyvatel. Pro lepší představu o jak velkém a o jakém 

typu organizace mluvíme, uvádím strukturu celé PLB: 

 
Lůžkové části jsou: 
 

 psychiatrická oddělení akutní a následné péče 

 gerontopsychiatrická oddělení akutní a následné péče 

 akutní a následná oddělení pro léčbu závislostí 

 dětské psychiatrické oddělení 

 sexuologické oddělení 

 oddělení ochranných léčeb 

 interní oddělení 
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 centrum krizové intervence 

 

Nelůžkovou část tvoří:  
 

 centrální příjem 

 rehabilitační a resocializační oddělení 

 ambulance  

psychiatrická 

sexuologická 

neurologická 

gynekologická 

oční 

RTG pracoviště 

poradna pro rodinné příslušníky pacientů a 

sexuologická poradna 

 

1.2. Popis oddělení akutního příjmu 
 

V rámci teoretické části, v kapitole o specifikách v psychiatrické péči, 

jsem zmiňovala jednotky intenzivní psychiatrické péče (JIPP). Také v PL 

Bohnice funguje oddělení podobného typu. Na tomto oddělení pracuji jako 

zdravotní sestra. Zde se pracovníci setkávají s násilím takřka denně. Z těchto 

důvodů jsem svůj „předvýzkum“ zaměřila na pracovníky této jednotky. 

Prováděla jsem zde anketu v rámci mapování zkušeností a přístupu k násilí. 

V průběhu předchozího studia jsem zrealizovala dvě polostrukturované 

interview s pracovníky (oběťmi násilí) o nichž jsem věděla, že se přímo 

setkaly s násilným incidentem. Závěrečnou analýzu těchto rozhovorů v této 

práci konkrétně neuvádím, ale data získaná z těchto rozhovorů zohledňuji 

v celkovém hodnocení stavu organizace. Pro lepší pochopení náročnosti 
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péče na oddělení akutního příjmu považuji za přínosné, v následujícím textu 

vysvětlit a stručně popsat, co znamená a jak vypadá práce na tomto typu 

oddělení. 

Oddělení akutního příjmu je velmi stroze vybavené, jakákoliv výzdoba 

je omezena na minimum, protože často dochází k jejímu zničení. Pokoje pro 

pacienty jsou vybaveny pouze lůžky, místo nočního stolku má každý pacient 

poličku na odkládání nejdůležitějších věcí (všechny ostatní odevzdal při 

příjmu). Pacienti jsou oblečeny v ústavním oblečení. Při denní směně ve 

všední den pracují na oddělení 3 SZP (středně zdravotnický pracovník) a 3 

sanitáři, o noční směně a o víkendech 2 SZP a 2 sanitáři. Na každé směně 

musí být minimálně 2 muži. V případě nutnosti má sestra možnost zavolat 

posily z tzv.žurnální služby. 

Pobyt na tomto typu oddělení je pro pacienta omezen na co nejkratší 

dobu. Hospitalizace je určena převážně ke zvládnutí akutního stavu a poté je 

pacient přeložen na jiný typ oddělení podle svých problémů. V průměru jsou 

každý den přijímáni 3 noví pacienti a další 3 jsou přeloženi. Lze říci, že každý 

den je skladba pacientů na oddělení zcela jiná. Na tento typ oddělení jsou 

přijímáni pouze lidé, u nichž hrozí riziko násilí vůči okolí nebo vůči sobě, 

nebo ti, u kterých se očekává problematická spolupráce, jež by na oddělení 

jiného typu byla nezvladatelná. Sestra a ostatní zdravotníci jsou zde trvale 

vystaveni silnému tlaku a musí se mít neustále na pozoru. S každým nově 

příchozím pacientem přichází i riziko nepředvídatelné a obtížné situace, které 

musí sestra řešit. Sestra se musí v dané situaci rychle rozhodnout a 

zorientovat. Jedině tak lze mnohdy předejít napadení personálu nebo 

spolupacientů. (20)  

Riziko napadení ovšem nehrozí pouze od nově přijímaných pacientů. 

Sestra musí mít přehled o všech pacientech na oddělení. Měla by mezi nimi 

trávit co nejvíce času a všímat si jejich projevů a nápadnosti v chování. 

