
 

 

  

V
O

J
T

Ě
C

H
 W

Ü
R

Z
, 4

. R
O

Č
N

ÍK
, N

M
2

 

KLAUZURA 2020 



 

 

  

P
A

T
IE

N
T

 U
N

IF
O

R
M

 

NURSE PYJAMA 



 

  



1 

  

                                                           
1 Psychické trauma – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_trauma 

Psychické 

(nebo též 

duševní) 

trauma je 

psychické 

zranění, 

duševní stav 

člověka, ke 

kterému 

dochází v 

důsledku 

traumatické 

(traumatizující) 

události, jakou 

může být těžký 

úraz, úmrtí v 

rodině, 

znásilnění, 

šikana apod. 

Traumatem se 

rozumí zážitek, 

který ve velké 

míře porušuje 

duševní 

rovnováhu. 

Traumatizujícími 

zážitky mohou být 

např. těžké 

nehody, 

znásilnění, 

přepadení, ztráta 

blízkého člověka. 

Třebaže se 

podvědomí brání 

tím, že potlačuje 

vzpomínky na 

takový bolestivý 

zážitek, trauma 

ovlivňuje život v 

podobě neuróz a 

psychóz. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_trauma
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amrt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C3%A1siln%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
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2 Manipulace – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace 
3  

Manipulace (z latinského výrazu manus, 

tj. ruka nebo uchopit) je v sociální 

psychologii a sociologii termín označující 

snahu o působení na myšlení a chování 

druhé osoby či více osob. Manipulovat 

znamená vědomě i nevědomě používat 

techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve 

prospěch prosazení osobních cílů a přání 

manipulátora. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace
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4 [online]. Dostupné z: Manipulace – Wikipedie. [online]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace 

 

Diskriminace (lat. 

discriminare = 

rozlišovat) je termín 

označující nějaké 

rozlišování. Nejčastěji 

se používá v negativním 

významu rozlišování lidí 

na základě příslušnosti 

k nějaké obecné 

skupině bez ohledu na 

schopnosti konkrétního 

jedince. Podle 

konkrétního kritéria 

diskriminace se hovoří o 

diskriminaci na základě 

rasy, náboženského 

přesvědčení, politického 

přesvědčení, pohlaví, 

věku apod. 

http://generator-citaci.cz/Manipulace%20–%20Wikipedie.%20%5bonline%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace
http://generator-citaci.cz/Manipulace%20–%20Wikipedie.%20%5bonline%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_rasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bk
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5 ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a | epravo.cz. EPRAVO.CZ – Váš průvodce právem - Sbírka 
zákonů, judikatura, právo [online]. Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 05.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-23-dubna-2008-o-rovnem-zachazeni-a-o-
pravnich-prostredcich-ochrany-pred-diskriminaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-antidiskriminacni-zakon-
17210.html 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-23-dubna-2008-o-rovnem-zachazeni-a-o-pravnich-prostredcich-ochrany-pred-diskriminaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-antidiskriminacni-zakon-17210.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-23-dubna-2008-o-rovnem-zachazeni-a-o-pravnich-prostredcich-ochrany-pred-diskriminaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-antidiskriminacni-zakon-17210.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-23-dubna-2008-o-rovnem-zachazeni-a-o-pravnich-prostredcich-ochrany-pred-diskriminaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-antidiskriminacni-zakon-17210.html
file:///C:/SBIRKA/58E198.HTM%23footnote1


Mobbing a zdravotnické prostředí.Projevy nevhodného, 

intrikujícího a agresiv-ního  chování  se  mohou  vyskytnout  

prakticky  všude,  ve  všech  společenských  úrovních  a  lid-

ských činnostech, včetně pracovních, nevyjímaje prostředí 

zdravotnictví (11).6 

 

 

Možnosti prevence mobbingu 

Prevence mobbingu je účinná pokud je: 

1. Transparentní fungování managementu, včetně 

transparentního delegování pra-covních úkolů 

2. Strukturovaný plán pracovní činnosti, jeho přiměřená 

kontrola a zpětná vazba. 

3. Možnost otevřeně diskutovat o pracovních problémech a 

potížích, kladech a záporech. 

4. Stanovená pravidla, co mobbing je a co není, s odkazem 

na vhodný způsob řešení. 

5. Edukace, školení, kurzy, přednášky, informace o dané 

problematice, kontakty na spe-cializovaná centra odborné 

pomoci. 

6. Z hlediska prevence je vhodná i možnost využít metodu 

sociomapování. Metoda, která nám může poskytnout 

informace o kladných i záporných jevech v interakcích na 

pracovišti, což může být doplněno i o možnost nácviku a 

videotréninku interakcí.7 

 

 

                                                           
6 Douglas SC, Martinko MJ. Exploring the role of individual diff erences in the prediction of workplace aggression. Jour-

nal of Applied Psychology 2001; 86: 547–559 
7 [online]. Copyright © [cit. 05.06.2020]. Dostupné z: 
http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/02/06.pdf 

http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/02/06.pdf
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88 [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing#Definice 

Mobbing je druh rafinované 

šikany na pracovišti. 

