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Anotace 

Tato bakalářská práce se týká závislosti na cigaretách u zdravotnického personálu a 

sociálních pracovníků.  

Teoretická část podává informace o účincích kouření na zdravotní stav člověka a 

zabývá se také otázkou závislosti na tabáku. Věnuje se i současné legislativě týkající se 

problematiky kouření. Zejména si pak práce všímá kouření u náročných povolání 

zdravotníků a sociálních pracovníků.  

Praktická část se snaží odhalit prevalenci kouření v jednotlivých zaměstnáních. 

Jsou sledovány také rozdíly v postojích týkajících se kouření mezi zdravotníky a 

sociálními pracovníky. Získaná data jsou srovnávána a prezentována pomocí 

přehledných tabulek a grafů. 
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Abstract 

My thesis is concerned with the dependence on cigarettes by medical personnel 

and social workers. 

 

The theoretical part provides information about the effects of smoking on human health, 

tobacco addiction and the current tobacco related legislation. This information is related 

to the challenging profession of medical professionals and social workers. 

 

The practical part attemps to uncover the prevalence of smoking in various occupations. 

There are also observed the differences in attitudes related to smoking among health 

professionals and social workers. The obtained data are compared and presented in neat 

charts and graphs. 
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ÚVOD 

Kouření tabáku sahá hluboko do naší historie. První zkušenosti s tabákem a zmínky o 

něm se objevují již před naším letopočtem, kde byl tabák důležitou součástí řady 

rituálů, později ve středověku se stal příjemnou kratochvílí a zábavou, následovala 

delší doba charakterizovaná nadužíváním tabáku, která přerostla ve zlozvyk a dnes se 

kouření klasifikuje již jako nemoc, která je definovaná svým průběhem, vznikem 

závislosti a závažnými následky. Pohledy na tabák a kouření tabáku se v průběhu let 

tedy značně proměnily. Tyto změny šly ruku v ruce s proměnou uznávaných 

společenských norem, stejně jako s rozvojem věd, včetně těch společenských, které 

přispěly ke sběru potřebných informací, nutných k vytvoření celostního názoru na 

problematiku kouření. 

Dnes se tedy o tabáku diskutuje z mnoha pohledů, ten medicínský poukazuje na 

zdravotní rizika, akutní i chronická onemocnění, která kouření tabákových výrobků 

vyvolává. Ekonomický pohled na problematiku kouření se jednak vztahuje k ziskům a 

ztrátám týkajícím se státní pokladny, jednak poukazuje na ekonomické zatížení 

kouřícího jednotlivce a jeho rodiny. Neméně významný je i sociální pohled, který 

kouření, zvláště u mladistvých, označuje za blízké sociální deviaci. Zajímá se tedy 

především o výchovné působení, o vliv rodiny a o autority v životě dítěte a 

mladistvého. Všechny získané poznatky a fakta vedla k vytvoření politického postoje a 

politických strategií, které se vymezují proti kouření. V současné době 

se prosazují nové zákony, které zakazují kouření tabákových výrobků na veřejných 

místech, v restauracích apod. Zákoník práce již i dříve stanovil zákaz kouření na 

pracovištích a v prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci. Zákon je 

nutné vykládat tak, že nekuřák nesmí být nuceně vystaven tabákovému kouři. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kouření na pracovišti u profesí, 

které jsou v denním kontaktu s lidmi a u kterých vždy neplatí, že vytvořený vztah je 

rovnocenný. Zaměřuji se totiž na zaměstnání v pomáhajících profesích, ve kterých 

vztah mezi klientem a zaměstnancem je klíčový, další spolupráce bez něj není možná a 

může se stát, že zaměstnanec je do určité míry svým klientem považován za autoritu. 

Sociální pracovníci a zdravotníci, o nichž se v této práci zmiňuji, jsou nuceni řídit se 

vlastními etickými kodexy. V obou zmiňovaných kodexech je možné nalézt zmínku o 
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potřebě vedení člověka k odpovědnosti k sobě samému a k respektu k životu. 