Soustavným kontaktem s nimi získává obrázek o aktuálním duševním stavu 



- 49 - 

každého nemocného, a snáze tak odhadne jeho reakce a předejde 

případným komplikacím 

1.3. Zhodnocení přístupu a současných aktivit vyvíjených v 
oblasti problematiky násilí na pracovišti v PL Bohnice 

 

V psychiatrické léčebně v Bohnicích došlo v průběhu posledních let 

k několika významným napadením zdravotníků, kde útočníkem byl pacient 

nebo jeho příbuzní. Ne všechny tyto události byly zaznamenány jako 

mimořádné události. V roce 2005 byl předcházejícím top managementem 

zadán projekt, který měl navrhnout opatření (změnu) v oblasti výskytu násilí 

na pracovišti s cílem jej snížit. Toto zadání vzešlo z opakovaných násilných 

incidentů  mezi pacienty a zdravotníky.  

Úkolem tohoto projektu bylo vytvořit vzdělávací program pro oblast 

násilí na pracovišti pro zaměstnance PL Bohnice. Jednalo se o projekt, 

v rámci posilování pozic středního managementu s názvem „Prevence a 

zvládání agresivního chování – proškolení personálu“. Byla vytvořena 

pracovní skupina ( lékař, staniční ošetřovatel a zdravotní sestra), kteří 

disponovali jak zkušenostmi z oblasti násilí na pracovišti a psychiatrického 

ošetřovatelství, tak z fungování PL Bohnice, jejích organizačních struktur a 

možností. Do tohoto projektu jsem byla zapojena pouze částečně, abych se 

podílela na jeho struktuře.  

S předcházejícím managementem jsem měla předjednanou realizaci 

kvantitativního výzkumu, který měl zmapovat zkušenosti zdejších 

zaměstnanců s násilím na pracovišti. V jednu chvíli se tedy současně 

připravoval projekt na proškolování pracovníků a kvantitativní výzkum, který 

měl poskytnout konkrétní informace z prostředí PLB (viz. dotazník, příloha č. 

1). V minulém roce však nastaly v PL Bohnice personální změny v rámci top 

managementu. Původní zadavatelé obou projektů z Léčebny odešli a tím 

bohužel zmizel i zájem o dokončení těchto aktivit do konce. Projekt 

kvantitativního výzkumu nebyl podpořen ze strany vedení jakožto priorita. 
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Druhý projekt, proškolování, zůstal pouze jako teoretický podklad a nebyl 

zrealizován. 

  Na základě získaných informací a zkušeností bych se ráda pokusila 

znovu zhodnotit situaci v oblasti přístupu k násilí na pracovišti v PL Bohnice a 

navrhnout řešení, která by mohla vést ke změnám v této oblasti. Vycházím 

z výsledků ankety  realizované na oddělení akutního příjmu, informací 

získaných z rozhovorů s hlavní sestrou léčebny a staničním ošetřovatelem. 

Dále jsem použila informace, které jsem získala během své práce 

z navštívených seminářů a dostupné literatury. Neméně důležité pro celkové 

zhodnocení je využití poznatků, které jsem získala z interview s oběťmi násilí 

z PL Bohnice.  

Následující text je částí zmiňovaného nepublikovaného a hlavně 

bohužel i nerealizovaného projektu HOPE s názvem „Prevence a zvládání 

agresivního chování – proškolení personálu“. Jelikož se o tomto projektu 

zmiňuji a hodnotím jeho přínos, považuji za důležité jej zde, alespoň ve 

zkrácené formě, prezentovat. 

 

1.4. PROJECT HOPE - Prevence a zvládání agresivního chování 
–  proškolení personálu 
 

Struktura projektu 
 
  I. Souhrn 

II. Stručná charakteristika organizace ( vypuštěno - viz. 
úvod  praktické části) 

 III. Zdůvodnění projektu (definice problému) 
IV. Cíle projektu 
V. Analýza situace 

a)  SWOT analýza 
b)  Analýza provozních dějů 
c)  Finanční analýza 

VI.  Návrh a zdůvodnění řešení problému 
VII. Časový plán zajištění projektu 
VIII. Udržitelnost a opakovatelnost projektu 
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IX. Monitorování a hodnocení projektu 
X. Závěr 

 

