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ABSTRACT 
 

V této bakalářské práci se zaměřuji na psychické zátěţové faktory vznikající při výkonu 

povolání daňového exekutora. Cílem výzkumu realizovaného v této práci bylo zjistit, co 

způsobuje psychickou zátěţ při výkonu tohoto povolání.   

Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou.  

V teoretické části práce objasňuji pojmy, se kterými pracuji, jako je stres, stresory, 

příznaky stresu, stresory plynoucí ze zaměstnání a strategie zvládání stresu.  

V praktické části nastiňuji metodiku výzkumu. Jako výzkumnou strategii jsem pouţila 

kvalitativní výzkum realizovaný formou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly 

zaměřené na zátěţ, jeţ je vyvolaná nejrůznějšími faktory plynoucí z výkonu povolání, se 

kterými je třeba se s různou naléhavostí vyrovnat.  

Na základě polostrukturovaných rozhovorů v rámci kvalitativního výzkumu v práci 

analyzuji data získaná od pracovníků, kteří jiţ několik let na pozici daňového exekutora pracují. 

Takto bylo zjištěno, ţe psychickou zátěţ pracovníků způsobují stresové faktory související s  

místem pracoviště, s výkonem povolání, dále vznikají při interakci s dluţníkem. Psychickou 

zátěţ přináší i konflikty osobní, neboli vnitřní, jako je například morální dilema a nesouhlas 

s prováděním exekuce. Dále byl u pracovníků zjištěn anticipační stres. Jako významný stresor 

pracovníci uváděli nevhodné klimatické podmínky v kancelářích, také časté technické 

novelizace, které zároveň přinášejí změny pracovních postupů a práci pod časovým tlakem.  

Také bylo zjišťováno, jaký má stres vliv na pracovní výkon, jaké příznaky stresu pracovníci 

vykazují a co pracovníkům pomáhá se se stresem vyrovnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: stres, psychická zátěţ, stresové faktory, exekuce, výkon exekuce  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis deals with the psychological stressors resulting from the exercise of the 

profession of   tax executor. The aim of the research is to find out what causes psychological 

stress in practice.  

The work is divided into two parts: one theoretical and the other practical. 

In the theoretical part, I explain the terms that I employ, such as stress, stressors, and 

psychological stress due to work-related stressors, as well as strategies aimed at coping and 

managing stress.  

In the practical part, I outline the research methodology. As regards the research 

strategy, I used qualitative research techniques, specifically semi-structured interviews. These 

interviews were focused on the stress that is caused by various factors arising from the exercise 

of this profession. It is necessary to cope with these factors with varying degrees of urgency.  

In the context of the semi-structured interviews, I analyse the data obtained from people 

who have several years' experience working  as  tax executors. Thus, it was found that the 

psychological burden of workers affected by stress factors is associated mainly with the place of 

work, the exercise of the profession, and interaction with  debtors.  

The mental burden is also due to internal conflicts, such as moral dilemmas and 

disagreement with the implementation of execution. It was also examined how stress affects 

work performance, what its symptoms are and what measures can help employees cope with 

stress. It was also found anticipatory stress. As a major stressor workers reported bad climatic 

conditions in their offices, also frequent technical amendments bringing changes to working 

practise and working under time pressure. 

It was also examined how the stress affects performance, which workers exhibit sign of 

stress and what helps employess to cope with stress.  

 

 

 

Keywords: stress, psychological stress, stress factors, execution, performace execution 
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1. Úvod 
 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na psychickou zátěţ, která souvisí s výkonem 

povolání daňového exekutora.  

Psychická zátěţ přináší stres. Stres můţe být pozitivním motivátorem k výkonu, ale také 

můţe mít dlouhodobé, negativní účinky na zdraví člověka.  

Z tohoto důvodu je problematice stresu v současné době věnována mimořádná 

pozornost, protoţe dnešní doba na člověka klade mnoho náročných povinností. Rozsah situací, 

které člověku přináší stres, je široký.  

Kaţdý člověk má jiné zaloţení, temperament, jinak vnímá a řeší situace, se kterými se 

v ţivotě setkává a stejně tak rozdílně vnímá stres. Situace, která můţe být pro jednoho člověka 

podnětná, je pro druhého člověka negativním stresem.  

Výkon povolání je nezbytná součást lidského ţivota, která kromě pozitivních 

skutečností přináší i negativní stres. Většina zaměstnavatelů i zaměstnanců bere negativní stres 

jako běţnou součást ţivota, kdy si zároveň neuvědomují jeho významný neţádoucí vliv na 

zdraví.  

Pracovní zátěţ resp. pracovní stres představuje určitou vyčleněnou kategorii celkové 

ţivotní zátěţe či stresu, spojenou s pracovními podmínkami v širokém smyslu. Vysoká míra 

absence či fluktuace pracovníků, časté mezilidské konflikty či stíţnosti pracovníků jsou 

některými z ukazatelů problému stresu spojeného s prací.  

Odbornými studiemi bylo prokázáno, ţe pokud je člověk dlouhodobě vystaven 

neúměrnému stresu, nevhodnému pracovnímu prostředí, pak je ve výsledku poškozeno jeho 

zdraví. Negativní účinky stresu mají vliv i na produktivitu a kvalitu práce, na četnost 

nemocnosti, úrazovosti, fluktuaci i demotivaci zaměstnanců. Pokud jsou zaměstnanci 

dlouhodobě vystaveni působení negativního stresu, zvyšuje se u nich pravděpodobnost výskytu 

onemocnění různého charakteru, od bolestí zad, migrén, zaţívacích obtíţí po váţná onemocnění 

srdce a postiţení cévní mozkovou příhodou.  

Z odborných studií také vyplývá, ţe stres pro ekonomiku představuje značné náklady. 

Stresovaný zaměstnanec pro svého zaměstnavatele znamená zvýšené výdaje ve formě niţšího 

pracovního výkonu a zameškané pracovní doby z důvodu absence pro nemoc.  

Naopak pokud pracovník pracuje ve vhodných pracovních podmínkách, ve vhodném 

pracovním prostředí, kde pracovníky ovlivňují fyzické, psychické i sociální stresory minimálně, 

dobře funguje vzájemná komunikace, mezilidské vztahy a dobrá organizace práce, pak jsou 
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pracovníci výkonnější, produktivita jejich práce je vyšší a kvalitnější, míra neţádoucí fluktuace 

a absence pro nemocnost se sniţuje. To vše ve výsledku pro zaměstnavatele znamená sníţení 

jeho nákladů.   

Jak jiţ bylo řečeno, má práce je zaměřená na zjištění faktorů, které způsobují 

psychickou zátěţ při výkonu povolání daňového exekutora.  

Pojem „exekutor“ v lidech většinou vyvolává smíšené aţ kontroverzní pocity. Často při 

tomto pojmu na mysli vytane představa lhostejného, bezcitného člověka, jehoţ jedinou intencí 

je zabavit majetek bezmocnému dluţníkovi, který na splácení svého dluhu nemá prostředky. 

Málokdo si pak uvědomí, ţe se jedná o specifické zaměstnání ve státní správě, kterým stát 

realizuje vymahatelnost práva na uhrazení daní stanovených zákonem u takových poplatníků, 

kteří svoji zákonnou povinnost nedodrţují. Pro společnost je toto zaměstnání nezbytností, 

neboť zajišťuje vymahatelnost a rovnost práva pro všechny. 

Zaměstnanci, kteří toto povolání vykonávají, často řeší konfliktní situace, pracují pod 

časovým tlakem, zároveň se mnohdy vyrovnávají s vlastními vnitřními konflikty. Toto povolání 

zkrátka přináší svým vykonavatelům nejen emočně a citově náročné chvíle.   

Má práce se zaměřuje na především na působení negativního pracovního stresu. Cílem 

práce je zmapování psychických stresových faktorů, které mohou negativně ovlivňovat 

psychickou pohodu a potaţmo pracovní výkonnost těchto zaměstnanců státní správy. 

V okamţiku, kdy budou faktory zjištěny a pojmenovány, je lze minimalizovat nebo eliminovat.   

V teoretické části postupně vysvětluji pojmy, se kterými v práci pracuji – stres, 

homeostáza, stresové faktory, druhy stresu, příznaky stresu, způsoby zvládání a řešení stresu a 

dále, co značí pojem daňový exekutor, jaká je jeho pracovní náplň a co obnáší činnosti, které 

vykonává. 

V praktické části se věnuji otázce, co je participanty vnímáno jako stresový faktor a vliv 

těchto stresorů na pracovní výkon a úroveň psychické zátěţe pracovníka. V této části práce také 

vysvětluji cíl práce, předkládám formulaci výzkumných otázek, popisuji pouţité metody, 

kvalitativní výzkum provedený formou polostrukturovaných rozhovorů, charakteristiky 

zkoumaného výběru, sběr materiálu, jeho zpracování a analýzu dat.  

Výsledky práce jsou shrnuty v poslední části práce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pojem stres 
 

Slovo stres je v dnešní době uţíváno velmi často. V souvislosti se studiem toho, jak se 

člověk chová a reaguje při nejtěţších situacích ve svém ţivotě, vznikla potřeba tento jev 

provázející lidstvo od nepaměti definovat a označit.  

Na téma stres existuje nespočet výzkumů, publikací a pojednání. Přesně vymezit a 

definovat pojem stres je obtíţná záleţitost.  

„O vymezení pojmu stres se vedly dlouhé diskuze především v 60. a 70. letech minulého 

století“ (Hladký, Ţidková, str. 7). 

Slovo stres z anglického slova stress lze přeloţit jako napětí, námaha, vypětí, zatíţení 

nebo nesnáz, z latinského jako stringo, stringere, neboli „utahovati, stahovati, zadrhovati jako 

smyčku kolem odsouzence, kterého věší na šibenici“ (Křivohlavý, 1994, str. 7). 

Obecně je pojem stres chápán „jako stav, kdy je člověk postaven do svízelné situace, s níž se lze 

vyrovnat velmi obtížně“ (Hladký, Ţidková, str.7),  neboli ,,stres je stav organismu, který je 

celkovou odezvou organismu na subjektivně prožívanou zátěž“ (Baštecká, 2009, s. 382).  

 Stres se dá vyjádřit v české terminologii termínem zátěž. Slova stres a zátěţ jsou v  

publikacích velmi často pouţívány ve stejném významu, lze je tedy vnímat jako synonymum 

(Křivohlavý, 2001). Opakem stresu je stav relaxace (Stackeová, 2011). 

Dle mého soudu nejlépe vymezil pojem stres profesor Jaro Křivohlavý, neboť do teorie 

stresu vnesl kromě fyziologické a psychické sloţky prvek anticipace neboli očekávání vývoje 

situace - samotné očekávání, ţe situace nebude pro jedince příjemná, je jiţ potenciálním 

stresorem. Dle jeho teorie se „stresem obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo 

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

nepříznivým vlivům není dostatečně silná“ (Křivohlavý, 1994, str. 10). 

Smyslem stresu je reakce a odpověď organismu na stresový podnět, která organismus 

ochraňuje před jeho poškozením nebo smrtí a vrací ho zpátky do jeho rovnováhy. 

Naše tělo je dobře vybaveno k tomu, aby se dovedlo vypořádávat se všemi nároky, které 

na ně psychický a fyzický ţivot klade. Zdravý organismus se „dovede vracet do stavu harmonie, 

vyváženosti, která se jmenuje homeostáza“ (Rheinwaldová, 1995, str. 2). Homeostáza je 

definována jako „stabilita životaschopné fyziologické soustavy“ (Joshi, str. 17). Stability lze 

dosáhnout i pomocí určitých změn odehrávajících se v našem těle, které tak reaguje na různé 
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události. Pro tento stav se uţívá pojem „alostáza“ (Joshi, 2007, str. 17), coţ je dosaţení 

rovnováhy pomocí změny. O ţádoucí alostázu se jedná v případě, kdy tělo vyrovnává srdeční 

tlak, doplňuje zásoby energie pro mozek a vyrovnává se s novými podmínkami ţivotního 

prostředí. Takové vychýlení z rovnováhy a následné vyrovnání je k ţivotu nezbytné a ţádoucí.  

Ovšem pokud je tělo vystaveno zátěţi, nárokům nebo vychýlení z rovnováhy, které je 

nadměrným, reakce a odpověď organismu na tyto podněty ve snaze vrátit organismus do 

rovnováhy, jej můţe naopak poškozovat. 

Stres je stručně řečeno výsledkem působení stresoru a spuštění stresové reakce na tento 

stresor.  

Podle druhu podnětu, který stres vyvolal, lze rozlišit stres psychický a fyzický 

(Stackeová, 2011).  

Dnešní člověk se do přímého fyziologického ohroţení ţivota dostává spíše výjimečně, 

současná doba s sebou nese častěji stresory, které v nás vyvolávají psychický stres. Nicméně 

lidský organismus na takové ohroţení stále reaguje stejně jako na hrozbu fyzickou a to inhibicí 

růstových činností buněk a vyplavováním stresových hormonů (Praško, Prašková, 2001). Pokud 

se dnešní člověk dostává často do situací, na které organismus reaguje tak, ţe spustí tento 

prapůvodní alarmový systém, který není následně vyuţit, začne trpět následky stresu 

(Rheinwaldová, 1995, str. 2). Projev stresu v rovině psychické je především stav aktivace a 

napětí (Stackeová, 2011). 

 

2.2 Fyziologická sféra účinků stresu (studie stresu) 
 

2.2.1  I. P. Pavlov 

 

Ruský fyziolog Dr. Ivan Petrovič Pavlov byl prvním, kdo studoval fyziologické změny 

probíhající v organismu psů1, kteří byli vystaveni těţkým konfliktním situacím. V důsledku 

vystavení situacím, které bychom dnes označili jako stresové, hovořil Pavlov o chování 

vyvolané „stržením vyšší nervové činnosti“ (Křivohlavý, 2001 str. 166).  

 

 

                                                           
1
 Ponejvíce ke svým pokusům pouţíval psy – tzv. „Pavlovovi  psi“ 
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2.2.2 Walter Cannon 

V souvislosti se stresem se nejvíce studují reakce autonomního nervového systému a to 

zejména jeho sympatické části
2
, ke kterým patří především reakce nadledvinek a sympatických 

nervů.  

Problematiku stresu začal poprvé systematicky nejprve na zvířatech sledovat právě 

fyziolog Walter B. Cannon. Objevil zvýšenou produkci adrenalinu při vystavení organismu 

nadměrné zátěţi. Poplachové reakce organismu demonstrované určitými vzorci chování 

vznikající při ohroţení nazvané jako „útok nebo útěk“ (fight/flight) popsal v roce 1915 (Kassin, 

2012, str. 677).  

2.2.3 Hans Selye 

Samotný termín stres do širokého povědomí vnesl endokrinolog Hans Selye (1936, 

1976), který zjistil přímý účinek stresu na zdraví člověka (Kassin, 2007, str. 675). Ten 

definoval stres jako „nespecifickou reakci na fyzické, mentální a chemické reakce těla“ 

(Rheinwaldová, 1995, str. 1). Označení „stres“ si vypůjčil z mechaniky – v mechanice se o 

stresu materiálu mluví tam, kde je vystaven nějaké zátěţi (Křivohlavý, 2001). Zjistil, ţe 

fyziologické reakce organismu na zátěţ vykazují určitou stálost a to bez ohledu na druh zátěţe. 

 

Objevenou specifickou fyziologickou reakci organismu na stres Dr. Selye rozdělil na tři 

fáze, které pojmenoval „obecný adaptační syndrom“ (Kassin, 2007, str. 675).   

 

 V první fázi stresové reakce, kdy organismus zaregistruje nějakou hrozbu, propukne 

v těle poplachová reakce řízená autonomním nervovým systémem v mozku. V momentě 

působení stresu aktivuje první část tohoto systému - sympatický systém. Ten v organismu 

mobilizuje všechny jeho obranné moţnosti, zvýší se srdeční frekvence, do krevního řečiště se 

z nadledvinek vyplaví více noradrenalinu, jsou vydány povely k přípravě na útok či útěk 

(fight/flight). Druhou část nervového systému, parasympatický systém, který řídí další funkce 

organismu, jako je růst a ukládání energie, inhibuje, protoţe řídí funkce, které momentálně 

nejsou k obraně před ohroţením nezbytné, a jsou tak chvilkově potlačeny (Joshi,2007). 

V této fází stresové reakce je typickou reakcí úlek a ztuhnutí.   

                                                           
2
 Autonomní nervový systém je součást periferního nervového systému, který přenáší signály ze smyslových 

orgánů do centrální nervové soustavy a dále z centrálního nervového systému ke kosterním svalům. Jeho součástí 

je sympatický nervový systém, který zvyšuje aktivaci a připravuje tělo k akci a parasympatický nervový systém, 

který sniţuje aktivaci organismu a uvádí jej do stavu před akcí (Kassin, 2012). 
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        Druhou fází je fáze rezistence, během které je organismus stále připraven k boji proti 

hrozbě, se kterou se snaţí vyrovnat. V této fázi jedinec se stresem bojuje aktivně – bojem nebo 

útokem proti stresoru, nebo se naopak stáhne do sebe, coţ je forma útěku. Fáze rezistence  neboli 

vlastního boje se stresorem, můţe trvat déle a organismus poté můţe vykazovat známky 

onemocnění ze stresu, jako jsou ţaludeční vředy, hypertenze, bolesti hlavy, zad, nebo 

kardiovaskulární choroby.   

 

   Třetí fáze vyčerpání přichází, pokud stres působí na organismus dlouhodobě. V této 

fázi boje se stresorem, během které se protistresové rezervy organismu jiţ vyčerpávají, 

„organismus stresoru podléhá a hroutí se“ (Křivohlavý, 2001, str. 168). Za určitých okolností 

můţe dojít i ke smrti jedince.  

 

Dr. Selye zkoumal stres pouze z biologického pohledu, zkoumal především účinky 

stresu jako je extrémní teplo, zranění a otravy (Nakonečný, 1997). 

 

2.3 Psychosociální sféra účinků stresu 
 

2.3.1 Richard Lazarus 

Richard Lazarus je pokračovatel práce Dr. Selye. Lazarus „položil hlavní důraz na 

kognitivní-poznávací a myšlenkovou, specificky lidskou charakteristiku zvládání těžkostí lidmi“ 

(Lazarus, 1966, Lazarus, Folkman, 1984, in: Křivohlavý, 2001, str. 168). Stres přímo souvisí se 

způsobem, jakým konkrétní osoba stres zhodnotí a vnímá. Pokud potencionální stresor zhodnotí 

jako ohroţující faktor, je spuštěna stresová reakce. Ke stresové reakci neoddělitelně patří 

emoce, jako je strach, úzkost, nervozita, frustrace, deprese a smutek. Způsob zvládání stresu 

také přímo ovlivňuje emoce, které jedinec cítí (Lazarus, 2006). 

Výsledky pozorování formuloval „do modelu dvojího zhodnocování“ (Křivohlavý, 

2001, str. 168), neboli v tzv. appraisal theory (Lazarus, 2006).  

 

 Prvotní zhodnocení situace neboli „primary appraising“ (Lazarus, 2006, str. 75) se týká 

zváţení situace z toho pohledu, zda situace ohroţuje vlastní existenci nebo zdraví 

jedince. Zváţení situace je zcela subjektivní. V této fázi člověk posoudí situaci jako 

ovlivnitelnou nebo neovlivnitelnou (Křivohlavý, 1994). Při tomto zvaţování jedinec 

zvaţuje i moţnosti, co by se mohlo v další fázi této situace stát (Křivohlavý, 2001). 
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 Druhotné zhodnocení neboli „secondary appraising“ (Lazarus, 2006, str. 76) se týká 

moţnosti určitého člověka zvládnout danou situaci. Člověk zvaţuje naději na to, zda 

existuje šance se ubránit tomu, co vyhodnotil jako ohroţující. I zde hraje důleţitou roli 

subjektivní zhodnocení přímo daným člověkem.  

Tato fáze je kognitivního charakteru, neboť člověk hodnotí a aktivuje různé způsoby a 

moţnosti, které mu pomohou ohroţující situaci překonat. Poté člověk hledá zdroje, jak situaci 

zvládnout. Zdroje mohou být vlastní a to fyzické jako je zdraví a tělesná kondice, 

psychologické jako jsou schopnosti, dovednosti, psychické nastavení a odolnost anebo zdroje 

sociální plynoucí ze vztahů k jiným lidem a to buď k lidem blízkým, nebo pomoc přicházející 

od odborníků. V neposlední řadě jsou důleţité i zdroje materiální.  

 

           Podle Lazaruse po těchto dvou prvotních fázích zhodnocení stresu přichází fáze třetí – 

tzv. „přehodnocování situace“ – „reappraisal“ (Lazarus, 2006, str. 77). V této fázi člověk dál 

situaci hodnotí a reflektuje předchozí kroky. Pokud v důsledku jeho řešení a pouţitých 

strategií situace změnila, je třeba tomu přizpůsobit vyuţívané strategie zvládnutí stresu 

(Lazarus, 2006, str. 77).  

             Lazarus tedy do poznávání toho, co je to stres, vnesl mimo biologického aspektu, také 

aspekt kognitivních, emocionálních a volních aspektů (Křivohlavý, 2001). Lazarus tedy klade 

důraz na uvědomování si a zhodnocení situace konkrétním jedincem, která se poté můţe 

anebo nemusí stát zdrojem stresu. Na tuto teorii navazuje Valerie Sutherland, která popisuje 

stres jako „reakci na nerovnováhu mezi vnímaným požadavkem prostředí a vnímanou 

schopností tomuto požadavku odpovědět“ (Sutherland, 1997, in: Jančík, 2011, str. 6).  

 

O psychosociální sféru stresujících situací koncepci stresu rozšířil i L. Lévi (1972).  

 „V roce 1972 Levi dokázal, že psychogenní vlivy, stejně jako jiné fyzické stresory, 

aktivují sympatoadrenální osu a základní osu hypotalamus – hypofýza – nadledviny“ 

(Stackeová, 2011, str. 9). 

Bylo tedy zjištěno, ţe při působení psychického stresu se organismus brání tak, ţe 

mobilizuje své psychické i fyzické síly a reaguje na úrovni psychické i fyzické (Nakonečný, 

1997, str. 133).  

Tělo se při působení stresoru připraví na boj na fyzické úrovni, který při psychickém 

stresu nepřichází. Jako důsledek se dostavuje tzv. neurovegetativní labilita, coţ je nerovnováha 
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v činnosti nervů, které řídí činnosti útrob a svalstva, neboli sympatiku a parasympatiku. 

Nerovnováha se projevuje fyzickými obtíţemi, jako jsou dechové či srdeční potíţe, ţaludeční 

dyspepsie, na úrovní psychiky dochází ke spuštění různých emočních reakcí.  Stejně jako stres, 

tak vypořádávání se se stresem neoddělitelně doprovází emoce od strachu po úlek, hněv, 

úzkost, trému a zlost. Tyto emoce člověku pomáhají se stresem bojovat anebo se s ním 

vyrovnat (Plutchik, 2002). 