Vyvstává tedy zásadní otázka týkající se této práce, která se snaží odpovědět na to, do 

jaké míry si je sociální pracovník nebo zdravotník vědom své povinnosti a etických 

zásad vůči svým klientům, pokud je sám závislý na tabákových výrobcích. Experimenty 

s touto lehkou drogou začínají, podle některých studií poprvé spíše v nižším věku, 

návyk se posléze nejčastěji utvrzuje a rozvíjí v dospívání a v dospělosti pak může 

závislost přetrvávat i přes snahu závislého o zanechání kouření. Pokud k tomuto faktu 

přičteme nespornou náročnost výkonu těchto povolání, lze očekávat, že abstinence se 

takto stane o to složitější.  Pro závislé na tabáku může vykouření cigarety znamenat 

určité uvolnění a pocit komfortu. Údaje, kolik kuřáků se vyskytuje v řadách 

zdravotníků a sociálních pracovníků a jaké jsou jejich názory týkající se této 

problematiky, zjišťuji ve své praktické části této bakalářské práce. 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala několik klíčových pojmů, které 

považuji za stěžejní a jež se pokusím na začátku představit pro lepší pochopení 

kontextu. Jedná se o pojmy, které se zde budou často opakovat a s nimž 

budu opakovaně pracovat v různých kapitolách. Jedná se hlavně o pojmy: závislost, 

zdraví, psychoaktivní látky a kouření tabákových výrobků, nikotin. 

1.1 Pojem: Závislost 

O závislosti obecně má i lajk více či méně přesné představy, podle kterých se 

řídí ve svých hodnoceních a kterým přikládá různá vysvětlení, přičemž často záleží 

na osobních zkušenostech a na úhlu pohledu. 

Odborníci věnující se této problematice předkládají široké spektrum definic. 

Některé z těchto definic zde uvedu jako příklady, ze kterých je možné pro účely 

této práce dále vycházet. 

Jednou z možností je vidět závislost jako chronickou a progredující poruchu, která 

se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání (KALINA, 2003, 

s. 107). 

V tomto textu budu poukazovat na souvislost mezi stresujícím zaměstnáním a 

právě onou touhou po změně prožívání, pomocí tzv.legálních návykových látek, 

konkrétně pomocí nikotinu. 

Látková závislost je vyústěním nadměrného zneužívání těchto návykových, 

psychoaktivních látek, pokud se u člověka v jeho životě staly dominujícími a 

pokud mu zajišťují pocit uspokojení. Na základě pozitivní zpětné vazby se po čase 

jejich užívání fixuje komplex očekávání a změny prožívání, které postupně 

přerůstají v návyk - závislost. Je třeba podotknout, že rozvoj závislosti je proces 

pozvolný, který je dotyčným člověkem obvykle ze začátku nepozorovaný nebo 

pozorovaný jen částečně (KALINA,2003, s. 107). 

Hartl a Hartlová mluví o stresu jako o charakteristické fyziologické odpovědi 

na poškození nebo ohrožení organismu, která se jeví prostřednictvím adaptačního 
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syndromu, který má dopad na lidské zdraví (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, s. 

568). 

Dále je možné závislost definovat např.podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10), kterou vytvořili experti Světové zdravotnické organizace (WHO) a 

která rozlišuje mezi škodlivým užíváním látek a syndromem závislosti (cit. dle 

KERNOVÉ, 2006). 

Škodlivé užívání je vzorcem užívání, který poškozuje zdraví v jeho  tělesné 

nebo duševní formě. 

Syndrom závislosti se definuje jako skupina fyziologických, 

behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo 

třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, 

kterého si kdysi cenil více. Zásadní charakteristikou syndromu závislosti je 

touha užívat psychoaktivní látky. Syndrom závislosti může být přítomen pouze 

pro určitou látku. V tomto případě bude předmětem mé práce konkrétní látka, a 

sice nikotin, ale může se jednat i o třídu látek nebo širší řadu jiných lá tek 

(NEŠPOR, 2005, s. 9). 

Existují definice závislostí zaměřující se na zdravotní a sociální rizika, 

která s sebou nesou návykové látky, a to i ty legální a běžně dostupné, jako je 

nikotin. Přesto k jejich zneužívání dochází i ve společnosti lidí, kteří jejich 

rizika mohou denně pozorovat ve svých zaměstnáních, takže jsou o nich plně 

informovaní. 

1.2 Pojem: Nikotin 

Nikotin je jedinou látkou z 4. - 5.tisíc složek tabáku či tabákového kouře 

způsobující zmiňovanou závislost (KALINA, 2003, s. 206). 

  Nikotin obsažený v tabákových výrobcích pomáhá zvláště v těch situacích, 

které vedou ke zbavení se nepříjemného stavu a usnadnění pocitu přizpůsobení. 

Rychlé řešení psychosociálních krizí chemickou cestou je lákavé, avšak ukázalo se 

pouze jako částečné řešení. Z klinické praxe se potvrdilo, že užívání návykových 

látek začalo právě na základě obsahu této myšlenky. Navíc jsou návykové látky 
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často vyjádřením sounáležitosti s určitou skupinou, která je používá jako 

sdružovací rituályk aktuálnímu naladění členů skupiny (KALINA, 2003, s. 114). 