Souhrn 
 

V posledních měsících byla vedením psychiatrické léčebny věnována 
zvýšená pozornost mimořádným událostem násilného chování pacientů nebo 
jejich blízkých vůči personálu. Z rozboru jednotlivých událostí vyplynulo, že 
předtím, než došlo k násilnému jednání, existovaly varovné signály, které 
byly podceněny. K násilí by velmi pravděpodobně nedošlo, kdyby personál 
včas změnil svoji strategii přístupu. U části pacientů stačilo volit 
psychoterapeutický přístup (naslouchání, uklidnění, podpora, nabídka 
kompromisního řešení) místo konfrontace. V jiných případech byla na místě 
včasnější opatření ve smyslu zintenzivnění farmakologické léčby při zhoršení 
stavu nemocných, eventuelně jejich včasný překlad na neklidové oddělení. 
Rozbor mimořádných událostí rovněž ukázal slabá místa v komunikaci na 
úrovních lékař – sestra (oběma směry). Jsme přesvědčeni, že proškolení 
veškerého zdravotnického personálu v této problematice sníží četnost 
skutečně realizovaného agresivního jednání a v celkovém výsledku agresivní 
jednání bude zvládnuto s menším negativním dopadem. 

 

Zdůvodnění projektu 

V souvislosti s vyhodnocováním mimořádných událostí v psychiatrické 
léčebně bylo zjištěno, že k násilným situacím s výrazným negativním 
dopadem dochází nejčastěji na odděleních, kde toto násilí není apriori 
očekáváno nebo jeho signály bývají devalvovány. Dopady případného 
násilného chování jsou poté odrazem připravenosti personálu a schopnosti 
zacházet s potenciální agresí – čím méně je problematice násilného chování 
věnována pozornost, tím překvapivější je jeho negativní dopad, a to jak pro 
personál, tak i pro nemocné. Personál po takovém incidentu má tendenci 
jednak nemocného odsoudit a potrestat, jednak znehodnocovat vztah lékař-
sestra obviňováním a hledáním viny za vzniklou situaci. Na obou stranách 
(lékař-sestra) může docházet k posílení a udržování nereálné představy o 
možnostech péče a léčby. Domníváme se, že lepší orientace zdravotníků 
v problematice zacházení s násilím sníží úroveň stresujících faktorů a 
v konečném důsledku bude mít pozitivní vliv na zvýšení kvality poskytované 
péče. Každé agresivní chování má vliv na atmosféru na pracovišti. Zkušenost 
z oddělení akutní psychiatrické péče ukazuje, že informovanost a metodika 
jednoznačně přispívá k většímu pocitu bezpečí zdravotníků a nemocných, 
vylučuje mylné představy o možnostech léčby a péče a naopak ozřejmuje a 
zprůhledňuje repertoár léčebných možností. Informovanost má jednoznačně 
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příznivý vliv na týmovou spolupráci a komunikaci pracovníků. Pohodlnější a 
bezpečnější prostředí a jasná strukturace jednání personálu v kritických 
situacích určuje pravidla chování a zlepšuje důvěru ke zdravotníkům a léčbě. 
 

Cíle projektu 
 

Od vzdělávacího programu zaměřeného na prevenci a zacházení 
s násilím očekáváme, že se zlepší přístup zdravotníků vůči nemocným 
vyžadujícím zvýšenou pozornost, resp. i vůči blízkým pacientů, kteří vyžadují 
uklidnění a podporu většinou v pro ně zátěžové a neobvyklé situaci. 
Očekáváme i to, že díky jasné informovanosti a zprůhlednění pravidel 
postupu v rizikových situacích bude poskytována adekvátní a včasná léčba a 
péče. Podle našeho názoru se toto vše odrazí i ve zlepšení kvality života jak 
pacientů, tak i zaměstnanců, a v konečném dopadu i ve zlepšení spolupráce 
pacientů v léčbě. 

Konkrétním výstupem našeho projektu je vytvořit vzdělávací program, 
jak už bylo uvedeno, k proškolení personálu v problematice zacházení a 
prevence agresivního jednání. Tento program bude možné opakovat 
v intervalech podle potřeb psychiatrické léčebny v závislosti na aktuálnosti 
problematiky. Výhodou programu je realizace interním školicím týmem 
v prostorách psychiatrické léčebny.Tento program bude možné vzhledem 
k aktuálnosti problematiky nabídnout i jiným zařízením. 

 

Analýza situace 
 

a) SWOT analýza 
 

Za silné stránky považujeme top-management jako zadavatele úkolu. 
Dále zájem o vzdělávání a vzdělanost personálu. Za výhodu považujeme 
zkušenost s problematikou a právní vědomí. 

Mezi slabé stránky je možné zahrnout nejasnou motivovanost 
personálu. Část zdravotníku má aktivní přístup ke vzdělávání a odbornou 
erudici, známe však i tendenční přístup a odmítavý postoj k novým 
požadavkům a rigidní postoj k jakýmkoliv změnám a návrhům vedoucím ke 
zlepšení či změně.  