Ukázalo se, ţe „kognitivní aktivita člověka hraje při zvládání stresorů mimořádně 

důležitou roli“ (Křivohlavý, 2001, str. 168).  

 

2.4  Dělení stresu 
Slovem stres je většinou označována jakákoliv zátěţ nebo nárok kladený na organismus. 

Nicméně stres není pouze škodlivý, ale můţe být i uţitečný, léčivý a motivující k činnosti. Bez 

stresu by bylo málo pozitivních změn a tvůrčích činností, protoţe pro kaţdý ţivý organismus je 

určitá míra stresu pro zdravou a efektivní existenci nutná a uţitečná. 

 

Z těchto důvodů stres dle jeho kvality dr. Selye rozdělil na: 

 pozitivní stres neboli eustres (eu=pravý)  

 negativní stres neboli distres (dis=rušivý nebo vyvádějící z rovnováhy).  

„Oba stresy jsou po chemické stránce stejné, ale svou povahou se liší“ (Rheinwaldová, 1995, 

str. 2). 

2.4.1 Distres   

Distres neboli „negativně prožívaný stres“ (Křivohlavý, 2001, str. 171) je nepříjemný 

stav aktivace při zjištění, ţe nastala událost, která člověka potenciálně ohroţuje. Distres vzniká 

tam, kdy má člověk pocit, ţe míra únosnosti určité situace je jiţ za svou mezí a vyvolává pocit 

nejistoty. Distres vzniká naší individuální reakcí na stresory, kterými jsme obklopení. Pramení 

z pocitu, ţe jsme přetíţení, nebo kdyţ člověk zjistí, ţe s danou situací není v jeho silách něco 

udělat a také z pocitu ztrát. Distres přináší řadu negativních důsledků jak pro naše zdraví, tak 

pro činnost. Distres významně ovlivňuje zdraví a kvalitu ţivota (Křivohlavý, 2001). 

 Psychickými důsledky distresu je pak např. pocit úzkosti, pocit strachu, beznaděje, 

bezmocnosti, apatie, depresivní ladění a zmenšená sebeúcta (Plutchik, 2002). Mezi tělesné 

projevy distresu patří vypadávání vlasů, zvýšení krevní tlak, onemocnění srdce, ţaludku, kůţe a 

ţláz s vnitřní sekrecí (Nakonečný,1997). Mezi nejvýznamnější ukazatele psychického stresu je 
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tenze, neboli pocit napětí, při distresu vnímaný jako negativní, u eustresu jako pozitivní 

(Machač, Machačová, 1991 in: Stackeová, 2011, str. 19).  

Příčina stresu netkví v lidech ani v konkrétních situacích, ale v našich reakcích na ně.  

Míra a způsob reakce na stres závisí na mnoha faktorech. Důleţitým faktorem, podle kterého 

určitý jedinec reaguje na stres určitým způsobem, je typ a míra vyzrálosti osobnosti, 

momentální psychická i fyzická kondice atd. Osobnost jedince je důleţitým faktorem, proč 

jeden podlehne stresu a druhý ne (Rheinwaldová, 1995). 

 

2.4.2 Eustres 

O eustresu mluvíme v případě, ţe se nejedná o negativní emocionální záţitek, ale 

naopak o záţitek kladný. Příkladem eustresu jsou situace, kdy se snaţíme zvládnout něco, co 

nás těší, avšak realizace vyţaduje určitou námahu. Do skupiny situací, které vyvolávají eustres, 

patří kladné záţitky, jako je svatba, narození dítěte, výhra (Křivohlavý, 2001). Eustres je takový 

druh stresu, který člověka pozitivně motivuje k dalšímu výkonu a činnosti.  

Určitá míra stresu je pro zdravou a efektivní existenci nutná a uţitečná, škodlivé je 

pouze překročení určité individuální hranice, kdy normální stres se stává distresem 

(Rheinwaldová, 1995).  

 

2.5 Intenzita stresu 
 

Dle intenzity se stres dělí na hypostres a hyperstres.  

 Do hyperstresu se člověk dostává, pokud je překročena jeho individuální hranice 

adaptability na stres. Prospěšný eustres se změní v distres a při jeho dlouhodobém působení 

výkonnost člověka začíná klesat aţ na nulu (Pospíšil, 2007). 

 

 Termín hypostres naopak označuje stres pod individuální hranici adaptability na stres 

(Křivohlavý, 1994). Škodlivé důsledky vystavení dlouhodobému  hypostresu  je sníţené 

sebehodnocení, nuda a frustrace. 
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2.6 Chronický a akutní stres 
 Akutní stres vzniká při náhlé, krátkodobé zátěţi, se kterou je třeba se vyrovnat. Takový 

stres proţíváme například v dopravní zácpě anebo při plnění úkolů, které jsme 

vyhodnotili jako zvládnutelné.  

Akutní stres nemá škodlivé účinky na organismus, naopak můţe vybudit k správnému 

vyhodnocení a zvládnutí situace a také k potřebné činnosti, působí spíše jako motivátor k 

činnosti. Z hlediska imunitní systému bylo zjištěno, ţe akutní, jednorázový stres funkci 

imunitního systému posiluje (Křivohlavý, 2001 str. 54). 

 Stres chronický je škodlivý stres (distres), kdy na člověka dlouhodobě působí stresory, 

které vnímá jako nadlimitní zátěţ a jejichţ působení není moţné dostat pod jeho 

kontrolu. Pokud je jedinec v takovéto situaci, je dle Selyeho koncepce stresu aktivován 

tzv. hypotalamo - hypofyzální systém a „jedinec se vzdává jakýchkoliv pokusů situaci 

řešit“ (Křivohlavý, str. 54).  Z pohledu fyziologie dochází k aktivaci hypotalamu, 

hypofýzy a kůry nadledvin a bylo prokázáno sníţení funkce imunitního systému 

(Křivohlavý, 2001, str. 55). 

Dalšími následky působení chronického stresu je únava, pocit vyčerpání, podráţděnost, 

bolesti hlavy, poruchy spánku, úzkostné stavy.  

 Působení chronického stresu můţe být takové, ţe se účinky jeho působení mohou tzv. 

„somatizovat“, neboli přeměnit na nemoc na fyzické úrovni. Tím se můţe jedinec pasovat do 

role bezmocné oběti nemoci, své tělesné obtíţe zveličuje a tím se vyhýbá vlastního řešení 

problému. „Somatizace souvisí s fenoménem popření, vytěsnění – stresovou situaci bez 

možnosti řešení, týkající se často sociálních vztahů, časem popřeme, emoce s ní spojené jsou 

pro nás ohrožující, tedy si je nepřipouštíme, a ony pak nabývají pouze formy tělesných 

příznaků“ (Stackeová,2011, str. 10). 

Pokud na člověka působí chronický stres v práci a přidají se i osobní problémy, pak je 

ohroţen tzv. syndromem vyhoření, který popisuji dále v práci.  

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

    psychika 

 

  somato-   psycho- 

  psychika   somatika 

 

 

    fyziologická  

    činnost 

 

Obr. č. 1 tzv. Začarovaný kruh vzájemných vztahů psychické a fyzické stránky naší existence 

Psychosomatika … vyjadřuje vztah psychických vlivů na organismus 

Somatopsychika .. .vyjadřuje vliv tělesného (somatického) stavu na psychický stav. (zdroj: Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada, 

1994. 190s., ISBN 80-71691-21-6.) 

 

2.7 Účinky stresu na paměť 
Protoţe dobrý pracovní výkon klade určité poţadavky na paměť, je třeba zmínit účinky 

stresu na paměť.  Přiměřený krátkodobý stres paměť bystří a to například z toho důvodu, ţe 

díky působení stresu má mozek k dispozici více energie, coţ podporuje výkon neuronů 

v mozku. Při nepřiměřeném dlouhodobém stresu bylo zjištěno, ţe dochází ke ztrátě paměti a 

člověk začíná snadno zapomínat, při chronickém stresu se začínají poškozovat neurony 

v mozku (Joshi, 2007). 

 

2.8 Reakce na stres 
Reakce, které mohou být příznaky proţívaného stresu „dělíme na fyziologické, 

emocionální a behaviorální“ (Renaud, 1993; Rheinwaldová, 1995; Schreiber, 1985; 

Křivohlavý, 2002 in: Stackeová, 2011, str. 12 - 13).  

 

 Do fyziologických příznaků stresu patří zejména: bušení srdce, zvýšený krevní tlak, 

nechutenství, potíţe s dechem, zvýšené napětí svalů, třes, zvýšené pocení, různé pocity 

bolesti po těle, migréna, bolesti břicha, tiky bolest za hrudní kostí a imunosuprese.  

 

 Do emocionálních příznaků stresu patří zejména: výkyvy nálad, deprese, úzkost, 

nespavost, nervozita, apatie, lítostivost, únava a zhoršení paměti, podráţděnost, 

lítostivost, pocit, ţe situace nejde zvládnout. 
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Duševní únava, pocit únavy patří mezi hlavní příznaky stresu. Při pocitu únavy klesá 

výkonnost i kvalita vykonávané práce. Od běţné únavy se únava způsobená stresem liší tím, ţe 

běţná únava přechází se změnou činnosti, anebo po krátkém spánku.  

 

 

 Do behaviorálních příznaků stresu patří zejména: pozorovatelné chování jako je 

celková labilita, nepřiměřené reakce, zvýšené poţívání alkoholu a nikotinu, 

přejídání, horší kvalita práce, vyhýbání se úkolům a povinnostem, nemocnost, 

nerozhodnost, zvýšená absence, nemocnost, pomalé uzdravování po nemoci, menší 

mnoţství vykonané práce a její horší kvalita, nerozhodnost a pokles sebedůvěry 

(Stackeová, 2011, str. 13).  

 

 

2.9 Salutory 
Opakem stresorů jsou tzv. salutory. Salutory jsou takové faktory, které člověku dodávají 

sílu a motivaci, odvahu a výdrţ při překonávání nějaké těţkosti. Příkladem salutorů je uznání 

člověka, které si váţíme, pocit smysluplnosti prováděné činnosti a podobně (Křivohlavý, 2001). 

 

 

2.10    Stresory 
„Dr. Selye označil vše, co na nás a náš organismus má určité požadavky a čemu se 

musíme přizpůsobovat jako stresory.“ 

 (Rheinwaldová, 1995, str. 7). 

Jedincem a jeho reakcí na stresory je vytvářen stres. Stresorem lze tedy označit veškeré 

podněty, které v člověku vyvolávají stresovou reakci. Vnímání stresoru je vysoce individuální. 

Co jeden člověk můţe povaţovat za příjemné a stimulující, můţe druhý člověk vyhodnotit jako 

stresor.  
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2.10.1 Dělení stresorů 

 

Stresory se dělí na: 
 

 A. Vnější, což jsou stresory přicházející z okolního světa.  

Ty lze rozdělit na:  

1) Fyzikální stresory, coţ jsou nepřiměřené podněty přicházející z okolního prostředí, ve kterém 

pracujeme nebo ţijeme, jako je hluk, chlad nebo teplo, malý prostor nebo nepořádek. 

Organismus se s nimi musí vyrovnávat a uvádět tělo zpátky do homeostázy. Pokud je 

organismus vystaven nadměrné zátěţi jako je nepřiměřené teplo nebo chlad, sniţuje se 

pozornost, svalová koordinace a sniţují se schopnost podávat potřebné výkony. Pokud je 

organismus nucen za takových podmínek podávat výkon, spotřebuje přitom neúměrné mnoţství 

energie a je tak uveden do distresu. 

Mezi takové stresory tedy například patří hlučné, špatně větrané prostředí, chlad, vedro. 

Do fyzikálních stresorů lze zařadit i tzv. chemické stresory jako je přemíra kofeinu, přijímání 

nikotinu, alkoholu a drog. Stejně tak se mezi ně řadí umělá sladidla, chemikálie ve vodě, 

vzduchu, jídle (Rheinwaldová, 1995). 

 

2) Sociální stresory jsou stresory plynoucí ze sociální interakce, z významných nebo 

závaţných ţivotních události jako je narození dítěte, nebo úmrtí v rodině, z mezilidských 

vztahů přinášejících konflikty, stejně jako stresory sociální deprivace (Paulínová, Neumannová, 

2008). Tyto stresory jsou spjaty s tím, jak vnímáme své blízké okolí a jak jsme okolím vnímáni 

my sami. Stresory se mohou stát jak lidé, se kterými jsme v interakci, tak situace, ve kterých se 

nacházíme (Rheinwaldová, 1995).   

Největšími zdrojem stresorů jsou často rodinní příslušníci. Výchova dětí, jejich školní 

povinnosti, stejně jako prarodiče, o které je třeba se starat, jsou zdrojem distresu. Společenský 

styk jako je veřejná přednáška, jednání s lidmi v zaměstnání nebo seznamování, stejně jako 

izolace a samota jsou také zdrojem nepříjemného distresu. Stres můţe pramenit i z neustálé 

přítomnosti stejných lidí, protoţe člověk občas potřebuje soukromí a osamocení 

(Rheinwaldová, 1995). 

Stejně závaţným stresorem jako neustálá sociální interakce je její opak - sociální 

izolace, protoţe člověk je bytost společenská a evolučně vybavená na komunikaci s okolím. 

Čím méně člověk komunikuje s okolím, tím větší je pravděpodobnost, ţe onemocnění a zhorší 

se mu imunita.  
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 B. Vnitřní, které mají původ uvnitř člověka samého. 

Ty lze dělit na:  

1) Fyzické stresory, vycházející z biologie člověka, jejich příkladem je nemoc, nedostatek 

potravy nebo úraz, nedostatek spánku nebo bolest.    

 

2) Psychické stresory, vznikající ze situací, které v nás vyvolávají emoce jako je strach, úzkost 

a nervozita, smutek a vztek (Paulínová, 2008, str. 112).  

Psychické stresory přicházejí z myšlenek vznikajících v jedinci z pohledu na svět a na 

situace, z emocí vzešlých na základě vyhodnocení situace myšlenkami a z úkolů, které 

pocházejí ze způsobů, kterými řešíme úkol nebo povinnost, za kterou jsme zodpovědní 

(Rheinwaldová, 1995). 

Pociťování psychické zátěţe je subjektivní záleţitost. Ovlivňuje ji proţívání a 

hodnocení nastalých okolností, subjektivním očekáváním a představami. Projevem psychické 

zátěţe je pociťování obav, strachu, rozčilení, vzteku, nervozity, úzkosti a deprese, v nejhorším 

případě syndromu vyhoření.  

 

 

2.10.2 Psychické stresory myšlenkové 

Právě naše myšlenky jsou jedním z největších původců stresoru. Lidé ani tak netrpí tím, 

co proţívají, nebo vzniklou situací, ale hlavně tím, co si o situaci myslí. Negativními 

myšlenkami a negativním postojem k situaci si člověk sám sobě přivodí stres, díky kterému 

vzniklou situaci řeší mnohem obtíţněji. Protoţe jsme to právě my, kdo vytváří myšlenky, 

můţeme stres zmenšit, eventuálně eliminovat tak, ţe změníme svůj vlastní styl myšlení 

(Rheinwaldová, 1995). 

 

2.10.3 Psychické stresory emoční  

Emoční stresory přímo souvisí s myšlenkovými stresory, neboť „emoční stres je 

způsobený myšlenkami“ (Rheinwaldová, 1995, str. 49).  Při myšlenkách, které nám způsobují 

stres, jako je třeba dojem, ţe jsme ztratili peněţenku, dochází elektrochemickými signály 

vycházejících z mozku ke vzruchu hypotalamu a organismus se cítí ohroţen a začne reagovat 

jako na skutečné nebezpečí například úzkostí nebo strachem. 
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„Stres způsobený emocemi lze rozdělit do následujících kategorií“:  

(Rheinwaldová, 1995, str. 51): 

a. Stres způsobený pojetím času 

Tento stres pochází z pocitu, ţe člověk nic včas nestíhá a nestihne, a pokud nedodrţí 

daný termín, stane se mu něco strašného. Při časovém stresu má člověk pocity zoufalství, 

protoţe nemůţe stihnout to, co má, má pocit bezmocnosti a tyto emoce jej udrţují v kruhu 

stresových reakcí.  

b. Anticipační stres, stres z očekávání 

Tento stres je vyvolán nadměrnou starostlivostí a negativním myšlením. Lidé neustále 

přemýšlejí nad tím, co hrozného by se mohlo přihodit a očekávají to nejhorší. Anticipační stres 

je stres z očekávání, ţe nastane v budoucnosti taková situace, která bude pro jedince nadlimitní 

zátěţí. Takoví lidé jsou chronicky ustaraní a časem se u nich projeví psychosomatické 

onemocnění.  

c. Stres z úzkosti 

Úzkost stres jednak zapříčiňuje, jednak z něj pochází. Vše, co takoví lidé vnímají jako 

stresor, v nich vyvolává pocit opravdového ohroţení a reagují úzkostí. Úzkost vyvolává 

fyziologické reakce jako tlukot srdce a zrychlení dechu. Přílišné změny ohroţují náš pocit 

stability a vyvolávají v nás úzkost. Obavy ze ztráty zaměstnání, stejně jako nároky práce, 

případné vědomí její nesmyslnosti v nás vyvolávají úzkost.  

d. Frustrace 

Frustraci pociťujeme, pokud nemůţeme dosáhnout určitých cílů, nebo nám někdo nebo 

něco brání dělat, co chceme. Frustrace v nás následně vyvolává hněv a agresi (Rheinwaldová, 

1995). 

 

2.10.4 Psychické stresory úkolové 

Mezi úkolové stresory patří stresory plynoucí ze způsobů, kterými řešíme úkol nebo 

povinnost, za kterou jsme zodpovědní. Nejčastějším místem, kde se setkáváme s takovými 

stresory, je naše práce, zaměstnání nebo téţ povolání.  

Kaţdodenní pracovní činnost je chronickou dlouhodobou zátěţí, kterou lze vnímat jako 

přiměřenou, nepřiměřenou, nebo sníţenou.  
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2.11   Stresory plynoucí ze zaměstnání 
Pracovní zátěţ patří mezi zvláštní kategorii celkové ţivotní zátěţe a stresu a patří mezi 

nejvýznamnější stresory.  Není-li člověk spokojen ve svém zaměstnání, stává se z něj pak jeden 

z nejvýznamnějších stresorů.  

 Obecně lze rozdělit typ vykonávání pracovních činností na tyto dvě skupiny:  

1. skupinou jsou taková zaměstnání, která vyţadují koncentrovanost, pozornost nebo umění se 

věnovat více činnostem najednou (prodavač, dělník, profese namáhavé fyzicky). V této 

kategorii zaměstnání se dostávají do popředí především biologické faktory stresu, na které 

organismus odpovídá primárně biologicky nebo fyziologicky zvýšenou svalovou činností, nebo 

je namáhán dynamickým výdejem energií, nebo je namáhán staticky, např. častým stáním, jedná 

se o zátěţ především tělesnou (Hladký, Ţidková,1999). 

2. skupinou jsou taková zaměstnání, která vyţadují vlastní kreativitu, invenci, důvtip a nalézání 

vlastní řešení předloţeného problému (lékař, programátor, bankéř, úředník). V této kategorii se 

dostává do popředí především psychická zátěţ, kde klíčovou roli hrají faktory mentální a 

sociální (Arnold, 2007, str. 384). 

Zkoumané povolání daňového exekutora lze zahrnout do tohoto typu zaměstnání, neboť 

výkon povolání daňového exekutora je náročný na vysokou odbornou znalost, vlastní invenci a 

kreativní přístup k řešení problémů a úkolů.  

 

S pracovní činností se vţdy pojí zátěţ tělesná a psychická v různých poměrech 

odvislých na zaměstnání, které člověk vykonává: 

2.12    Zátěž tělesná plynoucí z pracovních stresorů 
Do tělesné zátěţe lze zařadit zátěţ biologickou, kdy činitelé mají fyzikální či 

biologickou povahu a organismus na ně odpovídá primárně biologicky (pocení, bolest svalů), 

psychické reakce jsou aţ druhotné a zátěţ fyziologickou vyplývající z přetěţování svalového 

aparátu.  

Přetíţení se v této oblasti projevuje jako bolesti hlavy, zraku, pohybové soustavy, 

poruchy v endokrinní či oběhové soustavě.  

2.13     Zátěž psychická plynoucí z pracovních stresorů 

Psychická zátěţ je proţívána subjektivně. Subjektivní proţívání psychické zátěţe lze 

rozdělit na 4 kategorie: 

 Běžná zátěž – coţ je zátěţ vyplývající z kaţdodenního, osvojeného ţivota 
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 Optimální zátěž – coţ je zátěţ, která jedince stimuluje a rozvíjí jeho psychické 

schopnosti 

 Hraniční zátěž – coţ je zátěţ, se kterou se při řešení zátěţové situace pojí mimořádné 

vypětí psychických sil jedince 

 Extrémní psychická zátěž -  coţ je zátěţ, kdy jedinec jiţ na situaci neumí rozvinout 

interakci s prostředím, která je integrovaná a dochází k maladaptivním projevům a 

psychickému selhání ( Pelcák, 2005-6). 

 

Psychická zátěţ patří do sledovaných a hodnocených faktorů pracovních podmínek a 

práce (Blaţková, 2008, online).  

Psychickou zátěţ vyplývající z úkolových stresorů lze dál rozdělit na zátěţ: 

 senzorickou vyplývající z poţadavků na činnost periferních smyslových orgánů 

jako je práce za ztíţených světelných podmínek, faktory nároků na adaptaci zraku, 

náročnost sluchového úkolu, náročnost rozlišení a velikost kritického detailu, který 

musí pracovník při výkonu práce sledovat, a náročnost práce na ostatní smyslové 

orgány, zejména nároky na vestibulární aparát, taktilní čití, čich a chuť (Hladký, 

Ţidková, 1999). 

 mentální vyplývající z poţadavků na zpracování informací, které kladou nároky na 

pozornost, paměť, představivost, myšlení a schopnost rozhodování 

 emoční vyplývajících ze situací a poţadavků vyvolávajících citovou odezvu 

(Hladký, Ţidková, 1999). 

Zátěţ mentální a emoční lze označit téţ jako psychosociální zátěţ (Hladký, Ţidková,1999). 

 

 

Mezi nejvýznamnější stresory v zaměstnání řadíme především:  

 Intenzitu práce a časový tlak 

Pokud je přetíţena jedincova kapacita pro zpracování informací a pracuje pod časovým 

tlakem splnění termínovaných úkolů a mnoţství práce, kterou má vykonat za daný čas, neţ je za 

daný čas vykonat schopen, pak je vystaven jednomu z nejzávaţnějších stresogenních činitelů 

(Hladký, Ţidková,1999). Příliš mnoho úkolů, málo času na jejich splnění a nedostatečná znalost 

pro splnění úkolů je mimořádné zdravotní zatíţení, které můţe vyvolat nemoc z povolání a 

v extrémním případě i smrt (Křivohlavý, 2001). 
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 Vnucené pracovní tempo 

Pracovníkovi je vnuceno pracovní tempo v případě, ţe jeho činnost musí být 

synchronizována např. stroji, při splnění strojového úkolu či nutnosti dodrţovat strojový 

rytmus. Zároveň je velmi stresující kombinace vnucené pracovní tempo a zároveň poţadavek 

vysoké rychlosti výkonu (Hladký, Ţidková, 1999). 