1.3 Pojem: Zdraví 

Vymezení zdraví je podle světové zdravotnické organizace (WHO) pouze 

neurčité.  Definice ze 7. 4. 1948 rmluví o zdraví jako o stavu úplné tělesné, duševní 

a sociální pohody, což jsou velice subjektivní pojmy, aby bylo možné je v rámci 

různých lidí srovnávat. Proto v r. 2001 se vytvořil ještě doplněk této definice, že je 

nutno k původní definici přiřadit: „snížení úmrnosti, nemocnosti a postižení 

v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví“  (cit. dle 

KERNOVÉ, 2006). 

V rámci WHO byl přijat program Zdraví 21.Orientace tohoto programu je 

zaměřena především na ochranu a rozvoj zdraví lidí během jejich života a dále na 

snížení výskytu poruch zdraví i na omezení nesnází, které lidem přinášejí. 

Vyskytuje se mnoho úhlů pohledu, ze kterých na zdraví lze nahlížet. V nejširším 

smyslu je možné zdraví popsat jako absenci nemoci, poškození funkce apod. 

(WASSEUBAUER a kol., 2002).  

1.4 Pojem: Psychoaktivní látky 

Podle prezentace doc. MUDr. A. Pilina, CSc., je možné Psychoaktivní látky 

nalézt v řadě publikací pod různými názvy, jedná se např. o názvy jako: 

psychotropní látky, omamné látky, návykové látky nebo se často nepřesně označují 

také jako drogy. Jejich společnou vlastností je chemické působení na centrální 

nervovou soustavu, které mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve 

vnímání, náladě, vědomí či v chování. K těmto látkám patří kromě nikotinu, 

kterému se budu věnovat primárně, také opioidy, sedativa, stimulancia, kokain, 

amfetaminy, kanabis, halucinogeny, těkavé syntetické látky a alcohol (PILIN, s. 

a.).   

Psychoaktivní látky jsou schopny vyvolat závislost, ta však nevzniká náhle, 

ale naopak postupně, nevědomě a v určitém časovém období. S rozvojem 

psychologie a zvláště psychoterapie, byly v psychice lidí hledány důvody pro 

rozvoj závislosti obecně. Výzkumy sledovaly a částečně potvrzovaly, že lidé 
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užívají návykové látky a stávají se na nich závislými hlavně pro jejich účinky, které 

dokáží dodat libé pocity v některých důležitých oblastech života. Některé návykové 

látky umožňují dosažení větší kontroly nad sebou či nad druhými. Urychlují a 

zkvalitňují vlastní vývoj, uvědomění sama sebe či poznání smyslu života. Zbavují 

nepříjemných stavů jako např.pocitů neschopnosti, méněcennosti nebo stavů, které 

provázejí fyzické nemoci či duševní poruchy. Vyvolávají slast, příjemný stav a 

zintenzivňují smyslové zážitky. Umožňují se lépe cítit mezitěmi, kteří dané látky 

užívají, a usnadňují tak lepší přizpůsobení v tomto kolektivu (NEŠPOR, 2007). 

Charakteristika návykových látek je mimo jiné upravena také legislativně. 

Zákony uvádějí výčet možných návykových látek. Dle těchto seznamů je evidentní, 

že látky, o kterých se zmiňují, jsou chemicky velmi různorodé, s širokou řadou 

účinků na lidský organismus. 

          Nejjednodušeji lze tyto látky rozdělit dle jejich působení na centrální 

nervovou soustavu, a sice na látky budivé a tlumivé.Návykové látky mohou být 

také rozděleny podle jejich přírodního, semisyntetického či syntetického původu 

(KALINA, 2008).Další možností je dělení podle jejich legality či ilegality, tedy 

podle toho, zda jsou zákonem povoleny či nikoliv.To, zda jsou tyto látky zákonem 

povolené a běžně dostupné, však nemusí znamenat, že jsou zároveň bezpečné a 

neškodí zdraví. Toto potvrzuje legalní užívání a distribuce tabákových výrobků.U 

nelegálních látek je naopak jejich užívání, držení a distribuce zákonem zakázáno, 

avšak míra závislosti, kterou tyto látky vyvolávají, neodpovídá jejich zákonnému 

přijetí či odmítnutí a tím I odsunutí do illegality (KALINA, 2003, s. 319). 