Předpokládáme, že výsledek projektu se pozitivně odrazí ve zlepšení 
kvality péče. Kvalita péče posiluje dobré renomé psychiatrické léčebny. 
Možností projektu je nabídka tohoto programu jiným zařízením. 

Možnou hrozbou projektu je neaplikování informací ze školení do 
praxe a osobního přístupu zdravotníků k nemocným. Další hrozbou je 
podceňování dané problematiky a devalvace významu informovanosti. Další 
možnou hrozbou výsledku projektu je nedostatečná podpora a revize vyššího 
managementu s odstupem času. 
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b) Analýza provozních dějů 
 
Plusy: 

+ negativní zkušenost s násilím 
+ zájem personálu o zvýšení bezpečí 
+ zájem top managementu o minimalizaci násilí 
+ zájem managementu i personálu o vzdělávání 

Minusy: 
-  nechuť ke změnám 
-  pasivita personálu 
-  nedůslednost managementu v kontrole a řešení výstupu 
-  rezistentní pacient 

 
 c) Finanční analýza 
 

Plusy: 
 + školení v rámci organizace – vlastní prostory 
 + interní školitelé 

+ snížení dopadu násilí ve vztahu k eventuálním nákladům 
na  úrazovost /pracovní neschopnosti, bolestné/ nebo na 
poškození majetku  

  
Minusy: 

  -  náklady na zpracování projektu 
  - náklady na realizaci školení  
 
 

Návrh a zdůvodnění řešení problému 
 
 Veškerý zdravotnický personál bude proškolen v těchto oblastech: 

• teoretická východiska – varovné signály předcházející 
násilnému chování 

• případové studie – rozbor mimořádných událostí 
• praktický nácvik – modelové situace předcházející násilí 

 Školení bude periodicky opakováno dle potřeby organizace. 
Mimořádné situace násilného chování budou sledovány a vyhodnocovány. 
Jsme přesvědčeni, že navrhované kroky povedou k žádoucímu výsledku, 
jímž je snížení výskytu agresivního chování v našem zdravotnickém zařízení. 
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Časový plán zajištění projektu 
 
 Harmonogram prací: 

• srpen 2005 - dokončení návrhu projektu 
• listopad 2005 - vytvoření vlastního vzdělávacího programu 
• prosinec 2005 - časový plán realizace vzdělávacího            
programu na  jednotlivých odděleních Psychiatrické léčebny 
• únor 2006 - zahájení vzdělávacího programu 
• září 2006 - první zhodnocení 

 

Udržitelnost a opakovatelnost 
 
 Vlastní realizaci projektu v Psychiatrické léčebně Bohnice zajistí 
vyškolený tým, který proškolí zdravotnický personál. Pro další udržitelnost 
bude nezbytné zavedení periodického systému proškolování za podpory 
vedení léčebny a vyhodnocování efektivity tohoto školení ve vztahu 
k mimořádným situacím týkajících se násilného chování.  
 Informovanost o projektu bude zajištěna prostřednictvím primářské 
porady, porady staničních sester a ústavního zpravodaje. Pro další 
udržitelnost projektu se předpokládá možnost nabídky školení jiným 
organizacím. 
 
 

Monitorování a hodnocení 
 

Cílem monitorování bude zjistit počet proškolených zdravotníků, dále 
vyhodnocení obsahu a úrovně školení samotnými účastníky a další výskyt 
mimořádných událostí spojených s násilím. 

Nové mimořádné události spojené s násilím budou statisticky 
zpracovávány a bude prováděna analýza jejich příčin i způsoby řešení.  

 

Závěr 
 
 Jsme přesvědčeni, že téma uvedeného projektu je aktuální a závažné. 
Podaří-li se realizací tohoto projektu snížit výskyt a zmenšit negativní dopad 
násilného chování, jakož i dovést zdravotnický personál k zamyšlení se nad 
rezervami ve vzájemné komunikaci a ke změně postoje k uvedené 
problematice, pak tento projekt splnil svůj účel. (7., čerpáno ze zprávy 
pracovní skupiny Projektu Hope, 2005) 
 



- 55 - 

 
 

1.4.1. Zhodnocení projektu HOPE 
 
 Domnívám se, že pokus o vytvoření systému proškolování je velmi 

dobrým počinem. Projekt je dobře vypracován zejména z hlediska struktury. 