 

 Monotonie 

Monotonie můţe být pohybová nebo úkolová.  

Při pohybové monotonii se jedná o manuální činnost, při které se zvýšeně vyskytují 

stejné pracovní úkony.  

Při úkolové monotonii se jedná o monotónní, převáţně duševní práci s minimem 

rozhodovacích a myšlenkových úkonů (Hladký, Ţidková, 1999). Příkladem úkolové monotonie 

můţe být např. kontrolování účtů, tabulek nebo různých výkazů. Při úkolové monotonii je třeba 

trvalé pozornosti a soustředění. 

 

 Neúměrně velká odpovědnost 

Pokud na sebe bere pracovník nadměrnou odpovědnost, pak se můţe také jednat o 

stresogenní faktor. Bylo zjištěno, ţe dlouhodobé působení  distresu vzniklého z mimořádného 

tlaku, který sebou nese zodpovědnost za svěřené ţivoty druhých vznikající v zaměstnáních, 

jako jsou např. dispečeři letového provozu, u těchto pracovníků výrazně častěji způsobuje 

výskyt diabetu, ţaludečních vředů, hypertenze, neţ bylo zjištěno u skupiny pracovníků (např. 

mechanici na letištích), kteří za ţivoty ostatních lidí velkou zodpovědnost nenesli (Křivohlavý, 

2001). 

 Nevyjasnění pravomocí 

Existuje mnoho zaměstnání a činností, ve kterých není přesně stanoveno, kdo, co a jak 

se má dělat, stejně jako nejasně stanovené limity, hranice úkolů. Pokud pracovník neví, jak je 

jeho práce hodnocena, jak jí má přesně vykonávat, pak ţije v nejistotě. To vše můţe být 

příčinou distresu (Křivohlavý, 2001). 

 

 Vysilující snaha o kariéru 

Pokud nejsou naplněny osobní kariérní ambice, ač člověk prokazuje potřebné ambice, 

vědomosti a dovednosti, pracovníkovi není umoţněno prokázat jeho schopnosti, za své výkony 
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není úměrně odměňován a jeho profesionální kariéra přes jeho snahu a očekávání neroste, pak 

se pracovník můţe nacházet ve stavu distresu. 

 

 Kontakt s lidmi – aspekt sociálního prostředí 

Jsou zaměstnání, ve kterých je člověk v častém kontaktu s lidmi a zaměstnání bez 

kontaktu s dalšími lidmi.  

Zvýšená intenzita sociálních interakcí zvyšuje moţnost výskytu konfliktů. Nutnost 

neustále interakce s ostatními lidmi se také můţe snadno stát zdrojem nepříjemného distresu.   

Pro určitý typ osobnosti můţe být distresem právě častý kontakt s lidmi, pro druhý 

zaměstnání bez kontaktu s dalšími lidmi. Bylo zjištěno, ţe izolace a samota přináší stres a tedy 

taková zaměstnání, při kterém pracují pracovníci individuálně, se stávají významným zdrojem 

distresu (Rheinwaldová, 1995, str. 21). 

Vzájemné negativní vztahy na pracovišti jsou také významným stresorem stejně jako 

hrozba ztráty zaměstnání (Křivohlavý, 2001).  

 

 Hluk 

Hluk patří ke stresogenním činitelům jak na pracovišti, tak v běţném ţivotě. „Za hluk je 

třeba považovat ten zvuk, který daná osoba nechce poslouchat“ (Brannon, Feist, 1997, s. 58 in: 

Křivohlavý, 2001, str. 177). Důsledky pobytu v hlučném prostředí se projevují fyzickými 

potíţemi jako je bolest hlavy nebo nausea (Křivohlavý, 2001). 

 

 Práce v třísměnném pracovním režimu a noční práce 

Nedostatek spánku, stejně jako poruchy spánku jsou významným stresorem a naopak, 

stres vede k poruchám spánku. Nedostatek spánku má přímý vliv na soustředěnost, výkonnost a 

koncentraci.  

Práce v třísměnném nebo nepřetrţitém provozu sebou v důsledku nesou „poruchy cirkadiálního 

rytmu spánku“ neboli přirozeného biologického rytmu střídání dne a noci. 
3
 (Křivohlavý, str. 

177, 2001).  

                                                           
3
 Čas spánku je řízen tzv. cirkadiánními hodinami, tj. střídáním dne a noci. Biologické hodiny, které řídí cirkadiánní rytmus, 

jsou uloţeny v hypothalamu, coţ je malá, zajímavá část mozku, kousek nad hypofýzou. Toto "centrum" má vliv na teplotu a 

ovlivňuje stálost vnitřního prostředí.  

Do tohoto centra v hypothalamu vede nervová dráha ze sítnice, která je čidlem pro světlo a tmu. Kromě intenzity osvětlení je 

toto centrum ovlivňováno hladinami adenosinu a melatoninu. Adenosin je látka, která vzniká při spotřebovávání energie, a jeho 

nárůst ve večerních hodinách se podílí na ospalosti. U denních ţivočichů se na řízení spánkové aktivity a především pak na 

http://www.ulekare.cz/nemoci-vysetreni/spanek#utm_source=dobry-spanek.cz&utm_medium=autolinks&utm_term=%3E&utm_campaign=autolinks
http://www.endokrinni-system.cz/hypothalamus
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2.14    Intenzita stresorů 

Účinek stresorů lze jejich intenzity a zátěţe lze dále rozdělit na mikrostresory a jejich 

opak, makrostresory.  

o Mikrostresory jsou starosti a rutina vyplývající z kaţdodennosti, které na jedince 

nepůsobí škodlivě, spíše zvyšují jeho odolnost vůči stresu.  

o Opakem mikrostresorů jsou makrostresory, coţ jsou děsivé ţivotní události a 

katastrofy (Mlčák, 2005). 

2.15    Souvislost pracovní výkonnosti a stresu 
U kaţdého pracovníka se hranice pocitu pracovní spokojenosti a nespokojenosti různí 

(Drgáčová, 2006). Hranice stresu, kterou pracovník pociťuje jako zatěţující, nebo nadměrnou, 

je u kaţdého jiná. Určitá míra stresu je pro ţivot a výkon nezbytná, protoţe v uvolněném, 

relaxujícím stavu nelze podat pracovní výkony. Pozitivní stres - eustres - je naopak 

motivátorem k činnosti, výkonu, mobilizuje fyzické i psychické síly, takový stres pracovníkovi 

neškodí. Stres nepřesahující optimální míru není škodlivou zátěţí, protoţe se s ním organismus 

dokáţe snadno vypořádat a navrátit tělo do homeostáze (harmonie) nezbytné pro zdraví 

(Rheinwaldová, 1995).  

Nicméně pokud je tato hranice mezi stresem pozitivním a negativním často 

překračována, dostává se člověk do škodlivého stavu distresu. Psychosociální stres 

v pracovních podmínkách má úzkou souvislost se sociálním prostředím v práci, organizací 

práce, náplní práce, podmínkami, ve kterých je prováděna a obsahem zaměstnání.  Pokud je 

člověk ve svém zaměstnání dlouhodobě vystavován stresu, který vnímá jako nadměrný, časem 

se mohou dostavit symptomy stresu jak fyzické jako je únava, slabost, častá nemocnost, bolesti 

hlavy, tak psychické jako jsou pocity deprese, beznaděje a nemohoucnosti. V řadě studií se 

prokázal vztah mezi působením pracovního procesu a zdraví.  Pracovní stres přímo působí na 

vznik hypertenze a neurohumorální aktivace (Jančík, 2011). Psychosociální stres a to jak 

pracovní, tak i mimopracovní je předmětem intenzivních studií zvláště v posledních letech. Ze 

statistických údajů bylo zjištěno, ţe více neţ 70 % pracovních absencí souvisí s nemocemi 

zapříčiněnými stresem (Kebza, Šolcová, 2003). Negativní postoj k práci se projevuje poté i 

sníţeným výkonem v práci, častými absencemi, pozdními příchody do práce a neţádoucí 

fluktuací pracovníků.  Z těchto poznání plyne, ţe zaměstnavatel by měl mít na paměti, ţe bez 

                                                                                                                                                                                        
jejím načasování významnou měrou podílí melatonin. (citováno 10.06.2014, dostupné z WWW: http://www.dobry-

spanek.cz/biologicke-rytmy)  
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zdravých a spokojených zaměstnanců nemůţe dobře prosperovat a dosahovat ţádoucích 

výsledků.  

Existuje vůbec moţnost prevence následků stresu na pracovišti?  

Primárně zaměstnavatel musí na své zaměstnance vyvíjet takový tlak, aby byli 

motivováni k vyvíjení úsilí a dosahování pracovních výsledků, ale zároveň nebyli zaměstnanci 

vystavováni nadměrnému stresu a tlaku, „přizpůsobit práci lidem“ (Jančík, 2011, str. 36). 

Pokud jsou zaměstnanci vystavováni nadměrnému stresu a zátěţi tak, ţe jsou ovlivňovány 

jejich pracovní výsledky, je zaznamenána zvýšená neţádoucí fluktuace, nemocnost a absence 

na pracovišti, je pak vhodné, aby zaměstnavatel zrevidoval časové a výkonnostní nároky 

kladené na zaměstnance, provedl revize systematizace obsazenosti pracovních míst, stejně jako 

pracovní náplň zaměstnance, revidoval plány a zpřesnil např. harmonogram výroby tak, aby 

nedocházelo k přetíţení zaměstnanců.  

Sekundárně lze opatřovat zdravotní osvětu (Jančík, 2011). Výsledkem je stav optimální pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance. Ve studiích provedených v poslední době v 15 zemích 

členských státech EU bylo zjištěno, ţe pracovní podmínky v Evropské unii se spíše zhoršují. 

K problémům fyziologické zátěţe jako je hluk a nošení těţkých břemen přibylo výrazné zvýšení 

pracovního rytmu, následkem toho jsou zdravotní rizika plynoucí ze stresu. Roste tedy počet 

zaměstnanců, jejichţ zdravotní potíţe mohou plynout z nadměrného stresu v souvislosti s jejich 

zaměstnáním.  

Další prováděné studie prokázaly existenci vysokých veřejných výdajů a nákladů na 

lékařskou péči a ztráty způsobené poklesem výroby na základě stresu v řádech procent HDP 

jednotlivých států. Nejvíce nákladů spadá na osoby, které, jak sami uvádějí, se neumí se 

stresem vyrovnat.  

Z těchto údajů je zřejmá důleţitost zaměřit se na prevenci a zmírňování pracovního 

stresu (Jančík, 2011, str. 35). 

2.16    Zdroje stresu v osobním životě 
Pokud člověk čelí těţkostem v osobním ţivotě, můţe jej osobní situace přímo ovlivnit 

při výkonu jeho povolání. Proto je důleţité, aby nadřízený pracovníka, který momentálně čelí 

těţkosti v osobním ţivotě, jako je např. váţná nemoc člena rodiny, mu poskytl dočasné úlevy, 

anebo náhradní volno a podobně. Takový vstřícný přístup zaměstnavatele zaměstnanec ocení 

vyšším pracovním nasazením a loajalitou k zaměstnavateli v budoucnu.  
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2.17    Stresové situace 
Situace, které vyvolávají stres, lze označit jako stresové situace. Dle Atkinsonové a kol., 

jsou typickými znaky stresové situace následující faktory: (Atkinsonová, 1995; in Vágnerová, 

1999 citováno v: Stackeová, 2011, str. 20-21). 

- situace, kterou jedinec vnímá jako neovlivnitelnou 

- pokud je vznik určité události nepředvídatelný a člověk se na ní nemůţe připravit 

- subjektivně vnímané nepřiměřené nároky 

- ţivotní změna vyţadující značné přizpůsobení se 

- subjektivně vnitřní konflikty vnímané jako neřešitelné. Konflikty lze specifikovat jako 

určitou formu frustrace. 

Dle Hoška (Hošek, 2003 in: Stackeová, 2011, str. 21) lze stresové situace rozdělit na 

nepřiměřené úkoly, problémové situace a konflikty.  Při vystavení dlouhodobému stresu nebo 

po skončení působení stresu má člověk tendence stres odreagovat, zbavit se nepříjemných 

pocitů, které vznikly na základě stresu, uvolnit vnitřní napětí. K označení odreagování neboli 

uvolnění vnitřního napětí se uţívá termín abreakce (Stackeová, 2011, str. 21). Abreakcí můţe 

být negativní chování, jako je uţívání alkoholu a návykových látek, nebo naopak pozitivní, jako 

je pohybová aktivita, věnování se koníčkům jako je jóga, umělecká aktivita apod.  

 

2.18     Styly zvládání těžkostí 
Styl zvládání těţkostí byl definován jako „obecná tendence jednat se stresující situací 

zcela určitým způsobem“ (Taylor, 1995, in: Křivohlavý, str. 85).  

2.18.1 Dělení stylu zvládání těžkostí 

Styly zvládání těţkostí lze rozdělit na „vyhýbání se stresu“ a „stavění se na odpor 

stresu“ (Křivohlavý, 2001, str. 85). 

 Při vyhýbání se stresu se člověk snaţí kontakt se stresem omezit na minimální mez.  

 Při stavění se stresu na odpor mu čelí a aktivně se stresorem bojuje.  

Vyhýbání se stresu je výhodné v případě, ţe stresová situace nebude trvat příliš dlouho a 

ani zátěţ nebude příliš vysoká. Aktivní čelení stresu je výhodnější tam, kdy je evidentní, ţe 

stresová situace bude trvat dlouho anebo se můţe opakovat (Holahan a Moos, 1987 in: 

Křivohlavý, 2001 str. 85). Výzkumy ukazují, ţe tendenci vyhýbat se stresu mají lidé disponující 

menšími zdroji a v horším zdravotním stavu (Křivohlavý, 2001). 
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2.19    Strategie zvládání stresu 
 

„Zvládnutí stresu spočívá jednak ve zpracování informací a jednak v instrumentální akci, tedy 

v myšlení a jednání.“  

(Schwarze 1993, s. 13 in: Nakonečný, 1997, str. 139). 

 

O zvládání stresu se hovoří v situaci, kdy člověk řídí tuto situaci tak, aby se nepříznivý 

stav stresu změnil. R. Lazarus definoval zvládání stresu takto: „Zvládáním se rozumí proces 

řízení vnějších i vnitřních faktorů, které jsou člověkem ve stresu hodnoceny jako ohrožující jeho 

zdroje“ (Lazarus, 1966 in: Křivohlavý, 2001 str. 69). Zvládání stresu a dalších ţivotních 

těţkostí je pojímáno jako dynamický proces, při kterém dochází k, interakcím mezi člověkem a 

stresovou situací. 

„Pro Lazarusovo pojetí boje člověka se stresem je charakteristický pojem zvládání 

stresu – coping“ (Křivohlavý, 2001, str. 172).  

Rozdíl mezi pouhou adaptací na situaci, která je běţná a zvládnutelná, je coping 

strategií pouţívané při boji se silnou zátěţí. „Zvládáním (koupinkem) se tedy rozumí snaha – 

jak intrapsychická vnitřní, tak vnější zaměřená na určitou činnost – řídit, tolerovat a 

minimalizovat vnitřní i vnější poţadavky kladené na člověka a konflikty mezi těmito 

poţadavky. Jde přitom o poţadavky mimořádné, které člověka značně namáhají a zatěţují nebo 

převyšují zdroje, které má daná osoba k dispozici“ (Cohen, F., Lazarus, R. S., Coping with 

Stresses of Illness, in: Křivohlavý, 1994, str. 43). Stručně řečeno, coping je proces, kterým se 

člověk snaţí vyrovnat se stresem a se zátěţí vnímanou jako nepřiměřená.  

Dle Lazaruse a S. Folkman (1987) je nejdůleţitějším aspektem při zvládání stresu 

osobní zpracování stresové situace, subjektivní ocenění stresové situace a moţnosti vlastního 

zvládnutí této situace. Na základě posouzení situace vyplývá i způsob reakce na stresovou 

situaci a z toho i dvě strategie zvládnutí (Nakonečný, 2001).  Lazarus (1966,1991) a Folkman 

(1987) vymezili základní strategie zvládání stresu takto: 

 

 První strategií je „strategie zvládání zaměřené na řešení problém“ (Křivohlavý, 

2001, str. 86) – jedinec minimalizuje stres tak, ţe se soustředí na vyřešení problému, 

který stres způsobuje.  Je třeba problém najít, vymezit a pokusit se jej odstranit nebo 

minimalizovat. 
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Lidé, kteří jako strategii zvládání stresu pouţívají zaměření na problém, vykazují jak 

při průběhu stresu, tak při jeho odeznění niţší depresivní ladění a niţší období deprese (Jančík, 

2011) 

 Druhou strategií je „strategie zaměřené na vyrovnávání se s emocionálním stavem“ 

(Křivohlavý, 2001, str. 86), coţ je strategie zaměřená na emoce, kdy se jedinec snaţí 

se situací vypořádat tak, aby s ní mohl dál ţít. Tato strategie se pouţívá v situacích, 

kdy je proţívaný problém neovlivnitelný.  

Strategie zaměřené na emoce lze rozdělit do několika skupin:  

 První skupinou jsou strategie behaviorálního rázu - pohyb, cvičení, uţívání alkoholu 

nebo drog.  

 Druhou skupinou jsou strategie kognitivního rázu - odsunutí problému z mysli, jeho 

potlačení. 

Potlačení však nefunguje, pokud jej nedoprovází i záměrné odvádění pozornosti projevující 

se tak, ţe jedinec myslí na něco jiného.  

Strategie zvládání zaměřené na emoce můţeme ještě dále rozdělit na několik dalších strategií:  

 Strategie ruminační - při této strategii se člověk uzavře do sebe, přemítá o 

situaci a trápí se důsledky stresové situace 

 Strategie rozptylující - při této strategii se člověk soustředí na příjemné 

činnosti, které ho rozptylují od stresové situace, které v něm zvyšují pocit, ţe 

situaci zvládne a můţe jí ovlivnit. Potencionálně nebezpečnou strategií je 

vyhýbavá strategie, jako je například nadměrné uţívání alkoholu, drog nebo 

nebezpečná jízda autem.  

Dle Lisy Aspinwallové a Shelley Taylorové 1997 existuje ještě třetí základní strategie 

zvládání stresu, tzv. proaktivní zvládání stresu - jedinec aktivizuje síly tak, aby zabránil začátku 

působení stresoru (Kassin, 2012). 

V kaţdém případě při zvládání stresu důleţitou roli hraje sociální kontext a sociální 

zázemí osoby, která se ocitla ve stresové situaci. Lidé, kteří mají dobré zázemí a sociální 

podporu, se se stresem vypořádávají snadněji. Lidé, kteří mají ve svém okolí podporu, jsou vůči 

stresujícím situacím odolnější (Nakonečný, 2001, str. 139).  

2.20    Teorie sebeuvědomění 
Na strategii zvládání stresu má vliv i způsob, jak člověk sám sebe vnímá, neboli 

sebeuvědomění. Teorie sebeuvědomění říká, ţe pozornost zaměřená na vlastní osobu vede 
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jedince k tomu, aby si všímal svých nedostatků, přičemţ výsledkem je motivace ke změně nebo 

snaha od sebeuvědomování utéci. Čím více jedinec zaměří pozornost sám na sebe, tím více si 

začne všímat svých nedostatků. Výsledný stav pak vede k tomu, aby své chování přizpůsobil 

normám společnosti, nebo se přestal sám sebou zabývat.  Sebeuvědomování má vliv na způsob 

zvládání stresu, tak, ţe lidé zaměření na sebeuvědomování většinou pak jako strategii zvládání 

stresu pouţívají tzv. únik, který mívá nepříznivé účinky na zdraví. Patří sem totiţ i alkohol, 

kterým mají tito jedinci tendenci kompenzovat účinky případné klesající sebeúcty (J. Hull, R. 

Young, 1983 in: Kassin, 2012). 

Při řešení problému je třeba si uvědomit, ţe řešení problémů je dovednost, která se lze 

postupně naučit.  

2.21     Cíle zvládání stresu 
Cílem zvládnutí stresu je sníţit stresovou situaci, zachovat si pozitivní sebevnímání a 

duševní rovnováhu, zlepšit podmínky regenerování po stresové situaci a pokračování v sociální 

interakci s ostatními lidmi (Křivohlavý, 2001, str. 87). 

2.22     Osobnostní profil a zvládání stresu 

2.22.1 Typ osobnosti  

V práci řadě autorů je coping charakterizován jako rys osobnosti, anebo jako styl 

chování. Způsob, jakým člověk zvládá těţkosti, vyhodnocení stresorů a jeho odolnost proti 

stresu závisí na konfiguraci jeho osobnostních rysů a na tom, jakým je typem osobnosti (Jančík, 

2011).  

Podle stylu chování dr. Friedman a dr. Rosemann na základě svých výzkumů rozdělili 

jedince do dvou typů osobnosti:  

 Osobnost typu A je jedinec, pro kterého je příznačná netrpělivost, výkonová 

orientace a hostilní chování, stejně jako rychlá mluva, myšlení, časový tlak, 

soupeřivost a nedůtklivost. Takový jedinec je schopen dělat více věcí najednou, 

neumí relaxovat a je hyperaktivní 

 Osobnost typu B je jedinec, pro kterého je příznačný klid, vyrovnanost a 

neuspěchané chování. Je opakem osobnosti typu A. Má sklon k pasivitě a 

rezignaci.  

Z provedených studií vyplývá, ţe osobnosti typu A čelí většímu riziku onemocnění ze 

stresu jako je ischemická choroba srdeční (Kassin, 2012).  Tyto osobnosti mají v těle zvýšenou 
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hladinu jak cholesterolu, tak adrenalinu a noradrenalinu, které jsou uvolňovány jako 

fyziologická odpověď na stresovou reakci. Tyto hormony zapříčiňují vyšší hladinu mastných 

kyselin v těle a to můţe vést k ateroskleróze, zúţování cév a usazování tuku na cévách, to vše 

můţe v důsledku vést k infarktu myokardu. U lidí s chováním typu A výzkumy dokazují 

dvojnásobný výskyt srdečních onemocnění neţ u osobností typu B (Jančík, 2011).  

Osobnost jedince je klíčovým faktorem zvládání stresu. Osobnostní charakteristiky 

přímo ovlivňují způsob a proces zvládání stresu (coping). Osobností charakteristiky predikují 

k určitému stylu vyhodnocení a zvládání stresu (Kebza, Šolcová, 2003, str. 2). 

  

2.22.2    Místo vlivu 

Termín „místo vlivu“ (locus of control, „LOC“) pochází od psychologa Juliana B. 

Rottera. Tento termín se vztahuje se k představě člověka o tom, jaké jsou hlavní příčiny 

události v jeho ţivotě neboli jinak řečeno, zda je přesvědčen o tom, ţe si svůj osud řídí sám 

nebo jej řídí někdo jiný.  