          O návykových látkách zde hovořím nejen proto, že nikotin k nim 

neodmyslitelně patří, ale také, protože jsou chemickou cestou schopny přímo 

vyvolat příznaky stresu a často tak dochází k bludnému kruhu, kdy samotné 

návykové chování zvyšuje míru stresu a současně stres zvyšuje riziko návykového 

chování (NEŠPOR, 2015, s. 20). 

1.5 Pojem Kouření 

Kouření je naučené chování, vyvolávající dva druhy závislosti – 

psychosociální a fyzickou. Kouření začíná sociální závislostí: na začátku cigareta 

pomáhala zakrýt bezradnost, nerozhodnost a pomáhala při sbližování. Kouření 
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cigaret se postupně stává součástí životního stylu, člověk začíná kouřit i 

v konkrétních situacích – po práci, při stresu, návalu práce a následně i ve chvílích 

odpočinku, o pauze, při kávě. Zafixovává se tak povědomí o cigaretě, jakožto o 

pomocníkovi a podpůrné berličce v náročných situacích. Navíc si bez ní později 

nelze představit čas uvolnění a relaxace. Psychosociální závislost na cigaretě je 

závislost, která se vytváří bez ohledu na nikotin. Teprve po určité době se 

vyskytuje závislost fyzická, na konkrétní látce, na nikotinu. Oba tyto druhy 

závislosti nutí člověka se závislostním chováním pokračovat, a to bez ohledu na 

zdravotní a jiné komplikace (KRÁLÍKOVÁ aj., 2007). 

Kuřák kouří, protože vyhledává konkrétní účinky nikotinu, ten dokáže 

povzbudit, příznivě ovlivnit stres a úzkost. Kuřákovi nikotin dodává pocit 

odpočinku. Pomáhá kontrolovat chuť k jídlu, regulovat hmotnost, zlepšuje 

pozornost a koncentraci, ovlivňuje náladu, a proto je považován za velkého 

pomocníka v práci. Pro dlouhodobého kuřáka znamená možnost vykouření cigarety 

také úlevu a zahnání abstinenčních příznaků (KERNOVÁ, 2014). 
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2   ZÁVISLOST NA TABÁKU A RITUÁL KOUŘENÍ 

Spalováním tabáku a jeho vdechováním se látky obsažené v tabákovém kouři, 

včetně nikotinu dostávají do organismu a mají na něj různé, často neblahé účinky. 

Kromě inhalace je možné nikotin do těla dostat i jeho žvýkáním, šňupáním aj., 

avšak v ČR je jeho kouření v podobě cigaret či dýmky daleko oblíbenější 

variantou. Pravděpodobně se tak stalo v souvislosti s tabákovou epidemií, která 

propukla ve 20.letech, kdy došlo právě k masivnímu rozšíření cigaret. Od této doby 

byla publikována celá řada prací, týkajících se zdravotních rizik kouření, závislosti 

na tabáku, potažmo na nikotinu, jeho akutních i chronických účinků na zdraví 

člověka či dalších sociálních rizik (KALINA, 2003, s. 206). 

Kouření bylo dříve považováno spíše za pouhý zlozvyk nebo způsob chování, 

ale nikoli za závislost, či dokonce nemoc. Tento přezíravý přístup měl za následek 

nedostatečné řešení a zaměření pozornosti ke komplikované situaci, kterou 

závislost na nikotinu je. Teprve přijetí kouření jakožto diagnózy mělo za 

následek přistoupení ke vhodným léčebným opatřením vedoucím nejen 

k symptomatické léčbě následků kouření, ale i k pokusům a snahám o 

odstranění samotné závislosti. Závislý, který je plně pohlcen svým návykem 

zahrnujícím mimo jiné fyziologické změny, často potřebuje zdravotní a 

lékařskou pomoc. Bylo zjištěno, že návyky do jisté miry souvisejí s nervovým 

a endokrinním systémem a navíc jsou podmíněny mnoha dalšími faktory, jako 

jsou např.osobnostní vlastnosti jedince, sociální prostředí, dostupnost 

psychoaktivní látky apod.  

2.1 Fáze v procesu vytvoření závislosti 

Ve většině případů probíhá proces závislosti v několika po sobě následujících 

fázích. Jsou to: fáze experimentální, fáze příležitostného užívání a fáze 

pravidelného užívání, která následně vyúsťuje v závislost, návyk.  

Experimentální fáze je charakterizovaná občasným užíváním psychoaktivních 

látek, ty přinášejí nové prožitky a negativní účinky se přehlížejí, protože nejsou 

v této fázi nijak zásadní. Často se s touto fází setkáváme už v období dospívání u 
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mladistvých, kteří následně v mnohých případech od rizikového chování ustoupí, 

jelikož si postupně nacházejí jiné způsoby uspokojování vlastních potřeb.  