Myslím si však, že než bude přistoupeno ke konkrétním krokům, jako je 

vytváření vzdělávacího programu, je důležité více analyzovat potřeby 

organizace, zhodnotit její stav a přístup k problematice násilí na pracovišti. A 

to nejen na základě „rozboru“ několika posledních evidovaných mimořádných 

událostí. Myslím, že vzhledem k předběžným zjištěním a k závažnosti tohoto 

problému, současná situace vyžaduje více komplexní přístup. Vzhledem 

k tomu, že v průběhu roku se v PL Bohnice změnit vrcholový management a 

tím i „zmizel“ zadavatel projektu (původní ředitel), došlo k tomu, že se na 

projekt „zapomnělo“. Řešily se jiné, možná v danou chvíli aktuálnější 

problémové oblasti. I to je podle mého názoru důkazem, že přístup k tomuto 

problému v PL Bohnice není stále definovaný.  

 

1.5. Závěry z rozhovorů s hlavní sestrou a staničním ošetřovatelem 
 

V souvislosti se svým mapováním situace v PL Bohnice v oblasti 

výskytu, přístupu, prevence násilí na pracovišti jsem provedla dva 

polostrukturované rozhovory, a to s hlavní sestrou léčebny a staničním 

ošetřovatelem oddělení akutního příjmu. Před rozhovorem jsem si připravila 

témata a otázky, na které jsem chtěla získat odpovědi. Oběma 

respondentům jsem sdělila, že získávám informace k diplomové práci na toto 

téma. Rozhovory probíhaly víceméně neformálně. Informace, které mi oba 

dotazovaní poskytli, potvrdily nekoncepčnost přístupu k násilí na pracovišti. 

Z odpovědí obou dotázaných vyplynulo, že o problému násilí a nebezpečích, 
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které plynou z jeho neřešení, se ví. Není však určen postup, ani osoby, 

odpovídající za jeho  vyřešení. Oba dotázaní se shodli, že se spíše „čeká“ na 

další vážnější incident, který by zaktivoval zájem nového managementu. 

Zaškolování nových pracovníků na psychiatrických pracovištích je 

v kompetencích různých školitelů. Existuje, protokol o zapracování, který je 

součástí standardu o zapracování. Úplnost a kvalita informací od školitele 

novému pracovníkovi v oblasti komunikace s problémovým (agresivním) 

pacientem, se neověřuje. Je tedy pravděpodobné, že mnozí z nově 

nastupujících pracovníků nejsou v problému přístupu k násilí vůbec 

zaškoleni. Oba pracovníci mi shodně potvrdili absenci dokumentace k 

napadení nebo jiným mimořádným událostem. 

 

1.6. Výsledky vlastní ankety realizované na oddělení akutního příjmu 
v roce 2006. 

 
 V rámci svého pracoviště jsem zrealizovala anketu, jejímž cílem bylo 

získat informace ohledně problému násilí na pracovišti v PLB. Oslovila jsem 

celkem 27 respondentů, 15 SZP a 12 PZP. Všichni dotazovaní mi vrátili 

krátký dotazník, který vycházel z původního dotazníku určeného pro 

kvantitativní výzkum v PLB. Průměrný věk respondentů byl 26,4 roků. 

Nejmladšímu bylo 19 , nejstaršímu pak 43 let. Odpovídalo 7 žena a 20 mužů. 

Průměrná délka profesní praxe byla 8, 24 roku.  

 Na otázku, co si myslí o násilí na pracovišti, odpovědělo 17 

dotazovaných, že ho berou jako součást práce na psychiatrii a 9 respondentů 

jako nepříjemnou součást této práce. 1 svůj názor nevyjádřil.  

 Co se týká druhů násilí, 18 dotazovaných uvedlo fyzické násilí za 

nejčastější, psychické násilí by se dalo shrnout do formulace „většina 

respondentů uvedla za méně obtěžující.  
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 Otázka četnosti setkávání se s násilím ukázala, že 10 dotazovaných 

se setkalo s projevy násilí každou druhou službu, zbytek respondentů 

nedokázal rozlišit opravdové násilí od běžného denního „napadání“ pacienty. 

 Na otázku, zda se cítí ve své práci bezpečně, odpovědělo 11 

dotazovaných ano, 5 většinou a 6 odpovědělo, že ne, ale že to berou jako 

součást své práce. 

