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Návrh prevence
- Kurzy work-life balance pro pracovníky, aby um?li vyvá?et 

pracovní a osobní ?ivot

- Seminá? mana?erských dovedností a seminá? komunika?ních 

dovedností pro nad?ízené

- Workshop 'Jak se vypo?ádat se stresem'

- Teambuildingové akce pro lep?í poznání a stmelení kolektivu 

- Nabrání více pracovní síly pomocí internetových inzerát?

Problematika, kterou se zabývá tato bakalá?ská 

práce, je v dne?ní dob? záva?ným a ?asto se 

vyskytujícím fenoménem. Stres se objevuje na 

ka?dém pracovi?ti bez ohledu na jeho velikosti, 

p?sobi?t? ?i zam??ení. Sb?r dat probíhá ve 

spole?nosti XYZ prost?ednictvím anonymních 

dotazník?, z jejich? výsledk? je sestaven návrh 

prevence stresu na pracovi?ti.  

The topic of this bachelor?s thesis is a complex 

phenomenon that has been often discussed 

nowadays. Stress appears at every workplace no 

matter how big the organization is, where it 

operates and what it offers. Data collection takes 

place at the organization XYZ using anonymous 

questionnaires and from the analysis of the 

results preventions of occupational stress are 

suggested.

ABSTRAKT

ABSTRACT

?ESKÉ VSOKÉ U?ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, MASARYK? V ÚSTAV VY??ÍCH STUDÍÍ

Cítí zam?stnanci 
XYZ stres?

Jaké jsou hlavní 
faktory stresu?

Jaké prevence proti 
stresu ve firm? 

chybí?

Výzkum né ot ázky

Záv?re?né shrnutí
Ve spole?nosti XYZ zam?stnanci poci?ují stres, který je?t? není na 

alarmující úrovni a dá se v?as zabránit podle p?íznak?. Z výsledk? 

analýzy je z?ejmé, ?e organizace se p?íli? nezabývá prevencí stresu, 

p?esto má tuto problematiku zna?n? pod kontrolou, ve výsledcích 

nebyly vid?t extrémní výkyvy. Pro lep?í ?ízení stresu na pracovi?ti je 

v?ak ?ádoucí, aby organizace za?adila do svého programu r?zné 

workshopy, seminá?e a teambuildingové activity zam??ené na toto 

téma.
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