V této práci se však nechci a nebudu věnovat důvodům, které vedly k započetí 

zneužívání psychoaktivních látek, ale motivům, zvláště tedy stresorům, které vedou 

spíše k udržování dané závislosti, a to u vybraných náročných pomáhajících 

profesí. Zaměřovat se tedy budu spíše na další fáze závislosti, které přicházejí 

v momentě, kdy jedinec zjistí, že mu látka pomáhá v různých životních situacích, 

v obdobích sociální nouze či nudy a z těchto důvodů dále pokračuje v její 

konzumaci. Dostává se tak do stádia příležitostného užívání. V této fázi jedinec 

ještě není závislý. K závislosti dochází až po fázi pravidelného užívání. 

Ve stádiu závislosti dochází k poškození somatického i psychického zdraví a 

v některých případech i ke změnám v sociální oblasti (FISCHERaŠKODA, 2014, s. 

93). 

2.2 Závislost jako nemoc a její zdravotní následky 

Předmětem mého zájmu je spíše určení souvislosti mezi návykem na 

nikotinu a stresujícím zaměstnáním sociálního pracovníka či zdravotníka. 

Celou situaci a proces odvykání bude samozřejmě komplikovat závažnost 

návyku, který má povahu nemoci. Proto, aby bylo možné závislost vyhodnotit 

jako nemoc, je třeba, aby během jednoho roku došlo alespoň ke třem nebo více 

následujících jevů:  

-           potíže v sebeovládání týkající se začátku a ukončení, nebo stanovení  

            množství látky, 

-           tělesný odvykací stav, 

-           průkaz tolerance k účinku látky – vyžadování vyšších dávek látek, aby  

se dosáhlo stále stejného účinku, 

-           postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů,  

-           pokračování užívání i přes jasný důkaz škodlivosti následků 

 (NEŠPOR, 2011, s. 12-22). 

Prvním krokem k účinné léčbě bylo právě zjištění vysoké návykovosti na nikotinu. 

Podstatným milníkem se stala již zmíněná 10.verze „Mezinárodní klasifikace 

nemocí WHO“přijatá v roce 1992. Zde je totiž závislost na tabáku poprvé uznána 
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jako samostatná nemoc, udávána pod statistickým kódem – F17.2 (Poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku) (cit. dleKRÁLÍKOVÉ, 

2001). 

U kuřáků tabáku vyvolává nikotin pozitivní, posilující účinky včetně mírné 

euforie, zvýšené energie, povzbuzení, snížení stresu a úzkosti či potlačení chuti 

k jídlu. Tyto účinky jsou zásadní právě pro vznik návyku na opakované podávání, 

což je pravděpodobně důvod pro adaptaci mechanismů v mozku, které nakonec 

vedou k závislosti. Důvod užívání tabáku je dále podporován faktory, které 

majívztah k okolnostem, kdyse návyková látka podává (FISCHER a ŠKODA, 

2014). 

Užívání tabákových výrobků se kromě psychiky podepisuje i na úrovni 

tělesné. Zdravotní následky kouření tabáku nejčastěji vídají lékaři a 

zdravotnický personál. Sociální rizika závislosti jsou často předmětem práce 

sociálních pracovníků. Kouření jako takovému se sociální pracovník věnuje 

zvláště u dospívajících, často ve spolupráci s pedagogy a výchovnými poradci. 

V těchto případech je důležité, aby sociální pracovník - jakožto autorita - byl 

sám nekuřák. Dalo by se tedy předpokládat, že z  řady zásadních důvodů 

nebudou lidé zaměstnaní v těchto odvětvích kouřit, přesto tomu tak není. Je 

pravděpodobné, že ke zneužívání nikotinu došlo dávno před nástupem do 

uvedených zaměstnání, avšak vzhledem k vlastnostem závislosti je obtížné i 

pro odborníky se se závislostí vypořádat. Karel Nešpor uvádí, že - pokud už se 

vytvoří závislost - přistupují k tomu další stresory jako odvykací obtíže, 

craving (bažení), pracovní, manželské i jiné problémy (NEŠPOR, 2004). 