Dr. Rotter (1966) rozlišil dva typy osobností dle přístupu k řešení potíţí, neboli způsob, 

jak se člověk staví k problému, před nímţ stojí.  

Jedním přístupem je vycházení sama ze sebe, tedy strategie vyuţít vlastní schopností a 

jít s problémem do boje. Tyto osobnosti J. Rotter označuje jako osobnosti s „interním locus of 

control - LOC“ nebolí „osobní ohnisko řízení vlastní činnosti“ (Křivohlavý, 2001 str. 70). 

Taková osoba je přesvědčená o tom, ţe její chování a ţivot řídí pouze její rozhodnutí a snahy.  

  Druhý přístup je přístup vycházející z toho, ţe se lidé domnívají, ţe se těţká situace 

vyřeší sama, např. v důsledku zásahu osudu nebo události zvnějšku. Jsou přesvědčeni o tom, ţe 

jejich ţivot řídí nějaká vyšší síla, štěstí osud a vnější události.  

Iniciativa nevychází z nich samých, ale ze situace, ve které se ocitli. Tyto osobnosti J. 

Rotter označil jako osobnosti „s externím locus of control“ neboli „jsoucí mimo daného 

člověka“ (Křivohlavý, 2001 str. 71).  

Většina výzkumu zjistila, ţe lidé s externí LOC mají tendenci si hledat lépe placenou 

práci a jsou v ţivotě úspěšnější (Jančík, 2011).   

2.22.3    Vulnerabilita 

Vulnerabilitou je označována míra zranitelnosti určitého jedince. Člověk, který není 

v dobré fyzické nebo psychické kondici, je oslabený, je starší, nebo se situací nemá zkušenosti, 

se stává při řešení takové situace zranitelnějším neţ člověk, který je s danou situací obeznámen, 
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anebo jiţ v minulosti takovou situace úspěšně řešil. Vulnerabilitu je třeba brát v potaz při 

zhodnocování stresové situace (Křivohlavý, 2001). 

2.22.4    Hardiness 

Hardiness neboli odolnost, nezdolnost, tuhost je schopnost člověka bojovat s obtíţemi, 

se kterými se v ţivotě setkává. Osoby, které vykazují vysoké známky hardiness jsou při setkání 

se stresovou situací schopny silného protiútoku a také tyto situace zpracovávat tak, aby pro ně 

byly co nejméně stresujícím faktorem. Jedinci s vysokou hardiness se do toho, co dělají, plně 

vkládají, jednají tak, jako by události ve svém ţivotě mohli ovlivňovat a ţivotní změny 

povaţují za nutné a normální, zároveň je vnímají jako podmínku ke svému dalšímu vývoji 

(neboli challenge). Změnu takoví jedinci vnímají jako „výzvu, nikoliv problém“ (Stackeová, 

2011, str. 29). Osoby s vysokou úrovní hardiness vnímají a hodnotí sebe sama jako způsobilé 

ke zvládání kaţdodenních nároků a příznivěji hodností své psychické i fyzické síly.  Takový 

člověk je dobře schopen rozeznat, kdy je třeba situaci řešit nebo naopak neřešit, stejně jako 

ustoupit od neefektivního řešení situace.  

2.23    Syndrom vyhoření 
Syndromem vyhoření je označení pro stav celkového, především psychického 

vyčerpání. Anglický výraz „burn-out“ vystihuje podstavu tohoto syndromu – vyhoření, 

vyhasnutí, dohoření.  

Syndrom vyhoření se dá indikovat dle jeho čtyř základních fází.  První fází je silné 

nasazení a zájem o věc spojené s déletrvajícím přetěţováním. Ve druhé fázi se objevuje 

psychické a částečně i fyzické vyčerpání, ve třetí nastupují počátky dehumanizovaného vnímání 

okolí.  

Původní silné nasazení, zájem a motivace postupně vyhasínají, aţ zcela vymizí. Emoční 

i kognitivní vyčerpání a celková únava je klíčovou sloţkou tohoto syndromu.  

Původce tohoto stavu je především pracovní stres v důsledku nadměrných kognitivních i 

emočních nároků. Lze jej pozorovat především u povolání „pracujících s lidmi“ jako jsou 

zaměstnání ve zdravotnictví, školství, poradenství, veřejné a státní správy. Kromě kontaktu 

s lidmi je významným faktorem poţadavek kaţdodenního vysokého profesionálního výkonu 

bez moţnosti odpočinku, kdy pochybení nese závaţné důsledky. Příčinou syndromu je 

především chronický, nikoliv akutní stres. Pokud má jedinec pocit, ţe jiţ nedokáţe dostát na 

něj kladeným poţadavkům a zároveň má pocit, ţe vynaloţené úsilí neodpovídá výsledkům, je 

vysoce pravděpodobné, ţe u něj vznikne syndrom vyhoření.  
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Syndrom vyhoření se dá charakterizovat jako poslední Selyeho fáze stresu – fáze 

vyčerpání. Důsledky se projevují jak ve vztahu k vlastnímu ţivotu, tak ve vztahu k pracovní 

činnosti. Dříve oblíbená naplňující činnost je vnímána negativně, pracovní výkon se zhoršuje, 

člověk zaţívá pocity úzkosti, selhání, neschopnosti, niţšího sebehodnocení a pocitu pracovní 

nekompetence. Své okolí vnímá jedinec bez empatie, dochází u něj ke stavu 

„dehumanizovaného vnímání okolí“ (Kebza, Šolcová, 2003, str. 8).  

 Na úrovni psychické dominuje pocit výrazného duševního vyčerpání, pocit, ţe 

namáhavé úsilí jiţ trvá příliš dlouho, pocit výrazné únavy, depresivní ladění, 

pocity smutku, beznaděje, vlastní postradatelnosti, bezcennosti a projevy 

hostility.  

 Na úrovni fyzické dochází ke stavům celkové únavy organismu, k obtíţím se 

srdcem, k bolestem hlavy, poruchám krevního tlaku, spánku a celkové tenze.  

 Na úrovni sociálních vztahů se projevuje celkovým útlumem kontaktu s druhými 

lidmi a to především s lidmi mající vztah k jedincově profesi, nechutí k profesi a 

ke všemu, co s ní souvisí a nízkou empatií (Kebza, Šolcová, 2003). 

Osobnostní rys jako je neuroticismus a pesimismus přispívají ke vzniku stavu vyhoření, 

zatímco vysoká hardiness jedince před stavem vyhoření ochraňuje. Z vnějších faktorů je 

významná především sociální opora, jejíţ zdroj můţe pramenit jak v zaměstnání, tak v rodině 

nebo okruhu přátel (Kebza, Šolcová, 2003). 

2.24     Techniky zvládání stresu 

2.24.1     Relaxace 

„Cílem všech protistresových technik je vyvolání relaxační reakce“ (Rheinwaldová, 

1995, str. 153). Termínem relaxace se v psychologii rozumí záměrné uvolňování v oblasti 

psychické i fyzické (Křivohlavý, 2001, str. 89).  

Relaxace je protipólem stresu, pokud organismus relaxuje, zotavuje se nejen celý 

centrální nervový systém, ale celý organismus. Při relaxaci se mimo jiné sniţuje mnoţství 

impulsů do mozku, který ten musí zpracovávat ze svalů a smyslových orgánů a tím je sníţen i 

rozsah celkového podráţdění mozku (Votava, 1988). 

Psychoanalytik Wilhelm Reich zjistil, ţe kaţdé proţité napětí nebo stres negativně 

ovlivňuje určité svalové části těla. Humpolíček uvádí, ţe „Reich popsal sedm základních zón 

těla, kde dochází k vytvoření svalového pancíře souvislosti s tím, kam do svého těla jednotliví 

lidé koncentrují své stresy a napětí‘“ (Humpolíček, 2006, str. 2). Zároveň zjistil, ţe existuje 
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přímá souvislost mezi zónami, kam konkrétní člověk ukládá napětí a potencionálním 

onemocněním. Svaly se tedy v reakci na stres specifickým způsobem na určitém místě stáhnou 

a vytvoří ze sebe „tvrdý krunýř“ (Rheinwaldová, str. 183). Ramena se při stresu mají tendenci 

ohnout nebo vytáhnout vzhůru, svaly na ţaludku se zase stahují a tím se omezuje volné 

dýchání. Lidé, kteří mají tendenci si ukládat stres do svalů břišního a bederního okruhu, jsou 

náchylnější k onemocnění ţaludku a ledvin a lidé, kteří mají tendenci si stresové informace 

ukládat do oblasti hrudi, jsou náchylnější k onemocnění srdce (Zeman, 1991).  

Protoţe je tedy zjištěno, ţe člověk na stresové informace a situace reaguje tenzí ve 

svalech, je zřejmé, jak je důleţitá relaxace. Díky relaxační reakci organismu ovlivníme řadu 

fyziologických pochodů a způsobíme změny, které přinesou uklidnění a fyziologické rovnováhy 

organismu.  

 

2.24.2    Fyzické cvičení 

Protoţe stresová reakce připravuje tělo k boji nebo útěku, nejlepším způsobem, jak 

uvolnit stres, je fyzická aktivita.  Vliv fyzické aktivity na psychický stav lze definovat jako 

abreaktivní – odreagovávající od stresu. Fyzické cvičení pomáhá sníţit účinky noradrenalinu, 

který se uvolnil při stresové reakci, zvyšuje obranyschopnost proti infekcím, sniţuje celkové 

negativní účinky stresu včetně neţádoucího dělení buněk, zbavuje organismus tenze a napětí 

(Joshi, 2007). Dalším přínosem pohybu je vylučování endorfinu, neboli hormonu dobré nálady, 

který přináší pocity pohody a relaxace.  

Forma aktivit můţe být různá, od základní aktivity jako je chůze po specifický aktivní 

fyzický pohyb jako je běh, aerobik, plavání a podobně (Stackeová, 2013, online). 

Dobrá fyzická kondice pomáhá stresu nejen čelit, ale také prokazatelně zmírňuje jeho 

účinky na organismus (Rheinwaldová, 1995). S uvolněním svalů mizí i negativní pocity jako je 

vztek, strach a hněv. Lidé, kteří jsou v dobré fyzické kondici, pak přistupují k potencionálním 

stresorům pozitivněji a bez přehnaných reakcí, více si věří a jsou při řešení problémů 

sebejistější, lépe stres snáší a jsou proti němu odolnější.   

Pro dobrou fyzickou kondici je třeba dodrţovat i zásady zdravé výţivy. Výţiva má 

přímý účinek a dopad na vlastní zdraví a kondici člověka.  

2.24.3    Jógová relaxace 

Jóga je technika, jejíţ blahodárné účinky na tělo i mysl jsou ověřeny po tisíce let. 

Hathajóga je sestavou cviků, které vedou k navýšení homeostázy organismu a tím dochází i ke 
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zvýšení odolnosti vůči stresu. Jóga je kombinací fyzického cvičení – tzv. asán a dechových 

cvičení. Jóga lze odbourat příznaky stresu jako je bolest hlavy, únava, úzkost a deprese 

(Stackeová, 2011, str. 84). 

2.24.4     Psychická relaxace 

Meditace a imaginace patří do skupiny relaxačních cvičení. Při meditaci se sniţuje 

krevní tlak, tlukot srdce a psychické napětí.  

V meditaci i imaginaci se jedná o to, aby člověk přestal myslet na své těţkosti, uvolnil 

svou mysl od zátěţe a nabyl pozbyté rovnováhy. Při meditaci a imaginaci lze mysl uklidnit tak, 

ţe si člověk představuje, ţe stresová situace je jiţ zdárně a pozitivně vyřešena. Dalším ze 

způsobů meditace je tzv. Bensonova metoda. Tato meditace se zakládá na opakování stejného 

slova při výdechu. Pokud myšlenky od slova utečou, je třeba se vrátit ke svému slovu. Při této 

meditaci mozek začne vytvářit vlny alfa místo vln beta, které vytváří v běţném bdělém stavu, 

organismus reaguje uklidněním a uvolněním. Relaxace přináší úlevu od fyzických příznaků 

stresu jako je bolest hlavy, zvýšenému srdečnímu tepu a tlaku (Rheinwaldová, 1995). 

 

2.24.5    Dechová cvičení 

Další technikou psychické relaxace je provádění dechových cvičení. Dýchání ovlivňuje 

celou motoriku a zároveň mají dýchací pohyby vliv na tvar hrudníku, páteře a tím na celý osový 

orgán (Véle, 1997 in: Stackeová, 2011, str. 68). Dýchání se při stresu stává mělčím, 

povrchnějším, převaţuje „horní“ typ dýchání. To má za následek napětí svalů v oblasti krku 

šíje, coţ můţe být zdrojem nepříjemných pocitů (Stackeová, 2005 in: Stackeová, 2011, str. 

68)Optimálním dýcháním lze dosáhnout relaxace. Práce dechem spočívá ve zpomalení dýchání 

a v převaze břišního typu dýchání a prodlouţení výdechu (Stackeová, 2011, str. 68). Zcela 

nejjednodušším dechovým cvičením je sednout si do pohodlné polohy, zavřít oči, uvolnit se a 

s hlubokým pečlivým nádechem do břicha počítat do sedmi, po krátkém zadrţení dechu 

s opětovným počítáním do sedmi pomalu vydechovat a opět na malou chvíli zadrţet dech. 

Pokud toto cvičení provádíte po dobu přibliţně pěti minut, cítíme uvolnění tenze ve svalech, 

prohloubení dechu, uklidnění tepové frekvence a celkové zklidnění psychiky. Toto cvičení patří 

mezi mé nejoblíbenější a nejrychlejší techniky redukce stresu, protoţe lze provázet v podstatě 

kdekoliv za jakékoliv situace (Joshi, 2007). 
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2.24.6    Sociální podpora 

Podpora okolí a přátel patří mezi velký zdroj energie a síly. Lidé, kteří mají ve svém 

okolí podporu, se se stresem vyrovnávají mnohem snadněji. Podpora přátel a pozitivní sociální 

interakce jsou významnými pomocníky v boji proti stresu.  

2.25    Psychologické techniky zvládání stresu 
Základním krokem pro pouţití psychologické techniky zvládání stresu je rozpoznání 

známek stresu a identifikace stresorů. Lidé, kteří svůj boj se stresem úspěšně zvládli, hledají 

moţnosti, jak ovlivnit budoucí události a aktivně se snaţí ovládnout příští události. Je důleţité 

mít dobrou sociální podporu ve formě dobrých přátel a rodinných příslušníků, kteří nám mohou 

poskytnout citovou oporu.   

Úspěšná strategie zvládání stresu také spočívá v nalezení činnosti, která daného člověka 

baví a naplňuje. Pokud člověk dosáhne tzv. stavu „flow“
4
 neboli takového pohrouţení do 

prováděné aktivity, kdy přestáváme vnímat čas a zapomeneme na všechna trápení, pak 

proţíváme vnitřní harmonii, uspořádanost, pociťujeme dokonalé soustředění a vnitřní mír 

(Kassin, 2012). 

2.26   Nevhodné techniky redukce stresu 
Přejídání, kouření cigaret, konzumace drog a alkoholu můţe dát člověku klamný pocit, ţe 

redukuje účinky stresu na svůj organismus. Tímto způsoby řešení působení stresu mohou 

dočasně přinést pocity uvolnění, z dlouhodobého hlediska je jejich organismus vystavován 

chemickým stresorům, které jejich organismus ze zdravotního hlediska významně zatěţují.  

2.27  Osobní techniky zvládání stresu 
Dovolila bych si pár slovy popsat, jakým způsobem redukuji působení stresu já osobně.  

Tenze ve svalech popsané psychoanalytikem Reichem v předchozí kapitole lze uvolnit 

tak, ţe systematicky zatínáme a uvolňujeme svaly v jednotlivých částech těla. Toto cvičení lze 

provádět tak, ţe se pohodlně usadíme a postupně s nádechem a výdechem zatínáme a 

uvolňujeme jednotlivé svalové skupiny na nohou, trupu, hrudníku, ramenou a rukou. 

S pomalým nádechem jednotlivé svalové skupiny zatneme a při pomalém výdechu je uvolníme. 

Můţeme pozorovat, jak se postupně tenze uvolňují a my cítíme celkové uvolnění a pocit, ţe 

můţeme zase volně dýchat.  

                                                           
4 Flow - stav proudění (označovaný také jako plynutí nebo podle anglického názvu flow) pouţívá profesor psychologie Mihaly 

Csikszentmihalyi pro označení takových okamţiků v ţivotě, „kdy jsme pohlceni činností, kterou zvládáme na úrovni, kdy je 

pro nás její lepší zvládnutí výzvou“ (kassin, 2007, str. 559). Je to taková činnost, kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k 
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Velmi účinné je také předpaţit ruce před sebe a při nádechu silně zatnout ruku v pěst, 

při výdechu je třeba ruku zcela uvolnit. Dále je účinné stres ze svalů „vytřepat“. Při této 

technice je třeba si uvolněně stoupnout a postupně třást horními i dolními končetinami. Tímto 

záměrným chvěním a vytřepáváním pomáháme vybuzeným svalům připravených k akci 

(fight/flight) kompenzovat fyziologické účinky stresu ve formě vyplavených hormonů – zvířata 

se často, pokud jsou vystavena stresu, instinktivně chvějí, pokud nemohou zahájit akci 

fight/flight - kompenzují účinky stresu na svůj organismus vyvolané adrenalinem a 

noradrenalinem. 

Cvičení „Pěti Tibeťanů“, coţ je soubor cviků, které jsou jogistickým systémem několika 

póz, výrazně energizuje, protahuje, relaxuje a oţivuje celé tělo, zároveň zpevňuje svaly a 

stimuluje ţlázy s vnitřní sekrecí.   

 

2.28   Výkon exekuční činnosti 
 

2.28.1   Osoba daňového subjektu 

Předmět činnosti daňového exekutora je vybrání a vymoţení daňového nedoplatku u 

daňových subjektů. Dle § 20 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „daňový řád“) je daňovým subjektem osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka 

nebo plátce daně. Daňovým subjektem mohou být i osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň dle 

§ 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňovému subjektu jsou § 20 

daňového řádu uloţeny práva a povinnosti týkající se zjištění a stanovení daně.  Pokud jsou u 

daňového subjektu evidovány vykonatelné daňové nedoplatky, stává se daňový subjekt 

dluţníkem a správce daně je oprávněn přistoupit k nařízení exekuce daňového nedoplatku.  

 

2.28.2   Daňová exekuce 

Daňová exekuce je nedílnou součástí správy daní jako prostředek k vynucení realizace 

nesplněných platebních povinností daňových subjektů. Výkon daňové exekuce provádí daňový 

exekutor.  

 

                                                                                                                                                                                        
hranicím svých moţností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtíţného, co stojí za to  a zároveň nevnímá běh času, protoţe je do činnosti 

zcela pohrouţen (Kassin, 2012) 
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2.28.3   Osoba daňového exekutora 

Daňový exekutor je úřední osoba pověřená správcem daně, prostřednictvím které 

vykonává svou pravomoc. Úřední osobou je zaměstnanec podílející se na výkonu pravomoci 

správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně na základě zákona.  

Vztah mezi správcem daně a daňovým exekutorem je zaloţen na pracovně - právním 

poměru. Podmínkou vykonávání zaměstnání daňového exekutora je ukončené středoškolské 

nebo vysokoškolské vzdělání, ideálně ekonomického nebo právnického směru. Daňový 

exekutor pobírá mzdu určenou platným platovým tarifem správce daně vydaný v souladu 

s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a 

správě. V komparaci se soudním exekutorem tedy nepobírá odměnu za provedení exekuce.  

Povinností správce daně je volit způsoby vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů 

spojená s vymáháním byla co nejmenší (§ 175 daňového řádu). Správce daně je přímo povinen 

volit takový způsob vymáhání, aby vzniklé náklady s tímto řízením byly co nejmenší. 

Vymáhání daňových nedoplatků prostřednictvím svých zaměstnanců neboli úředních osob 

daňových exekutorů tak patří ke způsobům, které nejvíce šetří náklady daňových subjektů. 

Správcem daně je v tomto případě Finanční úřad, který můţe dle daňového řádu daňový 

nedoplatek vymáhat daňovou exekucí. Dále patří do jeho kompetence prostřednictvím 

daňových exekutorů zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, 

popřípadě nedoplatek uplatnit v insolvenčním řízení nebo jej přihlásit do veřejné draţby.    

 

2.28.4    Činnost před zahájením daňové exekuce 

Před samotným zahájením výkonu exekuce daňového nedoplatku daňový exekutor vţdy 

provádí vyhledávací činnost, kterou zjišťuje majetkové poměry dluţníků a vlastnictví movitého 

i nemovitého majetku, ze kterého by mohl být daňový nedoplatek uspokojen.  

Pokud existuje moţnost, jak dluţníka kontaktovat, pokusí se daňový exekutor dluţníka 

o jeho daňovém nedoplatku před zahájením exekuce dle § 153 daňového řádu vyrozumět i 

neformálním způsobem jako je e-mail, nebo písemnou formou vyrozuměním o daňovém 

nedoplatku, anebo telefonicky a upozornit jej na následky spojené s neuhrazením daňové 

povinnosti. 

K upozorňování daňového subjektu na jeho daňový nedoplatek daňový exekutor 

přistupuje dle zásad vstřícnosti. Pokud daňový subjekt o nedoplatku nevěděl, dostává takto 

moţnost jej co nejdříve uhradit bez zahájení exekučního řízení. Nicméně úhradu daňových 
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povinností si je povinen daňový subjekt hlídat sám, a proto má mít reálný přehled o všech 

platbách, které vůči správci daně má, měl či bude uhrazovat. 

Jako další způsob, jak vyrozumět daňový subjekt o jeho nedoplatku, je dle § 80 

daňového řádu provedení místního šetření v místě pobytu nebo podnikání dluţníka a vyrozumět 

ho o existenci daňového nedoplatku osobně. Při místním šetření dochází k přímé interakci 

s daňovým dluţníkem, kdy existují případy fyzického napadení daňového exekutora ze strany 

dluţníka. 

Existuje mnoho daňových subjektů, které se o své daňové nedoplatky nezajímají, jsou 

nekontaktní, se správcem daně nekomunikují a předpokládají, ţe na základě jejich nečinností 

daňový nedoplatek zanikne prekluzí nebo promlčením. Pokud by se správcem daně 

spolupracovali, nebezpečí daňové exekuce jejich majetku by takto eliminovali v samém 

počátku.  

Pokud ani po všech pokusech vyrozumět daňový subjekt o jeho nedoplatku dluţník své 

daňové nedoplatky neuhradí, je přistoupeno k zahájení daňové exekuce.  

 

2.28.5   Zahájení daňové exekuce 

Pokud daňovému subjektu vznikne daňový nedoplatek, pak je zahájeno jeho vymáhání 

na základě exekučního titulu. Základním předpokladem pro zahájení daňové exekuce není 

samotný daňový nedoplatek vzniklý na základě splatné, avšak neuhrazené daňové povinnosti, 

ale exekuční titul.  