  Dále měli dotazovaní uvést co si myslí, že nejvíce ovlivňuje 

výskyt násilí u nich na oddělení: 15 odpovědělo, že s tím souvisí hlavně 

charakter oddělení, 5 uvedlo počet pracovníků ve směně. Většina 

respondentů uvedla jako další důvody neodpovídající technické vybavení 

oddělení a přijímání pacientů, kteří patří na jiná oddělení ( např. z důvodů 

nedostatku lůžek).  

 O tom co si myslí, že by mohlo ovlivnit výskyt násilí ve smyslu snížení  

anebo zmírnit jeho prožívání, odpovědělo 9 respondentů, že řešením by bylo 

více pracovníků ve službě a stabilní ošetřovatelský tým, 7 uvedlo méně 

přijatých pacientů na oddělení a 8 odpovědělo, že lepší technické vybavení. 

2 dotazovaní pozitivně hodnotili možnost střídat oddělení za méně náročná. 

Zbytek dotazovaných nevěděl. 

 Na otázku, co považují za nejnáročnější ve své práci, odpovědělo 7 

dotazovaných vysoký počet odpracovaných hodin v měsíci, 6 respondentů 

uvedlo velký obrat pacientů, 7 dotázaných uvedlo jako nejnáročnější neustále 

vypjatou komunikaci s pacienty. 3 respondenti uvedli, že za nejnáročnější 

považují náročnost služeb z hlediska nepředvídatelného vývoje (kolik bude 

přijato pacientů během služby, apod.) 

 Poslední dotaz byl zamířen na možnosti podpory po proběhlém 

incidentu. Polovina dotázaných odpověděla, že za nejlepší postup považují 

„rozebrat“ akci s kolegou, 6 dotazovaných odpovědělo, že nepovažují za 

přínosné po incidentu cokoliv rozebírat nebo řešit. 
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 Ve výše uvedených odpovědích se opakuje náročnost komunikace 

s pacienty, dále nízký počet pracovníků ve službě a objevil se i problém 

fluktuace na oddělení a neustálé zaškolování nových, nezkušených 

pracovníků. Zajímavostí je řešení náročnosti tohoto oddělení střídáním 

pracoviště za méně náročné. Co se týče podpory, potvrdila se bagatelizace 

setkávání se s násilím a nevyhodnocování proběhlých incidentů. 

V odpovědích se také potvrdila jako nejčastější forma podpory po incidentu 

komunikace s kolegy. 

 

1.7. Závěry 
 

 V PL Bohnice není jasně definovaný přístup a postoj organizace 

k problematice násilí. 

 Neexistuje systém evidence a archivování mimořádných událostí. 

Nejsou k dispozici údaje ke kolika a k jakým projevům násilí na 

pracovišti došlo za určité časové období. 

 Neexistuje jednotná struktura ani systém ve vzdělávání, 

proškolování jednotlivých pracovníků v oblasti přístupu 

k problémovým pacientům. 

 Neexistují standardy ani směrnice, vztahující se k proškolování, 

vzdělávání personálu v oblasti násilí na pracovišti a jeho 

prevence.  

 Nově nastupující pracovníci by měl být v rámci adaptačního 

procesu prokazatelně proškolováni v přístupu k násilí na 

pracovišti. V této problematice však neexistuje systém školení 

školitelů. 
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 V rámci PLB se konají nepravidelné semináře ohledně 

problematiky násilí, ale většina pracovníků o účast na nich nejeví 

zájem. 

 Nefunguje systém kontroly dovedností a znalostí jednotlivých 

pracovníků v oblasti přístupu k násilí na pracovišti (komunikace 

s problémovým pacientem, rozpoznání násilí apod.). 

 Mezi zdravotníky převládá bagatelizace incidentů a násilných 

projevů. 

 V rámci léčebny se nepravidelně schází supervizní skupiny. 

Neexistuje však systém následné péče o případnou oběť násilí. 

Pracovníci neví, kam by měli jít pro odbornou radu. 

 Technické vybavení oddělení akutního a centrálního příjmu 

neodpovídá bezpečnostním požadavkům. 

 

 

1.8. Návrh opatření vedoucích ke zmapování situace, případně ke 
snížení výskytu potencionálního násilí na pracovišti  

 

1.8.1. Návrh  akčního výzkumu v PL Bohnice  
 

 Proč akční výzkum? Metodu akčního výzkumu pro zmapování situace 

v léčebně jsem zvolila proto, že tento druh výzkumu je zaměřen nejen na 

hodnocení, ale také na porozumění situace a na snahu dosáhnout změny. 