Všechny zmiňované účinky nikotinu mohou přivést pracovníka v pomáhající 

profesi k potřebě jej užívat, aby alespoň zdánlivě oddálil, omezil či zabránil 

působení zátěže, kterou jeho zaměstnání přináší. Dochází tak k očekávanému 

uvolnění, což je přesně onen stav, který tělo vyžaduje a po kterém následně zatouží 

pokaždé, kdy je dotyčný vystaven stresogenním faktorům v zaměstnání i mimo něj. 

2.3 Bažení 

Podle K. NEŠPORA (2015) představuje bažení podstatu všech návykových 

nemocí. 
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Komise odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) se shodla na definici 

bažení (cravingu), podle kterých je craving charakterizován touhou pociťovat 

účinky psychoaktivní látky, s níž měla osoba v minulosti zkušenosti (NEŠPOR a 

CSÉMY, 1999). 

Existují objektivní projevy při psychickém bažení, z nichž se řada kryje 

s příznaky stresu. 

Negativní duševní stavy tedy zvyšují intenzitu bažení, což se mimo jiné 

prokázalo i u závislých na tabáku. Stres doprovázený nejen zátěžovými životními 

událostmi, ale i dlouhodobou a opakující se slabší zátěží (např. v zaměstnání) 

vyvolává často u lidí závislých na psychoaktivních látkách zmiňované bažení. 

2.3.1 Rozdělení bažení do podskupin 

          Silverman aj.provedli v r.1998 pokus o rozdělení bažení do podskupin. Tito 

autoři se sice soustřeďují na bažení po alkoholu, avšak považuji za možné vzniklé 

závěry současně využít pro bažení i na jiných návykových látkách včetně nikotinu. 

Jedná se o tyto podskupiny: 

1. Bažení během delší abstinence bez zjevného spouštěče. 

2. Bažení při abstinenci spuštěné psychosociálními podněty. 

3. Bažení při abstinenci jako reakce na negativní emoční stav. 

4. Bažení po nahodilém požití malých dávek návykové látky. 

5. Bažení jako způsob jak mírnit odvykací obtíže (NEŠPOR, 2013). 

Podle uvedených podskupin je možné rozdělit bažení také podle jeho vlivu na 

psychiku či na tělo. Typ 1.,2. a 3.bude patrně spadat do kategorie psychického 

bažení, 5.typ odpovídá tělesnému bažení. Čtvrtý typ bude problematické zařadit 

zcela pod jednu či druhou kategorii. Zčásti totiž spadá pod obojí. O bažení se v této 

práci zmiňuji, protože podle výzkumů hraje důležitou úlohu při vzniku recidivy  

Navíc si troufám tvrdit, že se nejedná pouze o faktor podporující recidivu, ale 

i o samotné udržování zdravotně škodlivého návyku. 

Není však pravdou, že bažení předchází každé recidivě nebo, že je to jediný 

činitel vedoucí k recidivám. Nebezpečné je také podceňování závislosti, pobyt 

v lákavém prostředí, zvláště pokud je motivace k abstinenci podmíněna pouze 

vnějšími tlaky, recidiva závislosti může mít také interpersonální souvislosti, bažení 
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může vznikat také jako důsledek úzkosti nebo v souvislosti s pocity ohrožení. Tak 

někdy dochází ke vzniku bludného kruhu úzkosti vyvolávající bažení a bažení, 

které intenzitu úzkosti ještě zvyšuje. 

Důvodem může být souběžný výskyt depresivní poruchy a návykové nemoci 

i účinky návykových látek. Na druhou stranu se uplatňují i pocity libosti, které 

často vedou k tomu hledat způsob, jak je více posílit. Je to právě štěstí a radost, jež 

často oslabují obezřetnost a opatrnost, která je u lidí léčících se pro návykové 

nemoci potřebná a důležitá. Nuda se zpravidla mezi rizikovými emocemi 

nezmiňuje, i když se jedná o problém frekventovaný (NEŠPOR, 2011, s. 10). 

2.3.2 Spouštěče bažení a stres 

V posledních letech se objevily nové poznatky týkající se vztahu bažení a stresu. 

Každý jedinec má individuální schopnosti zvládat stres, které v průběhu života může 

různými technikami zdokonalovat. 

K vnitřním spouštěčům stresu patří (NEŠPOR a CZÉMY, 1999): 

-    únava, 

-    nedostatek spánku, 

-    nuda, 

-    bolest. 

K vnějším spouštěčům patří: 

-    rizikové prostředí, 

-    neúspěch, 

-    konflikty.   