Exekuční titul je sestavený výkaz nedoplatků z údajů evidence daní, dále je to 

vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněţité plnění, nebo vykonatelný zajišťovací 

příkaz (§ 176 daňového řádu). 

 

2.28.6   Způsoby vykonávání daňové exekuce  

Jsou-li splněny zákonné podmínky pro zahájení daňové exekuce, vydá podle § 178 

daňového řádu exekuční příkaz, kterým je zahájena daňová exekuce. Daňový exekutor vţdy 

vybere takový druh exekuce, která nejvíce šetří práva daňového subjektu a postupuje v souladu 

se zásadou přiměřenosti a hospodárnosti a efektivnosti vymoţení daňového nedoplatku. 

Náklady spojené s vymoţením daňového nedoplatku nesmí být v nepoměru k výši 

vymáhaného daňového nedoplatku.  

Daňový řád taxativně vymezuje způsoby, kterými lze nařídit daňovou exekuci.  



42 

 

Daňovou exekuci lze provést sráţkami ze mzdy nebo jiného příjmu dluţníka, 

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních sluţeb, přikázáním jiné peněţité 

pohledávky, postiţením jiných majetkových práv, prodejem věcí movitých a prodejem věcí 

nemovitých. 

Při výkonu exekuce daňový exekutor rozhoduje o zastavení daňové exekuce, jejím 

odkladu, o jejím provedení a také o odvolání a námitkách podaných daňovým dluţníkem proti 

provedené exekuci.  

 

Daňovou exekuci tak lze, co do způsobu provedení, rozdělit na tři skupiny: 

1. skupinou je postiţení peněţité pohledávky dluţníka vůči třetí osobě.  

O postiţení peněţité pohledávky dluţníka vůči třetí osobě se jedná v případě nařízení 

exekuce sráţkami ze mzdy a z jiných příjmů daňového subjektu aţ do výše částky uvedené 

v exekučním příkazu, anebo v případě nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu 

poskytovatele platebních sluţeb, například banky, u které má dluţník veden účet. 

Tato exekuce se provádí tak, ţe se po vydání a nabytí právní moci exekučního příkazu 

strhnou peněţní prostředky ze mzdy nebo jiných příjmů daňového subjektu, anebo odepíší 

peněţní prostředky z účtu dluţníka vedeného v jakékoliv měně, do výše částky uvedené 

v exekučním příkazu a následně proběhne jejich připsání na účet správce daně, který je převede 

na exekuované daňové nedoplatky daňového subjektu. 

Při exekuci nařízené vydáním exekučního příkazu na jinou peněţitou pohledávku se 

jedná o exekuci peněţité pohledávky dluţníka, která mu neplyne z nároku na mzdu nebo 

z pohledávky z účtu vedeného např. u banky. Můţe se jednat exekuci pohledávky samotného 

dluţníka, která vznikla tak, ţe mu jeho odběratel neuhradil dojednanou částku.  

 

2. skupinou je postiţení exekucí jiných majetkových práv dluţníka vůči třetí osobě.  

Daňová exekuce jiných majetkových práv se provádí v případě, ţe nejsou spojena 

s osobou dluţníka a jsou převoditelná na další osobu, ale postup exekuce je obdobný jako při 

nařízení exekuce u skupiny předchozí. 

 

3. skupinou je prodej věcí movitých a nemovitostí zabavených na základě vydání exekučního 

příkazu na prodej movitých nebo nemovitých věcí v nařízené draţbě. 

Daňová exekuce prodejem movitých věcí je rozdělena do dvou fází.  
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První fází je činnost, kdy na základě exekučního příkazu na prodej movitých věcí provede 

daňový exekutor daňovou exekuci movitých věcí v místě bydliště nebo podnikání dluţníka tak, 

ţe provede soupis movitých věcí, které jsou ve vlastnictví dluţníka. Druhou fází je zpeněţení 

takto sepsaných věcí v draţbě.   

Movitá exekuce je zahájena v okamţiku příchodu daňového exekutora na místo, kde 

bude soupis proveden oznámením účelu příchodu a vyzváním exekutorem k úhradě daňového 

nedoplatku dluţníka. Po bezvýsledné výzvě k úhradě daňového nedoplatku je zahájen samotný 

soupis movitých věcí ve vlastnictví dluţníka. 

Sepisují se věci, které jsou ve vlastnictví dluţníka, u kterých to povaha věci nevylučuje 

(§ 203 daňového řádu). S věcmi uvedenými na soupisu jiţ nesmí dluţník nakládat, protoţe 

jakýkoliv právní úkon by byl v opačném případě jiţ neplatný. Při movité exekuci se sepisují 

především věci, které dluţník můţe postrádat a které se rychleji prodají. Lze sepsat i věci ve 

vlastnictví dluţníka, které má u sebe někdo jiný, pokud budou tyto věci odevzdány při soupisu.  

Z místa, kde se provádí exekuce, lze sepsané věci odvézt nebo odebrat a to se činí 

zejména, má-li daňový exekutor odůvodněnou obavu, ţe v opačném případě budou sepsané 

věci poškozeny či ukryty. Pokud jsou věci ponechané na místě, pak se viditelně označí údajem, 

ţe jsou předmětem exekuce správce daně. 

Při výkonu mobiliární exekuce dochází k přímé interakci s dluţníkem v místě bydliště 

nebo podnikání dluţníka a při samotném výkonu movité exekuce nastávají emočně vypjaté 

situace.  

Daňovou exekucí lze postihnout i nemovité věci ve vlastnictví dluţníka. Daňová 

exekuce prodejem nemovitostí patří k nejnáročnějším a nejodbornějším výkonům daňové 

exekuce. Exekuci prodejem nemovitých věcí lze rozdělit do tří fází.  

První fází je nařízení exekuce exekučním příkazem na prodej nemovitých věcí, druhou 

je ocenění nemovitosti, kdy je do řízení přibírán znalec a třetí fází je draţba nemovitosti.  

Daňová exekuce prodejem nemovitostí se nařizuje dle § 218 daňového řádu na nemovitosti ve 

vlastnictví či spoluvlastnictví dluţníka.  

K daňové exekuci prodejem nemovitostí je přistupováno především v tom případě, ţe 

jsou uspokojovány vysoké daňové nedoplatky daňového subjektu.   

 

Draţba movitých i nemovitých věcí je vţdy veřejná. Výkonem draţby je pověřen 

daňový exekutor, kterým se rozumí úřední osoba pověřená výkonem daňové exekuce správcem 

daně.  Po vydraţení nemovité věci dluţníka v draţbě pak po právní moci rozhodnutí správce 
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daně o udělení příklepu vydraţiteli a úhradě nejvyššího draţebního podání přechází vlastnické 

právo k vydraţené nemovitosti z dluţníka na vydraţitele.  

 

2.28.7    Další činnosti daňového exekutora 

Exekutor dále provádí úkony spojené se zajištěním daně a se zřizováním zástavního 

práva, kdy předmětem zajištění budoucí úhrady daňového nedoplatku jsou nemovité věci, 

cenné papíry, movité věci, nebo pohledávky dluţníka. Zpracovává podklady pro řízení vedená u 

soudů, účastní se jednání před soudem ve věřitelských výborech insolvenčních dluţníků, jedná 

s insolvenčními správci dluţníků, přihlašuje pohledávky subjektů, které vstoupily do 

likvidačního řízení, do likvidace.  

Daňový exekutor samostatně jedná s daňovým dluţníkem v rámci exekučního řízení a 

z ústního jednání pořizuje protokol, eventuálně úřední záznam. Při této činnosti exekutor čelí 

přímé interakci s dluţníkem, jednání je často náročné emočně, neboť dochází k situacím, kdy je 

exekutor obviňován z majetkové situace dluţníka a často zde dochází k citové manipulaci, aby 

byla vzbuzena lítost, či soucit v naději, ţe lze takto vývoj událostí zvrátit ve svůj prospěch. 

Nicméně daňový exekutor je při výkonu svého povolání vázán postupy, které mu ukládá 

daňový řád a další legislativa.  

V rámci svého pracovního zařazení daňový exekutor vykonává činnosti spojené 

s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu proti neoprávněným individuálním zájmům 

spočívajícím v ohroţení ţivota nebo zdraví nebo s jiným závaţným rizikem.  

Všechny tyto činnosti jsou spojené s podrobnou znalostí daňového řádu, občanského 

soudního řádu, občanského zákoníku a zákona o korporacích, jakoţto s dalšími právními 

předpisy a problematikou.  

Daňový řád stanovuje kompetence daňového exekutora, nicméně úprava daňové 

exekuce obsaţená v daňovém řádu, není úplná, neboť s odkazem na § 177 daňového řádu se 

daňová exekuce při svém výkonu musí řídit dle subsidiárně příslušných ustanovení občanského 

soudního řádu.  

Daňový exekutor pracuje se softwarem ADIS – automatizovaným daňovým 

informačním systémem, ve kterém jsou evidovány a zaznamenávány všechny úkony a všechna 

rozhodnutí, kterými ukládá povinnosti nebo přiznává práva, anebo prohlašuje práva a 

povinnosti stanovené zákonem.   



45 

 

Z pohledu státu daňový exekutor jako zaměstnanec státní správy zajišťuje 

vymahatelnost práv státu, konkrétně platby daní a takovéto zajištění vymáhání nesplněných 

povinností - daňových nedoplatků -  zmenšuje  výdajovou stránku státního rozpočtu.   

K výkonu tohoto povolání je třeba vysoké míry odbornosti.   

Daňový exekutor je v neustále interakci s dluţníkem, kdy musí především sledovat 

zájmy státu, neboli vymoţení daňového nedoplatku a musí se oprostit od subjektivního 

hodnocení situace a osoby dluţníka.  

Jak jiţ bylo řečeno, k výkonu tohoto povolání je třeba disponovat odbornou znalostí 

příslušné legislativy, vysokou mírou flexibility a schopností pracovat pod tlakem a rychlého 

rozhodování. Nicméně u osob vykonávajících povolání exekutorů jakoţto osoby zasahující 

z moci úřední do majetku osob lze očekávat, ţe jsou společností vnímáni spíše negativně. Toto 

vnímání společností můţe mít dopad na sebeobraz a vlastní sebehodnocení stejně jako na 

pracovní výkon. Vlastní sebehodnocení ovlivňuje to, jak nás vnímají a hodnotí ostatní lidé. 

Sebehodnocení je podkladem pro tzv. sociální srovnávání. Výsledky sebehodnocení a sociální 

srovnávání mohou být oporou nebo překáţkou při zvládání ţivotních těţkostí (Křivohlavý, 

2001).  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 Metodika výzkumu 
 Tato část práce je věnována výzkumu, který jsem provedla na dvou územních 

pracovištích Finančního úřadu pro hlavní město Praha. Obě tato pracoviště zaměstnávají 

zkušené daňové exekutory s delší dobou praxe.  

Zároveň byly stanoveny cíle výzkumu, formulována výzkumná otázka, zvolena 

výzkumná strategie, techniky sběru dat a analýza zjištěných dat.  

 

3.2 Cíl výzkumu a formulace výzkumné otázky 
 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je: 

 

 Zjistit, jaké jsou psychické zátěžové faktory při výkonu povolání daňového 

exekutora. 

 

Případné zjištění a následné minimalizování psychických zátěţových faktorů můţe 

přispět k jejich prevenci a tím ke sníţení míry stresu na pracovišti. To můţe napomoci k 

zefektivnění produktivity a výkonu práce zaměstnance státní správy, k redukci následků 

pracovního stresu, kterému zaměstnanci čelí a tím přispět ke zvýšení kvality jejich ţivota, 

stejně jako ke sníţení negativních ekonomických dopadů spojené se stresem na pracovišti 

na jejich zaměstnavatele.  

 

Formulace výzkumné otázky zní:  

 

 Jaké jsou psychické zátěžové faktory při výkonu povolání daňového exekutora? 

 

Otázky, které jsem participantům v průběhu polostrukturovaného rozhovoru pokládala, 

byly koncipovány tak, aby bylo na jejich základě zjištěno, jaké stresory působí na 

pracovníky přímo na jejich pracovišti, při výkonu povolání a jaký je jejich vliv na 

výkonnost pracovníků, stejně jako na mnoţství pociťovaného stresu.  
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3.3 Výzkumná strategie  
Jako výzkumnou strategii jsem pro tento výzkum zvolila kvalitativní výzkum.  

V centru pozornosti kvalitativního výzkumu je člověk sám a jeho vnímání a náhled 

konkrétních ţivotních situací, které je analyzováno do hloubky. Kvalitativní strategie je vhodná 

tam, kde výzkumník hledá porozumění zkoumané situace, důvody a motivy, které člověka 

vedou k určitému chování, jeho snahou je všestranný a podrobný popis případu či události 

(Novotná, 2009/2010, e-learning).  

Z charakteru výzkumné otázky vyplývá, ţe cílem výzkumu je porozumění zkoumanému 

fenoménu a zjištění, jak participanti vnímají proţívané situace a individuální zkušenosti. Díky 

vyuţití kvalitativního výzkumu lze dosáhnout podrobného a všestranného popisu zkoumaného 

fenoménu v konkrétní sociální skupině. Výstupem tohoto výzkumu je popis a interpretace 

zjištěných dat a údajů, kdy předmětem výzkumu je interpretace sociální reality a porozumění 

této realitě. 

Volba kvalitativního přístupu v tomto případě je odůvodněna také tím, ţe problematika 

psychických zátěţových faktorů daňového exekutora není dostatečně popsána, v práci je 

zkoumána specifická skupina s jedinečnou zkušeností.  

Mým cílem také není testování hypotéz, jako je tomu u kvantitavního výzkumu, ale 

právě zjištění, jak daná skupina proţívá zkoumaný problém, zkoumání subjektivních a 

vědomých faktorů reflektovaných participanty a interpretace tohoto zjištění. Závěry plynoucí 

z tohoto výzkumu nelze zobecnit, neboť se úzce týkají zkoumané skupiny potaţmo jednotlivce. 

Zobecnění výsledků na celou populaci není ani cílem výzkumu, navíc by taková generalizace 

v tomto případě ani nebyla moţná (Disman, 2002).  

Z výše uvedeného plyne, ţe kvantitativní strategie na rozdíl od kvalitativní strategie pro 

tento typ výzkumu vhodná není, neboť navrhovaný výzkum zkoumá chování, vnímání a 

proţívání určité situace vybranými participanty, coţ nelze provést pomocí statistických 

procedur. 

 Ze všech těchto důvodů jsem zvolila jako výzkumnou strategii kvalitativní výzkum 

realizovaný formou polostrukturovaných rozhovorů.  

Získáváním informací formou polostrukturovaných rozhovorů lze zaznamenat přímou 

zkušenost, náhled a proţívání určitých situací vybranými participanty. Přímou interakcí 

s výzkumníkem lze pokládat doplňující dotazy a provádět poznámky. Reaktivitu, neboli 

ovlivnění získaných dat přítomností výzkumníka, jsem minimalizovala tak, ţe data plynoucí z 
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výzkumu byla předloţena participantům k revizi a okomentování. Otázky byly pokládány tak, 

aby jejich formulace a forma poloţení nesměřovala participanta k odpovědi, kterou by mohl 

výzkumník očekávat. 

 

Otázky, které byly vybraným participantům poloţeny při sběru dat polostrukturovaným 

rozhovorem, jsou tohoto znění: 

Otázky otevřené: 

1. Co Vás jako první napadne při slovu „stres“ a co ještě? 

2. Z čeho býváte ve stresu v souvislosti s Vaší prací exekutora? 

3. Co Vám pomáhá zvládat zátěţ? Co ještě?  

4. Kdyţ byste měl/a sestavit top 10 stresorů - jak by to vypadalo?  

5. Jak na Vás působí práce při časového tlaku?  

6. Jak nejvíce pociťujete vytíţenost při práci? 

7. Pokud byste si mohl/a vybrat podle intenzity zátěţe, provedl/a byste raději movitou 

exekuci přímo v bydlišti dluţníka nebo projednával/a s dluţníkem řešení jeho dluhu 

ve Vaší kanceláři? 

8. Jak se cítíte při přímé interakci s dluţníkem? 

9. Jak na Vás působí dluţníkův osud 

10. Jaký typ daňové exekuce pro Vás představuje největší zátěţ? 

11. Jak na Vás působí vlastní výkon exekuce dluţníkova majetku? 

12. Jak byste zhodnotil/a výrok, ţe Vaše práce je psychicky tak náročná, ţe je velmi 

obtíţné dělat ji po léta se stejnou výkonností?   

13. Jaký je Váš názor na výrok, ţe psychická zátěţ vyplývající z Vašeho povolání taková, 

ţe byste raději změnili povolání? 

14. Jaké jsou aspekty Vašeho povolání, které Vás nebaví nebo které Vás naopak baví? 

15. Jaký je Vás názor na smysluplnost, přínos a hodnotnost Vašeho povolání? 

16. Co Vás trápí nebo naopak naplňuje či uspokojuje v souvislosti s Vaší prací? 

17. Jak na Vás působí moţná ztráta zaměstnání? 

18. Vnímáte, ţe pokud jste ve stresu, Vaše pracovní výkony se mění? 

19. Jak vnímáte riziko moţného osobního ohroţení při výkonu Vašeho povolání? 

20. Jak vnímáte úroveň vybavenosti prostředky nutných k výkonu povolání? 

21. Jak vnímáte povinnosti a postupy vyplývající z  novel legislativy? 

22. Jak vnímá vaši práci vaše okolí?  
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23. Jak Vás ovlivňují vzájemné vztahy na pracovišti? 

24. Pociťujete příznaky stresu, které se projevují fyzicky, vnímáte je na úrovni  

            emocí?  

 

 

Další otázky doplňující: 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání, pohlaví a věk? 

2. Jak dlouho pracujete na pozici daňového exekutora? 

 

Charakter studie je deskriptivní.  

3.4 Techniky sběru dat 
Základní techniky sběru dat kvalitativního výzkumu je dotazování, pozorování a sběr 

dokumentů. Verbální techniky dotazování jsou jednou ze základních technik sběru dat ve 

společenskovědním výzkumu. Rozhovor otevírá moţnost, aby účastník výzkumu sám přinášel 

témata jemu vlastní, přináší tedy bohatá data (Kocvrlichová, 2006). 

Z technik sběru dat jsem zvolila metodu dotazování a to formou polostrukturovaného 

rozhovoru, který umoţnil porozumět výzkumnému téma prostřednictvím vnímání, pohledu a 

zkušeností samotných aktérů. Polostrukturované rozhovory jsou flexibilní, umoţňují 

participantovi volně vyjadřovat své názory, interakce s tazatelem umoţňuje pokládat otázky 

otevřené, uzavřené i doplňující dotazy. Právě polostrukturovaný rozhovor umoţňuje co 

nejpřesněji pochopit, jak participant daný problém vnímá, umoţňuje porozumět danému 

problému hlouběji, coţ je při zjišťování aspektů psychické zátěţe jedním z účelů výzkumu.  

Dále je moţná okamţitá vzájemná interakce ve formě doplňujících dotazů vyplývajících jiţ ze 

zjištěných informací a odpovědí a také je při něm reálné upřesňování případných nejasností a 

neporozumění formulací participantů výzkumníkem, stejně jako při případném neporozumění 

otázce pokládané výzkumníkem.  

S kaţdým pracovníkem jsem vedla polostrukturovaný rozhovor individuálně přímo 

v jeho pracovním prostředí. Jako osnova rozhovoru slouţily předem vypracované otevřené a 

dále doplňující otázky. Rozhovor proběhl přímo v pracovním prostředí kaţdého participanta, 

jeho odpovědi jsem okamţitě písemně zaznamenávala doslovným přepisem. S kaţdým 

participantem jsme vţdy vyjasnili vzájemné správné porozumění. Případné nejasnosti byly 
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okamţitě vysvětleny doplňujícími dotazy, a proto jsou získaná data validní. Zároveň byly 

otázky pokládány výzkumníkem takovým způsobem, aby neovlivňoval odpovědi participantů. 

 

3.5 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 
Srovnatelně důleţitým s výběrem metody je i výběr samotných participantů, na nichţ 

byla metoda sběru dat realizována. 

Adekvátní výběr vzorku je takový výběr, který znamená reprezentativní výběr osob, u 

kterých se zkoumaný problém vyskytuje. Vybraný vzorek musí reprezentovat populaci, která 

nás zajímá (Ferjančik, 2008). Pro výběr vzorku zkoumaných osob jsem zvolila techniku 

účelového výběru (Disman, 2002). Vybraný vzorek participantů tedy nezastupuje celou 

populaci, ale zkoumaný problém a je vybrán na základě výzkumného tématu.   

Vybraný vzorek zkoumaných osob je v tomto případě uzavřená skupina sevřená 

profesně.  

Jako vzorek zkoumaných osob jsem zvolila pracovníky vykonávající povolání daňového 

exekutora působících na dvou územních pracovištích Finančního úřadu pro hlavní město Praha. 

Pro umoţnění realizace výzkumu jsem zaţádala vedoucí pracovníky vymáhacích oddělení, kteří 

měli v tomto případě roli tzv. gatekeepers.  

Po získání tohoto souhlasu jsem oslovila všechny osoby pracující na příslušném 

územním pracovišti jako daňoví exekutoři s délkou praxe delší neţ dva roky s tím, zda s nimi 

mohu provést zamýšlený výzkum. Z oslovených 12 participantů s realizací rozhovorů 

souhlasilo 8 participantů. Rozhovory jsem s těmito participanty uskutečnila během dvou měsíců 

přímo na jejich pracovišti, průměrné trvání jednoho rozhovoru bylo 20 aţ 60 minut. 

Participanti, které jsem oslovila, jsou daňoví exekutoři s vyšší délkou praxe vykonávání 

tohoto povolání, jak jsem jiţ zmiňovala, jedná se o zkušené pracovníky, tudíţ disponují širokou 

škálou různých zkušeností z oboru.  

Pracovníky, kteří souhlasili s provedením výzkumu, jsem zaţádala před zahájením 

výzkumu o dobrovolné udělení písemného souhlasu ke sběru dat formou polostrukturovaného 

rozhovoru, kdy budou odpovídat na sérii vypracovaných otázek. Zároveň byli ujištěni, ţe 

získané údaje budou zpracovávány a uchovávány zcela anonymně a bude s nimi zacházeno dle 

ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Pro povahu výzkumné otázky i záměr výzkumu 

není důvod, aby byl participantům záměrně zatajován cíl a okolnosti výzkumu. 
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Tímto způsobem jsem získala primární data pro účely tohoto výzkumu. Jednalo se o 

sběr dat formou sondy. 

3.6  Hodnocení kvality výzkumu 
Hodnotný výzkum je takový, kde nedochází ke zkreslování získaných dat a údajů. 

Kvalitativní data nemají strukturovanou podobu dat v kvantitativním výzkumu, coţ komplikuje 

jejich vyhodnocení (Hendl, 2005). 