Samotný pojem mobbing má 

základ v angličtině (mob = 

hromadně napadnout, 

dotírat) a používá se také v 

etologii (zavedl ho Konrad 

Lorenz), kde popisuje 

chování zvířat, kdy si zvířecí 

společenství (např. stádo) 

brání své území před 

vetřelcem tím, že na něj jako 

celek útočí. V samotných 

anglicky mluvících zemích 

se pro označení šikany na 

pracovišti užívá pojmu 

emotional abuse (emoční 

týrání, emoční špatné 

zacházení). V češtině se lze 

setkat i s označením teror na 

pracovišti nebo psychoteror. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing#Definice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz


 

Variantou šikany na 

pracovišti je tzv. 

Bossing. Je specifický 

tím, že šikany se 

dopouští nadřízený 

pracovník. Bossing je 

psychická šikana v 

zaměstnání, které se 

dopouští na svém 

podřízeném nadřízený 

pracovník. Jedná se 

tedy o chování 

nadřízeného, které 

poškozuje podřízeného 

před jeho kolegy, 

znesnadňuje či 

znemožňuje mu jeho 

práci. Bossing se 

samozřejmě vyvíjí a 

stupňuje. Tato šikana 

zhoršuje vztahy na 

pracovišti a zvyšuje kult 

osobnosti vedoucích. 
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9 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_fakultn%C3%AD_nemocnice_v_Pra
ze 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (zkratka 

VFN) je jedno z nejdůležitějších zdravotnických 

zařízení v Praze a současně patří mezi největší 

fakultní nemocnice v Česku. Celkový počet lůžek 

činí 1 921. Pracuje zde okolo 4 200 zaměstnanců a 

v roce 2009 hospitalizovala 52 775 pacientů.[1] 

Jednotlivá pracoviště se nacházejí nejen na území 

hlavního města, ale i mimo Prahu. Nejstarší část 

tvoří budovy rozmístěné v druhé pražské městské 

části zhruba v trojúhelníku Karlovo náměstí 

(Praha), Karlov, Albertov na Novém městě. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_fakultn%C3%AD_nemocnice_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_fakultn%C3%AD_nemocnice_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_fakultn%C3%AD_nemocnice_v_Praze#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlov_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albertov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
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10 VOJTĚCH WÜRZ, PRVNÍ PSYCHIATRICKÁ SESTRA AVU, 2020 

POVLEČENÍ PSYCHIATRICKÉ SESTRY JE ART 

SUBLIMACÍ OSOBNÍCH PROŽITKŮ. NA BÍLÉM 

POVLEČENÍ UVÁDÍM POJMY, SE KTERÝMI JSEM SE 

ZA SVOU ZDRAVOTNICKOU KARIÉRU NA 

PSYCHIATRICKÉ KLINICE VFN SETKAL.  SESTRY 

ZDE MAJÍ BĚŽNĚ PRACOVNÍ ÚRAZY, ZPŮSOBENÉ 

AGRESIVNÍMI PACIENTY/PACIENTKAMI, 

SETKÁVÁME SE ZDE S MOBBINGEM A PŘEDEVŠÍM 

BOSSINGEM ZE STRANY PRIMÁŘKY A VRCHNÍ 

SESTRY PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VFN. PERSONÁL 

TÉTO KLINIKY MÁ NÍZKOU ÚROVĚŇ VZDĚLÁNÍ. 

DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

JE ZDE BĚŽNOU PRAXÍ, SE SESTRAMI JE ZDE 

TOTALITNĚ MANIPULOVÁNO. DOCHÁZÍ ZDE 

K SEXUÁLNÍMU OBTĚŽOVÁNÍ PERSONÁLU. 

ZDRAVOTNICTVÍ JE BYZNYS, S PACIENTY JE 

ZACHÁZENO JAKO S KÓDY NA VÝKAZY ÚČTŮ 

POJŠŤOVNÁM. KRITIKA ZACHÁZENÍ 

S PSYCHIATRICKÝMI PACIENTY A S PERSONÁLEM 

PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VFN ZDE NIKOHO 

NEZAJÍMÁ. PÉČI NA TÉTO KLINICE MŮŽE 

POTŘEBOVAT KDOKOLIV Z NÁS. TRAUMA ZDE 

SUBLIMUJI V RŮŽOVÝCH SLOVECH. POVLEČENÍ 

PEČUJE O DUŠEVNÍ POHODU. NAŠEL JSEM 

SPOLEČENSKY PŘIJATELNOU FORMU. 
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