Všechny zmiňované spouštěče často doprovází stres. V posledních letech se 

objevila řada poznatků, které se týkají souvislosti mezi bažením a stresem 

doprovázeným napětím a neklidem. Díky vyšetření mozku se ukázalo, že během 

bažení dochází ke zvýšené aktivitě těch částí mozku, které jsou spojeny s emocemi a 

se stresem. Stres vede ke zneužívání návykových látek zejména v případech, kdy 

dotyčný nenachází alternativní řešení (NEŠPOR a CSÉMY, 1999). 

Problematikou stresu se zabývá celá řada autorů zaměřujících se na různé 

aspekty stresu, všímají si zvláště prvků, které na člověka působí a fyziologických či 

emočních reakcí na ně. Záleží na přístupu, s nímž se ke stresu přistupuje. 
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Jednotnou definici stresu bychom tedy hledali jen velmi obtížně. Stres s sebou 

přinášejí zcela rozličné životní situace, společné však mají to, že je organismus 

hodnotí jako zátěžové, a bez závislosti na typu reakce spouští odpověď, která je v 

podstatě stále stejná. Liší se pouze v intenzitě, jež se odvíjí od emocionálního 

hodnocení dané situace. V minulosti byla stresová reakce pro člověka životně 

důležitá a znamenala pro něj vyšší šanci na přežití, dnes, přestože příčiny stresu 

jsou bezpočetné, většinou už neznamenají přímé ohrožení života. Přesto stresová 

odpověď probíhá (KOŽENÁ, 2014). 

Spouštěčem stresové situace je tzv.stresor, který působí na člověka a který 

doprovázírůzné situace. Stres můžeme rozdělit podle jeho délky trvání, a sice na 

akutní a chronický stres. Intenzita chronického stresu je nižší než u akutního, ale za 

to trvá déle a navíc se uplatňuje více druhů stresorů. Ke klasickým příčinám 

chronického stresu patří vykonávané zaměstnání, v němž působí převážně 

nevhodný pracovní režim, časový tlak, návaly práce apod. (MATOUŠEK, 2005, s. 

11-12). Všechny zmiňované spouštěče jsou často doprovázeny stresem.V 

posledních letech se objevila řada poznatků, které se týkají souvislosti mezi 

bažením s stresem doprovázeným napětím a neklidem. 

Na pracovišti působí mnoho stresorů, ty často dosahují a překračují míru 

únosnosti a vyvolávají stres (DUČAIOVÁ, 2013).   

Pracovní stres může být charakterizován určitou odezvou organismu, jejíž vznik je 

daný přizpůsobením okolností, podmínek a faktorů pracovní činnosti v rámci 

pracovního systému (MATOUŠEK, 2003, s. 14).   

          Na pomáhající profese jsou kladeny velmi náročné požadavky, které pro 

některé pracovníky mohou představovat nepřiměřenou zátěž, jež může vést, ve 

spojení s psychickou, emocionální a fyzickou náročností výkonu takového 

povolání, až k naprostému vyčerpání nebo k tzv.syndrom vyhoření. To se projevuje 

snížením tělesné a duševní odolnosti a příznaky smutku, úzkosti, únavy apod. 

Zhoršuje se také imunita a tělesná výkonnost a pracovní nasazení. K projevům 

zmiňovaného stádia vyčerpání patří mimo jiné také vyšší riziko zneužívání tabáku 

(NEŠPOR, 2015, s. 14).  

Je evidentní, že zdravotnický personál a sociální pracovníci jsou neustále 

konfrontováni se stresory - pochmurné pracovní prostředí, nepravidelné služby, 
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konfrontace se smrtí a umíráním, obavy, úzkost, změny v životním stylu a 

podobně, přesto se od těchto zaměstnání očekává, že budou zvládat následky 

stresových faktorů, které mají vliv na jejich  pacienty, klienty a jejich rodiny či 

blízké.  

Většina lidí pociťuje ve složitých situacích potřebu jít do rizika, kterým je zde 

myšleno zvláště rizikové chování, jakým je kouření cigaret, proto aby bylo 

dosaženo pocitu uspokojení. Lidé vystavení stresu vidí v tomto jednání pozitivní 

účinky, ty však působí jen krátkodobě.  Návyk na zdraví poškozující jednání 

nastává za účasti kognitivních strategií, tzv.kognitivní disociační redukce 

navozující pocit uvolněnosti a určitého stupně bezstarostnosti. Siegrist uvádí, že 

existuje 5 kognitivních strategií, pro potřeby této práce je však důležité si 

uvědomit, že kuřák pociťuje při kouření značné uvolnění (cit. dle BÁRTLOVÉ, 

2005, s. 37). 