Dle Lincolna a Guby existují tři kategorie, které mohou negativně ovlivnit validitu 

výzkumu. Jedná se o reaktivitu, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany účastníků 

(Hendl, 2005). Autoři navrhli koncept hodnocení kvalitativního výzkumu skládající se ze čtyř 

kritérií. Jedná se o důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost (Hendl, 2005). 

Pouţitá výzkumná metoda, tj. polostrukturovaný rozhovor, kdy výzkumník získává 

subjektivní názory, pohledy a názory na zkoumaný problém, stejně jako jeho subjektivní 

analýza výzkumníkem sebou přináší riziko určitého zkreslení údajů. Z důvodu ověření 

správného porozumění získaných informací byly tyto otázky pokládány participantům 

v různých variantách.  

Údaje a fakta získané tímto výzkumem nelze generalizovat na celou populaci, neboť se 

jedná o výzkum kvalitativního rázu, kdy je člověk sám, jeho vnímání a náhled konkrétních 

ţivotních situací, který je analyzován do hloubky, předmětem zkoumání. Zjištěné údaje 

plynoucí z tohoto výzkumu jsou jedinečného rázu, a proto jejich přenositelnost není příliš 

moţná. Participanti vykonávající stejné povolání za jiných podmínek mohou zátěţ vnímat 

způsobem zcela odlišným.  

Slabá moţnost standardizace kvalitativního výzkumu umoţňuje získat vhled do 

problému a udělat si určitou představu o tom, co všechno můţe být v dané problematice 

relevantní, coţ potenciálně zvyšuje validitu sebraných dat, na druhou stranu omezená moţnost 

standardizace sniţuje reliabilitu výzkumu (Disman, 2000). 

 

 

 

3.7 Analytické postupy  
Analyzovat data v kvalitativní strategii výzkumu byl proces, který jsem realizovala 

v celém projektu, v kaţdém jeho kroku, jedná se o nevyhnutelně osobní proces. V průběhu 

celého výzkumu jsem revidovala, zda dochází ke sběru dat odpovídajících na danou otázku. 

Data bylo třeba organizovat a analyzovat jiţ ve fázi jejich sběru.  
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Postupovat bylo nutno induktivně, data jsem zpracovávala tematickou analýzou za 

vyuţití segmentování a kódování.  

Analýza dat pocházejících z rozhovorů je náročnější. Protoţe jsem pracovala s více 

rozhovory, nejprve jsem si detailně zpracovala jeden rozhovor. Poté jsem postupně 

zpracovávala rozhovory další.   

Prvním krokem analýzy byla okamţitá doslovná transkripce hovorů včetně poznámek o 

případných neverbálních projevech participantů, komentářů předběţných shrnutí a interpretací. 

Poté, co byly všechny rozhovory přepsány, jsem si přepsaný text v první fázi analýzy rozdělila 

na jednotlivé části, segmenty. To mi umoţnilo systematicky zjišťovat, zda se v textu vyskytuje 

segment nebo téma, který má z hlediska výzkumu nějaký význam. Zároveň s tematickou 

analýzou bylo třeba provést kódování, které pomohlo získaná data popsat a roztřídit jevy. Pro 

účely tohoto výzkumu jsem zvolila otevřené kódování, které umoţňuje tematické rozkrytí textu 

(Hendl, 2005). Otevřené kódování jsem provedla detailním průchodem daty, kdy jsem 

lokalizovala a zakódovala vynořující se témata. Kódy jsem volila v závislosti relevantnosti 

k výzkumné otázce.  

Během zmíněného procesu bylo nezbytné formulovat první interpretace na základě 

vyvstávajících pravidelností. Takový přístup pak usnadnil nahlíţet téma z nového úhlu pohledu, 

coţ pomůţe celou problematiku chápat více do hloubky a pokládat si nové otázky (Konopásek, 

1997).  

Díky kódování bylo moţno získaná data redukovat o data nerelevantní k výzkumné 

otázce. Poznámkováním jsem si propojila údaje, coţ umoţnilo formulovat předběţná 

vysvětlení různých údajů. Analýza dat byla nadále prováděna formou opakovaného čtení 

záznamu. Vynořující se kategorie a témata a další pojmy jsem uspořádala do tabulky. Klíčovým 

slovem identifikace relevantnosti zjištěných údajů byla klíčová slova z výzkumné otázky.  

V tabulce jsou údaje rozděleny na jednotlivé kategorie, do kterých jsem vypsala kódy, 

které vzešly z otevřeného kódování, jsou seskupené podle podobnosti a vzájemné souvislosti či 

shody. Zároveň jsem zaznamenala jednotlivé jevy, které jsou označeny příslušným kódem.  

Při určování jednotlivých kategorií jsem postupovala v návaznosti na teoretickou část 

práce a na výzkumnou otázku. Jednotlivé kategorie jsem tak rozdělila dle působení stresu na 

pracovišti, při výkonu pracovní činnosti, dle vlivu stresových faktorů na výkonnost a zdraví, dle 

příznaků stresu, vlivu sociálních aspektů na participanty a dle způsobu abreakce a zvládání 

stresu.   
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Komentáře a zhodnocení zjištěných dat jsou v práci rozepsány vţdy pod popisem 

jednotlivých kategorií a kódů. 

 

3.8 Analýza rozhovorů  

3.9 Kategorie  

 

Výše popsaným způsobem jsem získala následující kategorie: 

1. Stresové faktory pracoviště 

2. Stresové faktory výkonu povolání  

3. Vliv stresu na výkon 

4. Příznaky stresu 

5. Způsoby abreakce 

6. Salutory 

3.9.1  Kategorie - stresové faktory pracoviště 
 

První kategorií vzešlé ze získaných dat jsem označila jako stresové faktory pracoviště.  

 

 

 První faktor stresových faktorů pracoviště jsem označila kódem fyzikální stresory a 

zahrnula uváděné jevy, jako je nepřiměřené teplo nebo chlad v kanceláři a hlučné 

prostředí. 

 

„..jsou tu velké teplotní výkyvy v kanceláři, buď je tady velký horko, nebo zima, ale jako 

fakt tu máme v zimě fakt zimu a v létě, jo, tak to tu máte klidně 35 stupňů v kanclu a v tom 

podávejte výkony!“ (Petra) 

„..stresuje mě neustálé rušení v práci – věčný hluk. Z hluku mě dokáže pěkně rozbolet 

hlava. A to i na pár dní.“ (Daniela) 

Stresují mě „takový ostatní vlivy jako je nadměrný  teplo nebo zima v kanceláři, taky 

hluk, z toho mě dokáže pěkně rozbolet hlava....“  (Adela) 

 

Dle zjištěných údajů pracovníky negativně ovlivňuje nepřiměřená teplota v kancelářích, 

při které musí pracovat. Pokud je organismus vystaven nadměrné zátěţi jako je nepřiměřené 

teplo nebo chlad, sniţuje se pozornost, svalová koordinace a sniţují se schopnosti podávat 
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potřebné výkony, zaměstnanec se rychleji unaví, cítí se nespokojeně. Takový faktor se pak 

stává stresorem, neboť i přes nepřiměřené teploty pracoviště je na pracovníky nadále kladen 

poţadavek maximálního výkonu. Při vysokých teplotách by měl zaměstnavatel umoţnit 

pracovníkům častější pracovní přestávky, zkrátit pracovní dobu nebo opatřit kanceláře 

klimatizací.  

 

Hluk je významným stresorem jak na pracovišti, tak v běţném ţivotě. Hluk ruší, ztěţuje 

soustředění na prováděnou činnosti a můţe způsobit bolesti hlavy a další fyzické symptomy 

stresu, coţ, jak je vidno ze získaných dat, se participantům děje.  

 

Zaměstnavatel by podmínky, ve kterých je práce konána, měl upravit tak, aby pracovníci 

nebyli vystavováni stresorům ve formě nadměrného tepla, chladu nebo hluku. Pokud by 

zaměstnanci nemuseli čelit těmto stresorům, pak by byly pozitivně ovlivněny pracovní výsledky 

a jejich celková stresová zátěţ by se zmírnila.  

 

 Druhý faktor stresových faktorů pracoviště jsem označila kódem sociální aspekty 

pracoviště a zahrnula uváděné jevy, jako vztah s vedoucími pracovníky, vytrhování 

z práce ostatními pracovníky, interakce s kolegy, jednání s lidmi v zaměstnání, interakce 

s nepříjemným dluţníkem při jednání, váznoucí komunikace s dalšími odděleními a 

stres pramenící z přítomnosti lidí. 

 

„Neustálé rušení v práci – věčný hluk, ruch, cizí lidi v kanceláři, pořád tady někdo je a 

něco chce. Z cizích lidí v kanceláři jsem nervózní, a když je jich moc, jsem pak už i protivná.“  

(Daniela) 

„Neustále drnčí telefon, nemáte na nic klid,  nedostatek klidu v kanceláři, nelze se na 

nic soustředit, neustálé vás nadřízená vytrhává z práce řešením 10 věcí najednou.“ (Hanka) 

 

„A pro mě je nejvíc  vyčerpávají, když vám každých deset minut někdo vlítne do 

kanceláře a zase se na něco ptá...něco neví, potřebuje poradit..........a zase a zase...pak jsem 

večer úplně k ničemu po takovým dni a sním o troše klidu.“ (Alena) 

 

„Chybí mi tu  podpora vedení.“ (Jana) 
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Zní to divně, ale asi nejvíce (jsem ve stresu) z naší paní vedoucí, která dle mého 

neúmyslně, ale dokáže člověka pořádně vystresovat.“ (Luboš) 

„Pak když je naštvaná vedoucí a pořád na nás křičí.“ (Alena) 

 

Sociální vztahy na pracovišti významně ovlivňují kvalitu pracovního ţivota.  

Zvýšená intenzita sociálních interakcí zvyšuje moţnost výskytu konfliktů. Nutnost 

neustále interakce s ostatními lidmi se také můţe snadno stát zdrojem nepříjemného distresu.   

Neţádoucí sociální klima na pracovišti se můţe stát nejvýznamnějším stresorem, 

přispívá ke sníţenému pracovnímu výkonu, také se můţe stát impulsem ke změně zaměstnání. 

Tyto situace mohou vznikat na základě nevhodné organizace práce, nevhodného vedení nebo 

rozdílnými typy osobností v týmu.  

I přes potřebu sociální interakce potřebujeme na práci klid, soustředění. Pokud je člověk 

v neustále interakci s ostatními, neustále je stimulován přítomností druhých osob, které mohou 

neustále vyrušovat od práce a vytrhávat ze soustředění, začnou se u něj projevovat reakce stresu 

jako při jakémkoliv jiném působení stresového faktoru. Proto je třeba mít moţnost krátkého 

volna, nebo vzájemně respektovat občasnou potřebu klidu a soukromí při práci.  

Neuspokojivé vztahy s vedoucími pracovníky zaměstnance udrţují v úzkosti a jsou tak 

zdrojem nepříjemného napětí. 

Naopak dobrý pracovní kolektiv můţe stimulovat k vyššímu výkonu a stává se zdrojem 

podpory při zvládání stresových situací.  

 

 Třetí faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem technické aspekty 

pracoviště a zahrnula jevy, jako je nefungující software, zastaralé počítače, neexistence 

pomůcek chránící zdraví při ohroţení, zastaralá technika, nedostatek pomůcek při 

výkonu exekuce v terénu. 

 

(Stresuje Vás práce tedy s počítačem?) :„No jasně. S Adisem.“ Proč? „Protože je to na 

mě nějaký složitý. Často taky není v provozu. A ty nepropustný hlášky, pak musíte řešit, co a jak 

v Adisu, třeba celý dopoledne, místo, aby vám odsejpala práce od ruky.“ (Karel) 

 

„Stresuje mě nefunkční ADIS, pomalý PC   ..., to asi nejvíc.“ ADIS  je pomalej, 

zasekává se to, často nejde, pak je tam nějaká chyba, to vás zastaví, musíte to řešit, to fakt 

zdržuje tohleto.“ (Petra) 
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„Na první místo bych určitě ráda umístila časté zpomalení systému ADIS. A to včetně 

všech možných chybových hlášek, které komplikují práci, řešíte je, místo práce a i pomalost 

počítače.“  

 (Adela) 

Naše vybavenost, „no tak to je fakt směšný, hlavně oproti soukromý sféře. Občas to tady 

flikujem, jak se dá, používáme svoje telefony, než mi vyměnili počítač, tak jsem málem vyletěla 

z kůže, fakt, to mě neuvěřitelně brzdilo v práci.“ (Jana) 

 

„Tak vybavení je zcela nepostačující! Jsme tu jak za středověku, když jdeme do terénu,  

nemáme notebooky, mobily, fakt je to někdy až směšný.“ (Daniela) 

 

„Každý den se potýkáme se špatně fungujícím ADISEM a zastaralými počítači, to 

především.“ 

(Hanka) 

„Vnímám hlavně výpočetní techniku, ty stroje na kterých musíme pracovat, no to je 

občas o nervy, jinak asi nic zásadního.“ (Luboš) 

 

„Tak to je katastrofa, fakt. Ty počítače, co máme k dispozici k běžné práci, když jste 

venku, kolegům voláte ze svého mobilu a tak. A kolegové, co hlídají třeba kamiony na 

hranicích, tak ty nemají ani vesty s nápisem, co jsou zač. Museli si je koupit soukromě!“ 

(Alena) 

 „Ta práce je čím dál těžší na provedení jako spíš technicky. To jsou pořád samý změny 

v Adisu.“ (Alena) 

„Až na  zastaralou techniku a počítače mi připadá  vše ok. Ale např. uvítala bych, kdyby se 

do jedné kanceláře fasoval třeba slzný plyn…“. 

Slzný plyn? 

Ano, slzný plyn. Proč? „Protože si bez něj v terénu připadám ohrožená.“ (Petra) 

 

 

 

Jak je patrno ze získaných dat, nevyhovující technické pracovní prostředky a 

nedostatečné technické vybavení pracovníky zdrţuje, jsou spíše překáţkou v efektivnějšímu 

výkonu povolání, stávají se zdrojem frustrace. Nedostatek ochranných pomůcek  vzbuzuje 
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pocity ohroţení. Díky faktoru nedostačujícího technického vybavení participanti uváděli 

fakt, ţe se z těchto důvodů ocitají pod časovým tlakem a pociťují nervozitu a vztek. 

Pracovníci také uváděli, ţe je od práce zdrţuje časté opravování a nahrávání nových verzí 

softwaru do jejich pracovních PC, neboť při těchto odstávkách v programu nemohou 

pracovat a pak se dostávají do časového tlaku. Efektivním řešením by bylo opravování a 

nahrávání nových verzí softwaru mimo pracovní dobu. Také vhodnou modernizací 

pracovních pomůcek by se zvýšila pracovní výkonnost zaměstnanců a odstranil by se 

stresující faktor hodnocený participanty jako významný stresový faktor pracoviště.  

 

 Čtvrtý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem frustrace z finančního 

ohodnocení práce a zahrnula jevy jako je pocit nedostačujícího finančního ohodnocení, 

frustrace z neexistence odměny při výkonu zvláště hodného zřetele a fakt, ţe mzda není 

motivátorem. 

 

„Mně už je fakt jedno, co dělám. Nemám z ničeho pořádně radost, protože když 

porovnám úsilí a výsledek a hlavně co z toho plyne pro mě-akorát tak nevalná výplata, nemám 

pořádně radost z ničeho.“ (Jana) 

„Dost mě taky dokáže naštvat, když vidím, kolik jsem státu vydělal a kolik mi za to 

platí…“ (Luboš) 

„Nicméně adekvátně zaplacený teda fakt nejsme.“(Alena) 

 „A taky mě nebaví moje výplata!“ (Hanka) 

 

Právě mzda stimuluje pracovní výkon zaměstnanců. Nedostatečné ohodnocení mzdou je 

jedním z nejvýznamnějších stresorů z toho důvodu, ţe zaměstnanec proţívá frustraci, ţe mu 

není vyplácena adekvátní odměna za vykonanou práci. V důsledku nedostatečného mzdového 

ohodnocení je také odváděna niţší kvalita práce.  

 

3.9.2 Kategorie - stresové faktory výkonu povolání 

 

Další kategorií vzešlé ze získaných dat jsem označila jako stresové faktory výkonu povolání.  
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 První faktor v kategorii stresových faktorů výkonu povolání jsem označila  kódem  stres 

časového tlaku a zahrnula jevy jako je stres z nedostatečných časových limitů, za které 

je třeba úkol splnit, mnoţství nestandardních úkolů, nevčasnost zadání úkolů 

s hraničním termínem splnění, pocit, ţe nelze nic včas zvládnout a práce je stále 

nedokončená, hromadění práce, „plný stůl“. 

 

V souvislosti se svou prací bývám ve stresu v souvislosti „s náloží práce, na kterou je 

málo času.“ (Luboš) 

„Tak především (jsem ve stresu) z nahromadění práce a nedostačujícím časovým 

limitem, za který tu práci musím udělat.“ „prostě příliš mnoho práce.“ (Daniela) 

„Je toho moc, mám neustále plný stůl problémů.“ (Hanka) 

 

„Prostě moc práce, málo času, moc požadavků ...“  

„Nejvíc mě stresuje ten pocit, že to všechno nemůžu za ten den ani stihnout a druhý den 

se na vás navalí zbytek a tak pořád dokola.. Moc práce, málo času.“ (Alena) 

 

,,tak to mám pak pocit, že nestíhám a jsem přetížený a že to nemůžu zvládnout.“ (Karel) 

 

„Nikoho z vrchu nezajímá, v jakém tempu tu pracujeme kolikrát.“ (Jana) 

 

„...a taky, písemnosti jako jsou žádosti a odvolání, které mi přijde na stůl za 5 minut 

dvanáct a na vyřízení mám málo času, jinými slovy: včera bylo pozdě.“ (Petra) 

 

Časový tlak patří k nejvíce stresujícím faktorům, se kterými se na pracovišti můţeme setkat. 

Pokud zaměstnanec pracuje při vědomí neustálého časového tlaku, jeho výkon je negativně 

ovlivňován. Časový tlak zhoršuje koncentraci, je významným zdrojem distresu, ovlivňuje 

výkon a kvalitu odvedené práce.  

Pokud jsou zaměstnanci vystavováni nadměrnému stresu a zátěţi pocházejícího ze 

stresu časového tlaku tak, ţe jsou ovlivňovány nejen jejich pracovní výsledky, ale hlavně 

zdravotní stav zaměstnanců, je vhodné, aby zaměstnavatel zrevidoval časové a výkonnostní 

nároky kladené na zaměstnance, provedl revize systematizace obsazenosti pracovních míst, 

stejně jako pracovní náplň zaměstnance, revidoval plány a zpřesnil např. harmonogram termínů 

odváděné práce tak, aby nedocházelo k přetíţení zaměstnanců.  
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 Druhý faktor v kategorii stresových faktorů výkonu povolání jsem označila kódem  

organizace práce  a zahrnula jevy, jako je  nejistota, o čem můţe pracovník v jakém 

případě sám rozhodnout, úzkost, zda je úkol splněn dobře bez zadání předchozích 

přesných instrukci, nejistota plynoucí z neurčených pravomocí, potřeba disponovat 

většími pravomocemi k dosaţení cíle, rozdílné kompetence, nevyjasněné pravomoci. 

 

„„.a hlavně, že soudní exekutor jakožto soukromá osoba má daleko větší pravomoci než 

já jako státní exekutor, teda daňový“    „...... nezadá práci jednoznačně a pak se to musí furt 

předělávat.“ (Luboš) 

 

„malá pravomoc pracovníků finančních úřadů, to je taky hrozný.“ (Karel) 

 

„to je snad nejhorší na týhle práci, pořád něco předělávat, aby to člověk napasoval do 

všech těch metodik a postupů podle všech zákonů...což ani není prakticky možný.“  

„Stačila by malá právní úprava a hned by se daně platily jinak, takhle je to hrůza. 

Dlužníci se vám smějou do očí a vy nemáte skoro žádný zákonný zbraně, jak na ně.“ (Alena) 

 

Pracovníci popisovali konflikty plynoucí z organizace práce, jako jsou nevyjasněné 

pravomoci, nedisponování potřebnými pravomoci k efektivnímu výkonu práce, z nedostatečně 

určených kritérií ke splnění úkolu a nejistoty, jak má být úkol vykonán, zároveň nepociťují 

potřebnou podporu od vedení.  

V případě, ţe úkol nebo postupy k jeho řešení nejsou stanoveny jasně, stejně jako 

neexistence jasné zpětné vazby v pracovníkovi vzbuzuje stres a nejistotu. Stresorem se stávají i 

nevyjasněné pravomocí, kdy není stanoveno, kdo, co, kdy a jak má přesně vykonat. Efektivnější 

organizace práce, přesné a jasné pokyny ke zpracování zadané práce a také přesná a prakticky 

zacílená, srozumitelná metodika vydávaná pro pracovníky k jednotlivým legislativám 

nadřízeným orgánem by tento stresor pomohla sníţit.  

Také bylo zjištěno, ţe oslovení pracovníci uváděli, ţe by k efektivnějšímu výkonu svého 

povolání potřebovali disponovat mnohem většími pravomocemi k vlastnímu efektivnějšímu 

výkonu exekuce. Pravomoc daňového exekutora určuje legislativa a legislativu tvoří 

zákonodárci. Protoţe efektivní výběr daní přispívá k vyrovnanému státnímu rozpočtu a 

vymáhání daňových nedoplatků je nezbytné pro spravedlivé uplatňování práva, bylo by vhodné 
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přezkoumat pravomoci daňových exekutorů tak, aby jimi disponovali v takovém rozsahu, který 

by usnadňoval dosaţení nejoptimálnějších výsledků jejich práce. Dále by bylo efektivní vydat 

příkaz ředitele s přesnou formulací pravomocí jednotlivých zaměstnanců. 

 

 

 Třetí faktor v této kategorii jsem označila kódem anticipační stres a zahrnula jevy  

jako je stres plynoucí z očekávání negativních jevů při nesplnění úkolů včas, předjímání obav 

z průběhu jednání s dluţníkem, nervozita a úzkost před příchodem dluţníka.  

 

„No někdy mám strach z jejich reakcí, co příjdou. Někdy prostě nezvládají svůj vztek, 

křičí na vás tady nebo do telefonu a tak to je pak z toho člověk fakt ve stresu.“ (Jana) 

 

„Tak co bych dodala ještě, no člověk většinou neví, kdo přijde a většinou mám blbý 

zkušenosti, bývají někdy takoví zlí, útoční, tak když mám někoho pozvaného, mám občas nervy, 

jak to jednání bude probíhat.“ 

 

„Že je furt co dělat, nikdy nemám práci hotovou, to tady snad ani nejde někdy mám 

dojem, že ,to tady snad ani nejde, jsem pak unavená a otrávená, když toho je moc a padne na 

mě všechno to, co ještě musím udělat a dodělat..“ (Daniela) 

 

„Ale jakmile jsou arogantní, tak  mám pak trochu strach, i trému.“ (Adela) 

„Věci k vyřešení, kterým nerozumím, tak to z toho je mi fakt vždycky úzko.“ (Hanka) 

 

Anticipační stres je vyvoláván negativním očekáváním dalšího vývoje události, strachem 

z budoucnosti a objevuje se většinou na základě předchozí negativní zkušenosti. Anticipační 

stres je poměrně častý. Jeho projevy jsou zpočátku mírné, zvyšuje se s přibliţující událostí a 

můţe změnit obvyklý vzorec chování daného pracovníka. Po odeznění situace odchází i 

anticipační stres. Nicméně anticipační stres vytváří stresové reakce strachu a organismus trpí 

nevyuţitým pohotovostním stavem. Následkem anticipačního stresu je často chronická 

ustaranost, bolesti hlavy a zad. Tento typ stresoru dle získaných údajů pracovníci pociťují 

především v začátcích své pracovní dráhy. Pracovníci pracující jako daňoví exekutoři delší 

dobu anticipační stres před jednáním s dluţníkem téměř neuváděli anebo uváděli, ţe se jiţ proti 
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takovým pocitům tzv. „obrnili.“ Jinými slovy se s postupující dobou praxe na tento stresor 

adaptovali tak, ţe se jiţ pro ně nestává zdrojem distresu.  