Obvykle je zaměřený na konkrétní praxi a výzkumníci se aktivně účastní 

akce. Jedná se o empirické šetření zaměřené na výskyt násilí na pracovišti 

ve zdravotnictví, navazující na výzkumné aktivity u nás a ve světě. Toto 

konkrétní šetření bude zaměřeno na zkušenosti pracovníků v psychiatrii 
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v rámci jedné psychiatrické léčebny. Smyslem bude objektivizace problému 

násilí a porovnání výsledků se situací na jiných pracovištích. 

 

1.8.2. Cíl akčního výzkumu 
 

Cílem projektu má být zmapování současné situace v této oblasti 

v kontextu psychiatrické léčebny v Bohnicích. Zjistit jaké jsou zkušenosti lidí, 

zdravotníků, pracujících na psychiatrii, s napadením pacientem, s agresí vůči 

jejich osobě při výkonu povolání. Jak tyto situace prožívají, jak při nich 

postupují, případně jestli jim nějak předcházejí. Zajímá mě také, zda tato 

zkušenost vedla nebo může vést ke změně pracoviště nebo dokonce 

profese. 

 Následně bych chtěla zjištěné informace analyzovat a tyto poznatky a 

závěry použít v rámci vzdělávání nebo výcviku pracovníků. Poznatky z této 

oblasti lze využít také v rámci managementu kvality nebo při tvorbě 

standardů a směrnic.  

Od otevření tohoto problému na všech úrovních zdravotnických 

pracovníků a od rozboru konkrétních mimořádných situací očekávám i 

zlepšení komunikace mezi jednotlivými kategoriemi zdravotníků a větší 

pochopení jednotlivých rolí, kompetencí a možností z toho vyplývajících. 

Dalším cílem může být vznik standardů kvality v oblasti výcviku, 

vzdělávání pracovníků a péče o ně, v souvislosti s problémem násilí na 

pracovišti. (2) 

 

 Podle Dismana, je dobrá znalost prostředí základní podmínkou pro 

úspěšný výzkum.(7 str. 224). Jelikož již 8 let pracuji v PL Bohnice a myslím, 

že se částečně orientuji v oblasti násilí na pracovišti, pokusila jsem se 

stanovit několik možných hypotéz na základě svých zkušeností a informací, 

které jsem zatím získala. 
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 Násilí na pracovišti je problémem, který vyžaduje, abychom se na něj 

zaměřili v rámci managementu zdravotnických zařízení. 

 Jaké mohou být příčiny a důsledky setkávání pracovníků s násilím v 

různých formách? 

 Opatření a postupy, které existují v případech výskytu některých forem 

násilí nejsou dostatečná a účinná. 

 Jaký má význam výcvik a vzdělávaní pracovníků v této oblasti? 

 Zkušenost s násilím výrazně ovlivňuje volbu pracoviště a celkový 

postoj zdravotníků k výkonu povolání. 

 

1.8.3. Navrhované metody výzkumu 
 

 Rešerše a srovnání přístupů k problému násilí na pracovišti ve 

zdravotnictví v dostupné odborné literatuře   

 Obsahová analýza dokumentů, především výzkumů  zaměřených na 

násilí na pracovišti. 

 Dotazníkové šetření v rámci psychiatrické léčebny a jeho analýza. 

(viz. příloha č. 1) 

 Nestandardizovaná interview 

 

1.8.4. SWOT analýza projektu 

 Za silné stránky považuji top-management jako zadavatele 

úkolu. Dále zájem o vzdělávání a vzdělanost personálu. Za výhodu 

považuji také zkušenost s problematikou a právní povědomí. 

Mezi slabé stránky je možné zahrnout nejasnou motivaci personálu 

(např. nízká návratnost dotazníků, neochota o problému mluvit). Část 

zdravotníku má aktivní přístup ke vzdělávání a odbornou erudici, známe však 
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i tendenční přístup a odmítavý postoj k novým požadavkům a rigidní postoj 

k jakýmkoliv změnám a návrhům vedoucím ke zlepšení či změně. Také 

podceňování dané problematiky a devalvace významu informovanosti a 

konečné nezahrnutí výsledků do dalšího postupu, např. při tvorbě standardů 

vzdělávání. 

Předpokládám, že výsledek projektu se pozitivně odrazí ve zlepšení 

kvality péče. Kvalita péče posiluje dobré renomé psychiatrické léčebny. 

