
Psychologický průvodce vaší službou pro organizace v období koronaviru. 

 

Vážené studentky, vážení studenti, 

v případě, že byste byli osloveni v souvislosti s usnesením o zajištění poskytování péče v 

zařízeních sociálních služeb (tzn. v rámci pracovní povinnosti), rádi bychom vás již dopředu 

vybavili oporami, jak předcházet extrémnímu stresu a přetížení a jak po akci vystoupit 

z pracovní role a nenosit pracovní stres s sebou. 

 

Nejprve pár informací o pracovní povinnosti: 

a) Výběr studenta a vhodného pracoviště pro výkon pracovní povinnosti podléhá tzv. 

párování, tzn. že záleží nejen na potřebách daného pracoviště, ale také na vašich možnostech 

a preferencích. 

b) Výkon pracovní povinnosti v konkrétním vybraném zařízení máte právo odmítnout. 

c) Pracoviště vám musí vysvětlit veškeré pracovní postupy a zajistit vám potřebné ochranné 

pomůcky a vyhovující pracovní podmínky. 

 

Budete-li uzavírat jakýkoliv druh smluvního vztahu, ujistěte se, jak budete při výkonu práce 

chráněni jak z epidemiologického, tak i psychologického rizika.  

a) Je na pracovišti osoba, která s vámi váš pracovní úkol projedná a osoba, která bude 

průběžně kontrolovat váš úkol a bude vám k dispozici? 

b) Je možné s tímto pracovníkem projednat pochybnosti, stresující momenty, obavy? 

c) Je váš pracovní úkol pro vás přiměřený nebo se jeví jako rizikový? Pokud se vám jeví jako 

rizikový, máte možnost to probrat s nadřízenými? Máte možnost dostat jiný úkol? 

d) Budete mít pro výkon pracovní povinnosti k dispozici potřebné ochranné pomůcky 

(respirátory FFP2/3, ochranné brýle, rukavice, dezinfekční gely na ruce)? 

Shrnutí: Není vaší povinností vykonávat činnost, která se vám jeví nadlimitní (osobnostně či 

profesně), v takovém případě nejste prospěšný ani organizaci ani sobě. Pokud máte 

pochybnosti o přiměřenosti pracovního úkolu a váš nadřízený v organizaci vaše námitky 

neslyší, je možné se obracet na školního supervizora (daniela.vodackova@ff.cuni.cz, 

olga.havrankova@ff.cuni.cz nebo t.hartosova@gmail.com), případně garantky praxe 

(pavla.kodymova@ff.cuni.cz nebo katerina.hejnova@ff.cuni.cz). 

 

Budete vykonávat přidělenou práci. Zkuste po každém pracovním dnu udělat drobnou 

analýzu svých sil: 

a) Fyzických – pokud se necítíte fyzicky dobře (viz příznaky možného onemocnění), je vaší 

povinností to říci nadřízeným. 

b) Pokud cítíte fyzickou únavu, cíleně se po práci věnujte odpočinku, nepřetěžujte se a 

neposilujte se alkoholem – ve stresovém období někdy funguje nespecificky(!). Choďte spát 

brzo. 
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c) Pokud se cítíte nějak zasaženi psychicky – něco se vám jako prožitek vrací, máte nejistotu, 

že jste něco udělali, řekli správně, byli jste svědky silných emocí, utrpení apod., nenechávejte 

si to pro sebe. Je ideální, pokud váš nadřízený má prostor probrat s vámi celý pracovní den a 

zejména krizové momenty. Pokud to možné není, obraťte se na školního supervizora 

(daniela.vodackova@ff.cuni.cz, olga.havrankova@ff.cuni.cz, t.hartosova@gmail.com). 

d) Pokud se stane, že něco i po rozhovoru s nadřízeným nebo supervizorem přetrvává, vracíte 

se k tomu nebo se dokonce nějak trápíte, neváhejte kontaktovat školního supervizora, a to 

klidně opakovaně.  

 

Zde ještě výčet symptomů, podle nichž se přetrvávající stres dá rovněž identifikovat: 

a) přetrvávající pocity úzkosti, 

b) návaly úzkosti v podobě paniky, 

c) neschopnost zážitky pojmenovat (jako by byli nesdělitelné), 

d) neodcházející únava, 

e) problémy se spaním – usínáním, nespavostí, tíživé sny, pocit nenabytých sil po spánku, 

f) bloudivé fyzické symptomy, které sice odezní, ale vracejí se v různých podobách, 

g) změny nálady – veselý člověk se stal plačtivým, klidný člověk se často vzteká apod, 

h) změny ve stravovacích návycích – člověk nemůže jíst anebo se přejídá, strmě naroste 

spotřeba sladkého. 

i) nutkání se napít alkoholu (na kuráž, na zapití stresu), potřeba posilovat se anxiolytiky (tam, 

kde nejsou předepsána anebo pokud již byla předepsána, dávat si navíc). 

 

Myslete na rozložení vlastních sil, protože mimořádná událost tohoto rozsahu má obvykle tyto 

fáze. Alarm – akce (heroická fáze) – doznívání – přípravná fáze (na další neštěstí). Nyní jsme 

v heroické fázi, kdy lidi ještě necítí tolik únavy, ta přichází ve fázi doznívání.  

Kromě opor na pracovišti a školního supervizora je vhodné mít kolem sebe důvěryhodné lidi, 

s nimiž je možné zkušenosti sdílet. K oporám mohou také posloužit linky důvěry. 

 

S přáním dostatku sil a zdraví, 

Daniela Vodáčková, Olga Havránková, Tereza Hartošová, Pavla Kodymová a Kateřina 

Hejnová 
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