 

 Čtvrtý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem mentální zátěţ a zahrnula 

jevy, jako jsou časté změny pracovních postupů, nutnost rychlé orientace ve sloţité 

legislativě, vykonávání mnoţství nestandardních úkolů, časté změny v softwaru ADIS, 

vysoká náročnost řešení mimořádných situací, vysoká náročnost přípravy, stres 

z nedostatečné kvalifikace, pocit, ţe na poţadavky nedisponují potřebnými znalostmi a 

nedostačující vzdělání. 

 

......“jako je třeba legislativa a ty věčný změny, tak to je hrozný. Ta práce je čím dál 

těžší na provedení jako spíš technicky. To jsou pořád samý změny v Adisu, ve vyhláškách, 

zákonech a myslíte, že vás někdo zaškolí? Nezaškolí.“ (Alena)  

 

„Ty věčný změny. To je hrůza. Pořád abyste se učila něco novýho.“ 

„Z toho, co jsem zažil, tak asi exekuce prodeje nemovitosti, kdy je kolem spousty 

papírování, je to fakt obtížný něco prodat v dražbě a u celýho procesu se neseknout, je to tisíc a 

jeden papír.“ (Luboš) 

 

„Exekuce nemovitých a movitých věcí, protože to je hrozně papírování, je k tomu 

potřeba opravdu hodně podrobných znalostí.“ 

„Zvlášť, když to trvá moc dlouho, takovýdle časový pres, to se dlouho vydržet nedá, 

protože tohle je práce náročná na znalosti a odbornost a prostě nemůžete pořád jet ve vysokým 

tempu a a neustále dokonale řešit složitý a neobvyklý případy a postupy.“ (Karel) 

 

„Práce je příliš rozsáhlá, štve mě ta věčná nejistota ve znalosti zákonů a taky 

nezkušenost ve stále nových složitých situacích, které by měl řešit spíše právník.“  

„Práce je prostě moc odborná, správně by jí měli vykonávat samí vysokoškoláci, nejlíp 

právnického vzdělání.“ ...takové, který prostě přinese nějaká situace. Třeba když musíte 

nestandardně zadávat věci do počítače, protože musíte vyplnit něco, na co systém není 

připravenej.“ (Hanka) 
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 „ No ale  taky se třeba stalo, že  jsme přišli do provozovny a tam na nás 

vykoukly...jak to říct...no.. hodně nestandardní věci k zabavení, se kterýma jsme vůbec 

nepočítali. No a zabavit to prostě musíte a musíte se tvářit, jakože víte, co děláte (úsměv). Na 

spoustu situací Vás prostě žádná teorie a metodika jako nepřipraví. To jsme pak přilítli do 

práce zpátky s očima navrch hlavy a včetně všech nadřízených jsme zjišťovali po všelijakých 

dalších institucích, jak ty věci vůbec jenom nechat ocenit!!!!“ (Alena) 

 

Mentální zátěţ pracovníků dle zjištěných údajů plyne z mnoţství obtíţných, na odborné 

znalosti náročných úkolů, jsou na ně kladeny vysoké nároky na vědomosti, zkušenosti a 

schopnosti, pracovníci se musí adaptovat na časté změny pracovních postupů. Jejich 

zaměstnání je také náročné na paměť, soustředění, kreativní řešení problémů, představivost a 

myšlení. Zároveň řeší mnoho úkolů. Pracovníci se musí neustále orientovat a přizpůsobovat 

změnám vyplývajících z novel legislativy či změn postupů zpracovávání údajů v systému 

ADIS, musí řešit nestandardní situace. Zadané úkoly jsou často nárazového charakteru.  

Ve vnímání stresoru je rozhodující, jak často jsme změnám vystaveni a také, kolika 

změnám najednou musíme čelit. Pracovníky popisovaná podráţděnost, únava, sníţení výkonu a 

tendence uniknout jsou pak projevy nepřiměřeného přetíţení plynoucího z častých změn a 

řešení nestandardních situací.  

Z výzkumu téţ vyplynulo, ţe zaměstnanci ve vyšším věku se adaptují na změny 

pracovního postupu obtíţněji a pomaleji.  

Efektivnější organizace práce a plynulejší tempo změn pracovních postupů by přispělo 

ke sníţení mentální zátěţe zaměstnanců. Vyčleněním určitých zaměstnanců na určitý typ 

vykonávané práce by mohl vyřešit distres plynoucí ze změn a z řešení neustále nových úkolů - 

tak by se určité úkoly a úkony pro určité zaměstnance staly spíše rutinou a přestaly by být 

zdrojem distresu z adaptací na časté změny. 

 

 Pátý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem vnější konflikty. Mezi takto 

označené jevy jsem zahrnula napjaté interakce s dluţníkem, čelení agresi ze strany 

dluţníků, jednání s problémovými dluţníky a pocit nedostatečné podpory nadřízených. 

 

 „Záleží na tom, jak se dlužník chová, většinou se cítím tak nějak normálně, neutrálně, 

někdy je dlužník agresivní a vulgární, to je samozřejmě nepříjemné.“ „Kolegové zažili slovní 

napadení, výhrůžky…a není nic nebo nikdo, kdo by vám v těchto chvílích pomohl.“ (Hanka) 
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„..ale když přijde někdo, kdo Vás z toho ještě pomalu obviňuje, tak to jsem pak nervózní, 

mám trému.“  (Alena) 

 

„.a taky se nám s kolegou v terénu stalo, že nám dlužník vyhrožoval, že na nás pustí psa, 

v terénu na nás slovně útočili, vyhrožovali, občas trochu strach nebo naštvanost cítíte, jednou 

jsem zažil i vyhrožování, že mě dlužník zažaluje u soudu.“ (Karel) 

 

„No někdy mám strach z jejich reakcí, co příjdou. Někdy prostě nezvládají svůj vztek, 

křičí na Vás tady nebo do telefonu a tak to je pak z toho člověk fakt ve stresu.“ (Jana) 

 

„úkoly,  které neumím řešit, nejistota ve znalosti zákonů.“ (Hanka) 

 

„Chybí mi tu  podpora vedení.“ „Nikoho z vrchu nezajímá, v jakém tempu tu pracujeme 

kolikrát.“ (Jana) 

 

Ze získaných údajů bylo zjištěno, ţe pracovníci při přímé interakci s dluţníkem často 

čelí konfliktům. Konflikt je většinou pociťován jako nepříjemný, doprovázený napětím, 

citovým afektem a pocitem ztraceného času.  

Konflikt nastává v napjatých situacích, kdy si strany uvědomují, ţe jsou protivníci a 

snaţí se navzájem jednat odlišnými způsoby. To se můţe stát při přímé interakci s dluţníkem.  

Při interakci s dluţníkem hraje velkou roli fakt, ţe dluţník má často pocit, ţe se stal obětí a ze 

své frustrace a finanční či ţivotní situace obviňuje konkrétního pracovníka. Takový pracovník 

je pak vystaven značné psychosociální zátěţi.  

Konflikt můţe také nastat při komunikaci s nadřízenými pracovníky. Tyto situace 

mohou nastávat díky nesprávnému vedení, nedostatečné komunikaci nebo rozdílným typem 

osobností. 

Ke konfliktům je třeba přistupovat aktivně s cílem konstruktivně jej vyřešit. Moţnost 

obrátit se v takových chvílích na nadřízeného pracovníka, nebo pracovníka se zkušenostmi 

s řešením konfliktů, který by plnil roli poradce, přináší do konfliktního jednání aspekt 

konstruktivního řešení. Tento postup by mohl přispět ke zdárnému a efektivnímu řešení 

konfliktů a pracovník byl měl pocit přímé podpory. Vhodné by bylo i pořádání kurzů, kde by se 

pracovníci naučili asertivitě a efektivnímu řešení konfliktních situací s problémovými klienty.  
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 Šestý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem vnitřní konflikty a zahrnula 

jevy jako je pocit nesouhlasu s provedením exekuce, pocit viny při provádění exekuce, 

pocit zodpovědnosti za dluţníkův osud, úzkost, co s dluţníkem bude v budoucnu, 

nesouhlas s prováděním exekuce důchodů, nesouhlas  s prováděním exekuce ručitelů 

daňových nedoplatků, pocit, ţe se musím při jednání obrnit, pocit zodpovědnosti za 

dluţníkův osud a soucit s rodinnými příslušníky dluţníka. 

 

„Občas s tím prostě nesouhlasím. Když musíte exekuovat babičce důchod, nebo 

nevinnýho ručitele, tak to mě fakt štve!“  

„Takže exekuce třeba na ručitele mi fakt nedělá dobře.“  

Líto? ...to víte, že (mi dluţníka líto) je.“ (Alena) 

 

„Někdy se pomalu cítím vinna, jako bych mu ten dluh způsobila snad já sama!“ 

„A.....někdy přemýšlím, co s tím člověkem bude, když mu musím exekuovat třeba i dávky nebo 

důchod.“ (Hanka) 

 

„Takže exekuce třeba na ručitele mi fakt nedělá dobře, pak je mi jich líto a přemýšlím, 

jak to řešit, s ním.“  

„Takže se snažím jejich osud nepřipouštět a dělat, že je mi to jedno.“ „Já si myslím, že 

se člověk po nějaké době zocelí tak, že už asi nic nepřekvapí a psychiku tolik nezaměstná.“ 

(Luboš) 

 

..“vadí mi exekuovat ručitele, což se děje při exekuci daně z převodu nemovitostí, přijde 

mi to nemorální!“..“tak se prostě pak už obrníte.“ (Karel) 

 

Exekuce majetku dluţníka na mě působí..“ Fakt nepříjemně! Jsem nervózní, úzkostná, chci 

to mít rychle za sebou!“ „Teď už jo....už jsem se obrnila...dřív mi jich bylo líto...“ (Daniela) 

 

Jak je vidno ze získaných dat, exekuce majetku dluţníků pracovníkům často působí 

psychickou zátěţ ve formě neţádoucí citové odezvy, strachu, nervozity, pocitů viny a vnitřních 

konfliktů. Také často nesouhlasí se způsobem provádění daňové exekuce, nebo s jejím 

rozsahem a také s exekucemi majetku osob sociálně slabších, či osob původně na daňovém 
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nedoplatku nezúčastněných, jako jsou ručitelé daně z převodu nemovitostí. Navzdory zaţitému 

názoru společnosti, ţe exekutor je bezcitný člověk bez emocí, je patrné, ţe pracovníky osud 

dluţníků mnohdy trápí, mnohdy musí postupovat podle takových ustanovení zákona, se kterými 

vnitřně nebo morálně nesouhlasí. Trápí je dluţníkův osud a snaţím se jim být nápomocni. 

Pracovníci se s citovou zátěţí v průběhu času vypořádají dle zjištěných údajů tak, ţe se citově 

tzv. obrní, tedy oprostí od podobných pocitů viny a lítosti. Na intenzitu takovýchto pocitů má 

vliv i typ osobnosti pracovníka vykonávající povolání exekutora. Zaměstnavatel by měl při 

výběru pracovníků na tyto pozice zohledňovat i osobnostní vlohy, typ osobnosti a faktory jako 

je hardiness a vulnerabilita pracovníka.  

 

3.9.3 Kategorie - vliv stresu na výkon 

Další kategorii jsem dle získaných dat označila jako   vliv  stresu  na výkon. 

 Faktory spadající do této kategorie jsem označila kódem  vliv  stresu chronického a 

akutního a označila jevy jako sníţení intenzity a výkonu práce při pociťování působení 

dlouhodobého chronického stresu a zvýšení intenzity výkonu a práce při působení 

akutního, krátkodobého stresu.  

 

„Když cítím časový tlak, zvyšuju tempo i přesnost práce, jsem schopná udělat 

neuvěřitelný množství práce za den. Ale když to trvá moc dlouho, jsem pak vyčerpaná a moje 

tempo klesá, jsem unavená, doma jsem k ničemu a mám chuť s tím okamžitě prásknout a dát 

výpověď.“ 

„No když třeba jedete čtrnáct dní jak fretka, tak to už se potom nedá, začnu pak být 

plačtivá, rezignovaná a chci utýct, někam do klidu.“ (Alena) 

Práce při časovém tlaku..„přináší „trošku“ stresu – ze začátku mě to nutí pracovat 

rychleji, ale časem už to tempo prostě nezvládám a začínám dělat chyby a taky míň práce, 

protože to se dlouhodobě nedá zvládat.“ (Jana) 

„Jednou za čas na mě padne pocit vyčerpání, když mám pocit,že je toho moc a nemůžu 

se z toho množství práce vyhrabat. Tak to je jako nejhorší.“ (Petra) 

„Že je furt co dělat, nikdy nemám práci hotovou, to tady snad ani nejde někdy mám 

dojem, že ,to tady snad ani nejde, jsem pak unavená a otrávená, když toho je moc a padne na 

mě všechno to, co ještě musím udělat a dodělat..“(Daniela) 

„A taky jsem si uvědomila, že když jsem dlouho ve stresu, snáze onemocním.“ (Hanka) 
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„Pracovní výkon je výsledek pracovní činnosti vykonané v určitém čase za určitých 

podmínek.“ (Pauknerová, 2006, s. 166 in: Stres na pracovišti – moţnosti prevence, 2009, 

str. 49, dostupné online). Stres můţe působit jak negativně, tak pozitivně na výkon 

zaměstnanců. 

Bylo zjištěno, ţe pokud pracovníci vnímají pracovní zátěţ dlouhodobě jako nepřiměřenou, 

jsou vystaveni chronickému stresu, jejich výkon začíná postupně klesat. Také na sobě pozorují 

typické známky stresu, jako je únava, nervozita, plačtivost, úzkost a vztek, pocit rezignace 

anebo snadněji onemocní.  

Zaměstnavatel by měl pracovníkům vytvářet takové podmínky, aby byli pracovníci 

působení chronického stresu vystaveni v co nejmenší moţné míře. Proto by měl zaměstnavatel 

revidovat, v jakých podmínkách jeho zaměstnanci pracují.  

Bylo zjištěno, ţe akutní krátkodobý stres pracovníkům neškodí, naopak je pozitivně 

motivuje k vyššímu výkonu.  

 

3.9.4 Kategorie - příznaky stresu 

Další kategorii jsem dle získaných dat označila jako příznaky stresu.  

 

 První faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem fyzické příznaky stresu a 

zahrnula jevy, jako jsou bolest hlavy, ţaludku, pocit tlaku a přepětí, bušení srdce, 

zvýšená tepová hladina a další projevy stresu na fyzické úrovni.  

 

„.. když je toho na mě moc, strašlivě mě rozbolí hlava, mívám migrény.“ (Daniela) 

... potí se mi ruce, svírá žaludek.“ „„cítím takový přetlak v těle, rozechvělost.“ (Karel) 

„mám vždycky potíže s dechem, strašně špatně spím, buší mi srdce.“ (Alena) 

„zrychlí se mi tep a víc mi buší srdce.“ (Petra) 

„taky mě často rozbolí hlava.“ (Jana) 

 

 

 Druhý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem emoční příznaky stresu a 

zahrnula jevy jako podráţděnost, nervozita, vztek, únava, vyčerpání, pocit, ţe člověka 

nic nebaví, pocit bezmoci a marnosti výkonu povolání, apatii, předráţděnost, duševní 

rozladění.  
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„Jsem především vzteklá, nedokážu ten vztek v sobě ani dusit. A taky se cítím vyčerpaná 

a musím jít někam ven to odreagovat.“ (Jana) 

„Jednoznačně únavou a nejraději bych se na vše vykašlal a šel spát.“ (Luboš) 

„Co se týká emocí a změn chování, tak bych řekla, že když už to na mě přijde tak bývám 

občas podrážděná.“ (Petra) 

„cítím úzkost, nervozitu, potí se mi ruce, svírá žaludek, jsem vzteklej.“ (Karel) 

„Jsem nervózní, úzkostná.“ (Daniela) 

 

 Třetí faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem behaviorální příznaky 

stresu a zahrnula jevy jako zvýšení poţívání alkoholu a nikotinu, nechuť k práci, 

vyhýbání se zaměstnání, zvýšenou nemocnost, zvýšenou chuť k jídlu a horší kvalitu 

práce. 

 

„sahám po cigaretě.“ (Daniela) 

„prostě  cigarety, alkohol – když si dám doma v klidu panáka.“ (Karel) 

„jsem unavená, doma jsem k ničemu a mám chuť s tím okamžitě prásknout a dát 

výpověď.“ 

„nechce se mi chodit do práce.“(Alena) 

„mám chuť popadnout kabelku a jít domů.“(Adela) 

„nechce se mi už nic dělat……a začnu víc jíst. Hlavně sladký.“ „No...když to trvá delší 

dobu, pak mám většinou nějakou virózu, jako třeba rýmu a tak, jsem si všimla.“(Hanka) 

 

Ze zjištěných údajů vyplývá, ţe u pracovníků se objevují zdravotní problémy 

pocházející ze stresu. Byly zjištěny fyzické, emoční i behaviorální příznaky stresu. Pracovníci 

uváděli různé subjektivně vnímané potíţe od bolesti hlav po podráţděnost, touhu uniknout, 

únavu a vztek, stejně jako zvýšenou chuť k jídlu, poţívání alkoholu a nikotinu. Působení stresu 

stejně jako délka a průběh adaptace člověka na stresovou situaci přímo závisí na tom, jak 

člověk dokáţe zacházet s vlastními emocemi. Nezvládnuté negativní emoce vzniklé v důsledku 

stresu vyvolávají sekreci adrenalinu a noradrenalinu, které uvádí organismus do pohotovosti. 

Pokud nejsou tyto látky vyuţity ke zvládnutí stresové reakce na fyzické úrovni formou útěku 

nebo boje a ani nejsou z těla odplaveny vhodnou abreakcí, dochází snadněji k poškození zdraví.  
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3.9.5 Kategorie - způsoby abreakce 

Další kategorii jsem dle získaných dat nazvala způsoby abreakce.  

 

 První faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem fyzická abreakce a označila 

jevy jako je sportování, procházky, návštěva fitness, sauny, aerobní cvičení a běh. 

 

„...návštěva fitka, kde cvičím, chodím na masáže, do sauny, ráda se hýbu a turistím.“ 

(Hanka) 

„když se jdu projít do přírody,nebo si jdu zaběhat.“ (Alena) 

„„No chodím do fitka, na aerobic, a taky je skvělá sauna.“ (Daniela) 

 

Fyzická abreakce je způsob uvolnění stresu. Stresové hormony vyplavené do organismu 

se při pohybu spotřebují a do krevního řečiště se naopak vyplaví hormony dobré nálady – 

endorfiny. Bylo zjištěno, ţe pracovníci účastnící se výzkumu pravidelně sportují a věnují se 

pohybovým aktivitám, coţ významně přispívá k relaxaci a tak se lépe vyrovnávají 

s následky stresu.  

 

 Druhý faktor spadající do této kategorie jsem označila kódem vliv sociálního kontextu a 

označila jevy jako posezení s přáteli, pobyt s blízkými lidmi, vyhledávání společnosti 

lidí, podpora ostatních, pomoc při řešení úkolů, pocit, ţe se o kolegy lze opřít, poţádat 

je o pomoc, jistota, pocit zázemí ve vlastním pracovním prostředí, pocit uspokojení 

z konstruktivního jednání s dluţníkem, pozitivní vzájemné vztahy pracovníků na 

pracovišti, vzájemná podpora a důvěra pracovníků.  

 

„Tak jednoznačně (mi zvládat zátěţ pomáhají) kolegové z kanclu, se kterými o tom 

pokecáme a nakonec si z toho uděláme legraci.“  

„Cítil jsem i strach z toho, že jsem tu nový, ještě vše neznám a řeknu něco, co nemám, 

anebo dlužníka uvedu v omyl, ale v tomto mi hodně pomohli kolegové z kanceláře.“  

„Baví mě, když daný dluh z dlužníka vymůžu, anebo se řeší nějaký problém a najde se za 

mé pomoci řešení.“ (Luboš) 
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(stres mi pomáhá zvládnout)„....jedna kolegyně. Té kdyby tady nebylo, asi bych to 

nedávala. A ani nejde tak o to,že to s ní jde všechno konzultovat, ale že mě vyslechne, že se jí 

můžu vypovídat, když mám nějaký svý problémy a pak mi to jde všechno hned líp od ruky.“  

„Máme tu bezva kolektiv, lidi se navzájem nepodráží a tak, snažíme si pomáhat. Když 

má někdo osobní problémy, ostatní se mu snaží pomoct. To je jedna z nejdůležitějších věcí, to 

vás drží, abyste to tu kolikrát vydržela.“ (Alena) 

 

 „.. máme velmi dobrý kolektiv a na tom velmi záleží, kdyby to byl špatný kolektiv, tak 

jsem tady tak dlouho určitě nevydržel.“ „Kolegové, i když se občas prostřídají, jsou fajn.“ 

(Karel) 

 

„My tady máme fakt fajn kolektiv, kdyby tu byli ještě nesnesitelný kolegové, asi bych tu 

nedokázala vydržet.“ (Jana) 

 

„Člověk tráví v práci spoustu času a my tady máme fakt fajn kolektiv, kdyby tu byli ještě 

nesnesitelný kolegové, asi bych tu nedokázala vydržet.“ (Adela) 

 

„Naopak mě baví  osobní jednání s dlužníkem, ať už v kanceláři, nebo v terénu.“(Petra) 

 „dobře se odreaguju při setkání  s dobrými známými.“ (Karel) 

„..jít se odreagovat někam do společnosti..taky mi pomáhá, že můžu být se svým 

manželem.“(Jana) 

 

Sociální podpora okolí a přátel patří mezi velký zdroj pomoci při zvládání stresu. Lidé, kteří 

mají ve svém okolí podporu, se se stresem vyrovnávají mnohem snadněji.   