Možnou příležitostí projektu je nabídka prezentace výsledků tohoto programu 

jiným zařízením a další spolupráce s nimi. 

Možnou hrozbou projektu je neaplikování informací ze školení do 

praxe a osobního přístupu zdravotníků k nemocným. Další možnou hrozbou 

výsledku projektu je nedostatečná podpora a revize vyššího managementu 

s odstupem času. (2) 

 

 

1.8.5. Popis aktérů projektu 
 

Za podporující držitele vlivu považuji získání top managementu 

psychiatrické léčebny jako zadavatele úkolu, dále primáře akutní 

psychiatrické péče, na jejichž odděleních je tato problematika velmi dobře 

zmapována a zvládnuta a kde je kladen důraz na vzájemnou komunikaci 

mezi lékaři a sestrami. V této souvislosti očekávám podporu i některých 

staničních sester z oddělení, kde naopak tato komunikace vázne. (2)  

 

1.8.6. Další účastníci projektu a průběh výzkumného procesu 
 

Dotazováni budou všichni zdravotničtí pracovníci, zaměstnaní 

v psychiatrické léčebně. Stav k určitému dni dle materiálů osobního oddělení. 

Dotazník bude distribuován staničními sestrami z pověření hlavní sestry. 
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Dotazníky budou rozdány při pravidelných provozních schůzích. 

Respondentům bude staničními sestrami dle instrukcí hlavní sestry vysvětlen 

důvod šetření z důvodů motivace. Dotazníky budou anonymní. Každý 

pracovník bude mít možnost odmítnou vyplnění dotazníku. Maximální 

návratnost bude zajištěna tím, že zaměstnancům bude v rámci provozní 

schůze poskytnut čas na vyplnění a po té budou dotazníky opět vybrány 

přímým nadřízeným a odevzdány hlavní sestře. 

 

 

1.8.7. Popis akce a zlepšení, které má realizace přinést 
 
 Domnívám se, že lepší orientace zdravotníků v problematice 

zacházení s násilím sníží úroveň stresujících faktorů a v konečném důsledku 

bude mít pozitivní vliv na zvýšení kvality poskytované péče. Každé agresivní 

chování má vliv na atmosféru na pracovišti. Zkušenost z oddělení akutní 

psychiatrické péče ukazuje, že informovanost a metodika jednoznačně 

přispívá k většímu pocitu bezpečí zdravotníků a nemocných, vylučuje mylné 

představy o možnostech léčby a péče a naopak ozřejmuje a zprůhledňuje 

repertoár léčebných možností. Informovanost má jednoznačně příznivý vliv 

na týmovou spolupráci a komunikaci pracovníků. Pohodlnější a bezpečnější 

prostředí a jasná strukturace jednání personálu v kritických situacích, určují 

pravidla chování a zlepšují důvěru ke zdravotníkům a léčbě. 

Konkrétním výstupem projektu by mělo být současně vytvoření a 

implementace vzdělávacího programu k proškolování personálu 

v problematice zacházení a prevence agresivního jednání.(2) 
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1.9. Závěr 
 

 V teoretické části jsou popsány pojmy související s fenoménem násilí 

na pracovišti. Věnovala jsem zde pozornost kořenům násilí ve společnosti, 

jeho možným příčinám jak celospolečensky, tak i na úrovni organizace. Jsou 

zde taktéž popsány důsledky násilí jak z pozice oběti násilí tak i organizace, 

zaměstnavatele. Pro  lepší porovnání jsem uvedla výsledky výzkumných 

šetření u nás i v zahraničí a pokusila jsem se všechny získané informace 

shrnout do výčtu opatření, která je možné uplatňovat ve smyslu prevence a 

nebo řešení následků násilí na pracovišti. Poslední kapitola teoretické části je 

věnována specifičnosti práce na psychiatriích. Zde jsem se pokusila přiblížit 

pojmy jako je agrese, otázku užívání restriktivních opatření a nedobrovolné 

hospitalizace. 

Na podkladě všech informací, které jsem nashromáždila, se v praktické části 

snažím o zhodnocení stavu PL Bohnice ve smyslu jejího přístupu k problému 

násilí na pracovišti, se zaměřením na oddělení, na které pracuji. V závěru 

navrhuji zrealizovat akční výzkum v této organizaci za účelem lepšího 

zmapování situace a tím i možnost realizovat případná opatření zabraňující 

zvýšení výskytu násilných projevů na pracovištích v PL Bohnice. 
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