Pracovníci účastnící se výzkumu uváděli, ţe jsou pro ně velmi důleţité a posilující pozitivní 

vztahy na pracovišti. Oporu kolegů, vzájemnou důvěru a pomoc uváděli jako významný zdroj 

podpory při zvládání těţkostí a psychické zátěţe. Bez takového sociálního zázemí na pracovišti 

by pro ně mnohdy byla vzniklá psychická zátěţ dlouhodobě nepřiměřená a to do té míry, ţe by 

uvaţovali o změně zaměstnání. Stejně často uváděli jako významný prvek abreakce stresu 

pobyt s přáteli a rodinnými příslušníky. Dobrý pracovní kolektiv má na pracovníky pozitivní 

vliv a můţe být pozitivním motivátorem k výkonu.  
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3.9.6 Kategorie - salutory 

Další kategorií vzešlé ze získaných dat jsem označila jako salutory.  

 

 Faktory spadající do této kategorie jsem označila kódem  uspokojení z práce a označila 

jevy jako pocit zadostiučinění při vymoţení pohledávky, pocit smysluplnosti práce, 

přínosu pro společnost a pocit uţitečnosti.  

 

„Určitě je naše práce přínos. Přínos pro stát formou snížení nedoplatků a zvýšení 

příjmů do státního rozpočtu.“ (Petra) 

 

„Tahle práce má v každém případě smysl a taky přínos, vlastně pro všechny, protože 

daňový nedoplatky je potřeba vymáhat a to se nám vcelku i částečně daří.“ (Karel) 

„Jsem rád, když něco vymůžu, jednak se zbavím spisu a jednak aspoň člověk vidí, že ta 

všechna dřina má nějaký smysl.“ (Karel) 

 

 „Baví mě ….velká různorodost práce, taky to, že člověk vymůže peníze z podvodníků.“ 

(Daniela) 

 

 

Ze získaných dat bylo zjištěno, ţe pracovníci pociťují smysluplnost a přínos své práce. 

Pokud člověk pocit smysluplnosti vykonávání své práce nemá, pak se cítí frustrován či 

deprimováni a následkem bývá vztek či agrese směřovaná ke zdroji frustrace.  

Pracovníci také kladně oceňovali rozmanitost práce, ţádný z pracovníků neuváděl jako stresor 

monotonií práce. 

Pokud člověk uspokojení z vykonávané práce pociťuje, je tak pozitivně motivován 

k jejímu dalšímu efektivnímu vykonávání, a tento pocit mu dodává sílu a výdrţ při překonávání 

nějaké těţkosti. Pocit smysluplnosti je jedním z nejvýznamnějších salutorů.  

 

3.10   Shrnutí zjištěných dat 
Z provedeného výzkumu, který byl zaměřen na zjištění psychických zátěţových faktorů 

při výkonu povolání daňového exekutora, vyplynuly následující zátěţové faktory: 

Jako stresové faktory vyplývající z výkonu povolání pracovníci uváděli vnější stresory a 

to jak fyzikální, tak sociální stresory.  
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 Fyzickými stresory jsou nepřiměřené teplo a chlad v kanceláři a také hlučné prostředí, 

ve kterém musí mnohdy pracovat. Vhodnou úpravou pracovního prostředí by pracovníci 

nebyli vystaveni těmto stresorům, coţ by se pozitivně odrazilo na jejich odvedené práci.  

 Sociálními stresory vyplývaly jak ze vztahů na pracovišti a  interakce s ostatními 

pracovníky, tak s dluţníky. Sociální klima na pracovišti významně ovlivňuje kvalitu 

pracovního ţivota. Pracovníci uváděli jako negativní faktor interakce s dluţníkem a 

jednání s ostatními odděleními úřadu. Přímo pracovní kolektiv hodnotili jako pozitivní 

faktor.   

 Technické aspekty pracoviště jako je nevyhovující software a zastaralé počítače 

negativně ovlivňují nejen kvalitu odváděné práce, ale jsou uváděny jako významný 

stresor pracoviště. Vhodnou modernizací pracovních pomůcek by zaměstnavatel dosáhl 

jednak vyšší efektivity odvedené práce a zároveň zmírnil dopady působení stresoru 

vznikající při práci s neadekvátním technickým vybavením.  

 Faktor ohodnocení práce byl pracovníky vnímán negativně. Mzda je nejúčinnějším 

motivátorem k výkonu, pokud má pracovník pocit adekvátního ohodnocení, odpadá 

působení stresoru ve frustrace a nespokojenosti.  

 Stres časového tlaku byl pracovníky uváděn jako nejvýznamnější stresor tohoto 

povolání. Stres z časového tlaku vzniká i za přispění zastaralé techniky a nárazovosti 

zadaných úkolů. Pokud jsou zaměstnanci vystavováni nadměrnému stresu plynoucího 

z časového tlaku, jsou vystavováni nejzávaţnějšímu stresovému faktoru, který má 

negativní vliv na výsledky práce, a ve výsledku můţe vést k váţným zdravotním 

problémům.   

 Dále pracovníci uváděli jako stresor organizaci práce. Pracovníci postrádají vyjasněné 

pravomocí, lepší komunikaci s dalšími odděleními, konkrétnější metodické vedení, 

odborně, ale přesto srozumitelně zpracované pokyny vydávané k jednotlivým 

ustanovením zákona nadřízeným orgánem a efektivnější feedback s nadřízenými. 

Pracovníci naopak kladně hodnotili svobodu rozhodování a rozmanitost práce a pocit 

zodpovědnosti, který neguje vznik frustrace z pocitu nesmyslnosti vykonávané práce.   

 Pociťovaný   anticipační stres plyne z interakce s dluţníky a z negativního očekávání 

vývoje událostí, pokud pracovníci nestihnou zadaný úkol zpracovat včas. Při 

anticipačním stresu organismus trpí nevyuţitými pohotovostními stavy a časem můţe 

podléhat některým psychosomatickým nemocem. Případná změna pohledu na svět, 
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uvědomění si, ţe dělání si starostí dopředu případný problém nevyřeší, můţe pomoci 

naučit se zvládat tento druh stresu.  

 Stresor ve formě mentální zátěže vyplývá z poţadavků na zpracování informací 

kladoucí zvýšené nároky na pozornost, paměť, představivost, kreativní myšlení  a 

flexibilní, rychlé  a přesné rozhodování řešení nastalých situací. Efektivnější organizace 

práce a plynulejší tempo změn pracovních postupů by přispělo ke sníţení mentální 

zátěţe zaměstnanců. Vyčleněním určitých zaměstnanců na určitý typ vykonávané práce 

by mohl vyřešit distres plynoucí z řešení neustále nových úkolů - tak by se určité úkoly a 

úkony pro určité zaměstnance staly běţnou zátěţí, rutinou a přestaly by být zdrojem 

distresu z adaptací na časté změny. Sníţení mentální zátěţe zaměstnanců by přispěla i 

efektivnější organizace práce. 

 Dalším stresorem  pochází z konfliktů přicházejících z vnějšího okolí. Pracovníci 

musí čelit jednání s agresivními daňovými subjekty a zároveň vnímají nedostatečnou 

podporu ze strany svého vedení. Konflikt můţe také nastat při komunikaci 

s nadřízenými pracovníky. Tyto situace mohou nastávat díky nesprávnému vedení, 

nedostatečnou komunikací nebo rozdílnými typy osobnosti. Ke konfliktům je třeba 

přistupovat aktivně s cílem konstruktivně jej vyřešit, řešení konfliktního jednání přináší 

moţnost obrátit se v takových chvílích na nadřízeného pracovníka, nebo pracovníka se 

zkušenostmi s řešením konfliktů. Tento postup by mohl přispět ke zdárnému a 

efektivnímu řešení konfliktů a pracovník má pocit přímé podpory. Dále by bylo 

efektivní pořádání kurzů asertivity pro pracovníky.  

 Se stresorem ve formě ztráty zaměstnání se pracovníci obvykle vyrovnávají tak, ţe si 

tento stresor nepřipouští, nepředjímají jej. 

 Dále byl zjištěn stresový faktor pocházející ze subjektivních pocitů a názorů na 

prováděnou exekuci a z osobního přístupu k dluţníkovi. Tyto vnitřní konflikty 

pracovníci pociťují jako vnitřní nesouhlas s provedením exekuce, cítí lítost a pocity 

viny. Na intenzitu takovýchto pocitů má vliv i typ osobnosti vykonávající povolání 

exekutora, coţ by mělo být zohledňováno zaměstnavatelem při výběrovém řízení na 

pozici daňového exekutora. 

 Zaměstnanci vystavení působení chronického stresu často čelí pocitům únavy a 

bezmocnosti, jejich výkonnost postupně klesá. Omezení působení chronického stresu 

vytipováním stresorů a sniţováním jejich účinků na pracovníky pozitivně ovlivňuje jak 

jejich zdraví, tak samotnou efektivitu práce.  
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 Dále bylo zjištěno, ţe pracovníci pociťují fyzické, emoční i behaviorální příznaky 

stresu, ale nejsou ohroţeni syndromem vyhoření. 

 V kategorii stresoru ve formě kontaktu s lidmi, neboli aspektech sociálního prostředí 

panovala značná nejednotnost získaných dat. Někteří pracovníci  uváděli kontakt 

s dluţníky jako motivující, jindy jako stresující faktor. Vnímání tohoto stresoru je silně 

subjektivní a záleţí na typu osobnosti, vulnerabilitě a hardiness konkrétního pracovníka.  

 Naopak vzájemné vztahy na pracovišti pracovníci jednotně uváděli jako pozitivní aspekt 

svého zaměstnání. Pracovníci téţ kladně hodnotili moţnost svobodného rozhodování při 

práci, které je sice omezeno zákonnými postupy, metodikami a danými postupy, ale 

mohou si v ţádoucích mezích zvolit, jakou prací se budou momentálně zabývat, dále 

oceňovali její různorodost a nezatíţení úkolovou monotónií. Dále pracovníci hodnotí 

své zaměstnání jako přínosné, zodpovědné a pro zachování spravedlnosti ve společnosti 

nezbytné. 

 

3.11   Porovnání získaných dat – diskuze 
 

Údaje o psychických zátěţových faktorech daňových exekutorů získané v mé bakalářské 

práci jsem porovnala s údaji o psychických  zátěţových faktorech  zaměstnanců veřejné správy 

zpracované v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „projekt“ a „MPSV“) 

z roku 2008 – 2009, který zkoumal stres na pracovišti ve veřejné správě a subjektivní 

hodnocení zátěţe pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních 

podmínek. (Dostupné online na: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9134/Zaverecna_zprava_STRES_2009_a_prilohy.pdf) 

V tomto projektu bylo respondenty jako 12 nejvýznamnějších stresorů označeno: 

Práce s PC, kladení vysokých nároků na myšlení, pozornost a spolehlivost, únava očí, potíţe 

vznikající z práce s PC, pocit, ţe nemá dobrou perspektivu kariérního růstu, nedostatečnou 

prevenci stresu na pracovišti, pocit nedocenění práce, časté řešení konfliktních situací s klienty 

na pracovišti, plnění úkolů pod vysokým časovým tlakem, reorganizace a narůstání počtu 

agend, problémy, které zatěţují i po skončení pracovní doby a časová tíseň při plnění úkolů.  

(Stres na pracovišti, 2008-2009, příloha č. 5. Souhrnné pořadí subjektivně hodnocených aspektů 

a faktorů práce ve veřejné správě, str. 25). Projekt také zjistil, ţe dotázaní respondenti 

nepociťovali závaţnější problémy z hlediska mobbingu a diskriminace, zároveň vysoký počet 

respondentů jako stresující faktor uvedl konflikty s klienty.  
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Výzkum realizovaný v mé bakalářské práci ukázal, ţe povolání daňového exekutora 

přináší rozmanité stresory pramenící z vnějších faktorů, jako  jsou fyzikální stresory, plynoucí z 

místa pracoviště, z interakce s dluţníkem, také z dalších sociálních interakcí na pracovišti, z 

organizace práce, z ohodnocení práce, ze stresu časového tlaku, z mentální zátěţe, 

z anticipačního stresu, dále  plynoucí z vnějších i vnitřních konfliktů jako jsou pocity viny, 

lítosti i strachu z jednání s dluţníkem.  

V porovnání s projektem realizovaným MPSV jsem tedy zjistila údaje, které se v obou 

výzkumech shodují i údaje, které se liší. 

 V obou výzkumech dotázaní zaměstnanci shodně uvedli, ţe jako zátěţ pociťují vysoké 

nároky kladené na myšlení, pozornost a spolehlivost, kterou musí při výkonu práce vykazovat. 

Dále pracovníci shodně jako významný stresor pracoviště uváděli práci s PC a technickou 

novelizaci postupů, která jim práci příliš neusnadňuje, ale naopak práci ztěţuje a přidělává, 

stejně jako plnění úkolů pod vysokým časovým tlakem a časté řešení konfliktních situací 

s klienty.  

I v mém výzkumu bylo zjištěno, ţe práce s počítačem a technickou novelizací je 

hlavním zdrojem stresu pracovníků. Pracovníci uváděli, ţe je od práce zdrţuje časté opravování 

a nahrávání nových verzí softwaru, neboť při těchto odstávkách v programu nemohou pracovat 

a pak se dostávají do časového tlaku. Efektivním řešením by bylo opravování a nahrávání 

nových verzí softwaru mimo pracovní dobu.  

Také reorganizace práce a změny pracovních postupů vyplývajících z novel zákona byly 

pracovníky, kteří se účastnili výzkumu mé bakalářské práce, označeny jako stresor. Shodně tito 

pracovníci negativně vnímají úroveň ohodnocení práce a mají pocit nedostatečné podpory od 

nadřízených pracovníků.   

Stejně jako v projektu participanti neuváděli stresory pocházející z mobbingu nebo 

diskriminace na pracovišti, konflikty s klienty jako stresující faktor byly uvedeny rovněţ.  

Mezi získanými údaji z projektu a mou bakalářskou prací byly také zjištěny rozdíly:  

Pracovníci, kteří se účastnili mého výzkumu, jako stresor neuváděli fyzické problémy 

vznikající z práce s počítačem a ani únavu očí, coţ zřejmě vyplývá z toho rysu jejich 

zaměstnání, kdy pracovníci často ústně vyjednávají s dluţníkem přímo v kanceláři anebo 

provádějí místní šetření u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní. 

Netráví tedy celou svoji pracovní dobu bezprostředně před PC.   

Aspekt pociťování nedostatečného kariérního růstu pracovníci nezmínili vůbec.  
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Dále na rozdíl od projektu pracovníci pracující jako daňoví exekutoři jako stresový 

faktor uváděli strach a anticipační stres pramenící z jednání s dluţníkem. Významným 

stresorem pracovníci účastnící se mého výzkumu označili také vnitřní konflikty. Faktor 

vnitřního nesouhlasu s prováděním exekuce, morální nesouhlas, pocity viny a obavy nad dalším 

dluţníkovým osudem uváděli pracovníci jako aspekt plynoucí přímo z charakteru tohoto 

povolání. Tento stresor vyhodnocuji jako specifický stresor plynoucí z výkonu tohoto povolání 

stejně jako stresor anticipačního stresu z vývoje budoucích událostí.  

Další stresor vyplýval z podmínek, ve kterých pracovníci pracují. Tento stresor je sice 

uváděn i respondenty v projektu, nicméně pracovníci účastnící se mého výzkumu jako stresor 

významný přímo označovali nepřiměřené klimatické podmínky v kanceláři jako je nadměrné 

teplo nebo chlad.  

K nejvýznamnějším spouštěčům stresu také obecně patří mezilidské vztahy. Co se týče 

těchto stresorů, pracovníci účastnící se výzkumu naopak kolektiv, ve kterém pracují, vnímají 

jako zdroj významné podpory a jako faktor, který jim pomáhá zvládat zátěţ. Nicméně sociální 

stresory označeny pracovníky byly a to ve formě jednání s dalšími odděleními úřadu, stejně 

jako s dluţníky.   

Dále byl zjištěn další pozitivní fakt a to ten, ţe pracovníci vnímají svou práci jako 

smysluplnou a společensky nezbytnou, mají tedy pocit smysluplnosti své práce. Stejně tak 

pracovníci oceňovali svobodu rozhodování, rozmanitost práce, pocit zodpovědnosti a fakt, ţe 

místem výkonu jejich práce není kancelář typu openspace. 

 Faktor ohodnocení mzdou zaměstnanci vnímali spíše negativně, coţ je typické pro 

celou veřejnou správu.  

Dále pracovníky účastnící se tohoto výzkumu negativně ovlivňuje působení chronického 

stresu. Pracovníky stres ovlivňuje poměrně ve vysoké míře, neboť pociťují fyzické, 

emocionální i behaviorální příznaky stresu.  

Stresové faktory jako je monotonie práce, vnucené pracovní tempo a vysilující snaha o 

kariéru jako stresor neuváděli vůbec. Mobbing a diskriminace také pracovníky jako stresový 

faktor uváděn nebyl. U pracovníků, kteří se zúčastnili výzkumu, nebyly zjištěny příznaky 

syndromu vyhoření.  

 Dále jsem z dat zjistila, ţe existuje přímá souvislost mezi pociťovanou pracovní zátěţí a 

následným pracovním výkonem, stejně jako k motivaci pracovat. Všechny odpovědi spojovala 

soudrţnost pracovního kolektivu, všichni zúčastnění pracovníci jej vnímali jako podporu, coţ 

bývá v dnešní době spíše neobvyklé.  
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3.12   Kvalita výzkumu - diskuze 
Hodnotný výzkum je takový, kde nedochází ke zkreslování získaných dat a údajů.  

Dle Lincolna a Guby existují tři kategorie, které mohou negativně ovlivnit validitu 

výzkumu. Jedná se o reaktivitu, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany účastníků 

(Hendl, 2005). Pouţitá výzkumná metoda, tj. polostrukturovaný rozhovor, kdy výzkumník 

získává subjektivní názory, pohledy a názory na zkoumaný problém, stejně jako jeho 

subjektivní analýza výzkumníkem sebou přináší riziko určitého zkreslení údajů.  

Z důvodu sníţení rizika zkreslení získaných údajů jsem získaná data a údaje po jejich 

doslovné transkripci předloţila participantům k revizi a okomentování. Případné nejasnosti 

plynoucí z nedorozumění tak byly poznamenány a opraveny.  

Moţný problém z tendence participantů údaje zkreslovat, zatajovat a pozměňovat jsem 

vyřešila tak, ţe jsem otázku týkající se stejného téma pracovníkům pokládala několikrát ve 

změněné podobě, nebo v několika variantách. Zároveň byli pracovníci ujištěni, ţe údaje získané 

z polostrukturovaných rozhovorů jsou zcela anonymní, a proto k jejich zatajování a 

pozměňování nemají důvod.  

Zdrojem validity se v tomto výzkumu stala bohatá data, kterými jsou v případě tohoto 

výzkumu „verbatim, doslovné přepisy“ (Čermák, I., Štěpaníková, I., Kontrola validity dat 

v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá Psychologie, 1998, roč. 42, č. 1, str. 

52 in: Kocvrlichová, 2006, str. 100). 

 

3.13   Etické otázky společenskovědního výzkumu 
Etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důleţitou roli.  

Z toho důvodu jsem od participantů získala informovaný souhlas s účastí na studii a 

participanti budou plně informováni o průběhu a okolnostech výzkumu. Se získanými osobními 

údaji bude nakládáno dle příslušných paragrafů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů.  

Ke zjištěným údajům a datům bude přistupováno tak, aby bylo zachováno emoční 

bezpečí participantů.  
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4 Závěr 
 

V práci jsem popsala fenomén stresu a jeho fyziologické, emocionální i behaviorální 

příznaky, také jsem stručně popsala vliv stresu na zdraví člověka a pojednala o základních 

obranných taktikách zvládání stresu tak, aby člověk zase dosáhl potřebné rovnováhy. Dále jsem 

popsala pracovní činnost daňového exekutora. 

Ve své bakalářské práci jsem se konkrétně zaměřila na oblast psychické zátěţe při 

výkonu povolání daňového exekutora. Osoba exekutora je společností obecně vnímaná spíše 

negativně, coţ je z velké většiny zapříčiněno charakterem jeho práce, a to i přesto, ţe se jedná o 

práci odbornou a pro společnost zcela nezbytnou. Exekutor je úřední osoba, která realizuje 

spravedlivá rozhodnutí přínosná pro celou společnost. Jako vykonavatel těchto rozhodnutí je 

zároveň osobou, která je realizuje v praxi, a proto je mnohdy vnímán jako původce negativního 

vývoje dluţníkova osudu, ač tím je právě dluţník sám.  Z tohoto důvodu jsem v této bakalářské 

práci realizovala výzkum, kterým jsem zjišťovala, jaká psychická zátěţ se s tímto zaměstnáním 

pojí a jak svou práci vnímají zaměstnanci, kteří ji vykonávají. Na základě realizace rozhovorů 

s pracovníky jsem zjistila, ţe práce daňového exekutora je obsáhlá, náročná administrativně i 

intelektuálně a zároveň přináší emoční a citovou zátěţ samotných pracovníků, kteří často čelí 

konfliktním situacím a musí se vyrovnávat s vlastními pocity viny a lítosti. Rozhovory bylo 

dále zjištěno, ţe pracovníci čelí také nevhodným pracovním podmínkám, jejich technické 

vybavení je nedostatečné a v práci je mnohdy spíše zpomaluje, stejně tak je na ně nárazově 

kladeno mnoţství úkolů, k jejichţ splnění nemají dostatečný časový limit, také se potýkají 

s nedokonalou organizací práce a zároveň se musí vypořádat s hojnými změnami pracovních 

postupů, nedisponují srozumitelnou metodikou k výkonu práce, musí se orientovat ve sloţité 

legislativě a často se vyrovnávat s vlastními vnitřními konflikty při výkonu exekuce.  

V této práci jsem se tedy pokusila pojmenovat základní stresové faktory, které toto 

zaměstnání přináší.  Pokud jsou zjištěny problémy stresu spojené s určitou prací, pak lze 

podniknout kroky k jejich prevenci, odstranění nebo jejich zmenšení. Za vhodná opatření je 

odpovědný zaměstnavatel, tato opatřená lze realizovat s účastí pracovníků a mohou být jak 

individuálního charakteru, tak charakteru kolektivního. Zde se jako výzvy ukázaly především 

zlepšování pracovních podmínek pracoviště a to především v modernizaci informačních 

technologií, se kterými musí zaměstnanci pracovat, dále by bylo vhodné vybavit kanceláře 

takovými prostředky, které by eliminovaly nevhodnou teplotu pracoviště. Stejně by bylo 

vhodné se zaměřit na vzdělávání pracovníků, soustavně je připravovat na změny, které 
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vyplývají z novel legislativy, a také by bylo vhodné pořádat kurzy zaměřené na efektivní 

jednání s dluţníkem.  

Protoţe tato opatření orientovaná na zjištěné stresory mohou tyto stresory odstranit nebo 

sníţit, čímţ lze dosáhnout lepších pracovních podmínek zaměstnanců, jejich lepšího 

pracovního výkonu, sníţení jejich psychické zátěţe a přispět tak k větší kvalitě jejich ţivota, 

poskytnu zjištěné údaje příslušným vedoucím pracovníkům vymáhacích oddělení.  
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