          To má význam zvláště v náročných životních situacích. Pokud se člověk s 

nimi střetává denně, jako je to v pomáhajících profesích, je pochopitelné, že je tak 

problematické návykového chování zanechat.  
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3 VLIV CIGARET NA ZDRAVÍ A LEGISLATIVA 

Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně vyhlašuje poslední 

květnový den, za den Světového dne bez tabáku, a to z důvodu připomenutí si 

nejvýznamnější současné celosvětové epidemie. Kouření tabákových výrobků má 

ročně na svědomí okolo6-ti milionů lidských životů na světě. V České republice se 

stane obětí tabáku přibližně 18 000 lidí. Tabák zabíjí nejen kuřáky, ale i nekuřáky, 

kteří jsou pouze vystaveni tabákovému kouři, protože vdechují až 90 % stejných 

škodlivých látek jako kuřák. V tomto případě se hovoří o tzv.pasivním kouření (ČT 

24, 20.10.2013). 

  Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo návrh zákona o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, který byl následně předložen vládě ČR. 

Tento návrh zákona se snaží prosadit významné změny v přístupu k užívání tabáku, 

jako je dostupnost tabákových výrobků a snaží se o úplný zákaz kouření v 

restauracích, barech apod. Tento zákaz byl již zaveden v řadě zemí EU. Zákazy 

kouření měly v zahraničí pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců s nulovým 

negativním dopadem na ekonomiku v sektoru pohostinství (DAVIDOVÁ, 

2015). Česká republika od tohoto zákazu ve veřejných prostorách, jako jsou právě 

restaurace, očekává snížení závislosti na tabáku u mladých lidí, u nichž by část 

nemusela s užíváním cigaretových výrobků tak vůbec začít. 

V roce 2013 bylo totiž speciálním výzkumem studentů FSV UKzjištěno, že, 

pokud by platil tento zákaz kouření v restauracích již dříve, tak až 30 % 

mladistvých před 18.rokem by pravděpodobně kouřit vůbec nezačalo. Důvodů 

k započetí zneužívání tabákových výrobků v mládí je celá řada a jedním z nich, jak 

tento výzkum dokazuje, je i samotná příležitost k tomu si zapálit. Zlozvyk z mládí 

je v dospělosti často velmi obtížné odstranit, zvláště pak pracuje-li dotyčný 

v kolektivu kuřáků, s kuřáky samotnými a nebo je-li jeho povolání psychicky 

náročné (Jasná odpověď na otázku kouření v restauracích, 2013). 

MUDr. Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu na konferenci ke 

Světovému dni bez tabáku informovala o nastalé situaci, která poukazuje na mírný 

pokles v užívání tabákových výrobků (SOVINOVÁ a CZÉMY, 2012). Výrazný 

pokles byl zaznamenán v okruhu nekuřáků, kteří jsou o 6,3% méně vystavováni 
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tabákovému kouři na pracovišti, než tomu bylo v předchozích letech(Světový den 

bez tabáku. Česká lékarnická komora, 2015).   

Přestat kouřit není vždy snadné a je zapotřebí nejen vůle, ale také podpory od 

svého okolí a někdy také odborné pomoci. Tu řada lidí nachází v ordinaci 

praktických lékařů či lékařů specialistů. 

          Velký zájem na potlačení závislosti na tabákových výrobcích mají především 

a právě zdravotníci. Pod vlivem kouření totiž dochází k poškození veškerých 

orgánů lidského těla s následným rozvojem závažných onemocnění, ke kterým 

patří i zhoubná a smrtelná onemocnění (HOLUB, 1999). Není tedy s podivem, 

že  kouření tabákových výrobků může zkrátit život kuřáka v průměru až o 15 let 

(MLČOCH a MLČOCHOVÁ, 2015). 

K onemocněním spojovaných s kouřením lze přiřadit např. chronický 

dráždivý kašel, záněty dýchacích cest, chronická obstrukční onemocnění plic, 

rakovinu plic, avšak kouření poškozuje i jiné orgány než jsou plíce, jedná se např. o 

žaludek – záněty žaludku, rakovina žaludku, mužské i ženské pohlavní orgány – 

neplodnost, poruchy prokrvení dolních končetin, mozek – cévní mozkové příhody, 

srdce – infarkty myokardu, poruchy srdečního rytmu apod. (SOVOVÁ a LUKL, 

2005). 

V zemích, kde je kouření v uzavřených prostorách zákázáno, klesl výskyt 

srdečních infarktů až o 16 %. V těchto zemích došlo také ke snížení návštěvnosti 

lékařské pohotovosti kvůli astmatu a to přibližně o 22 %(Světový den bez tabáku. 

Česká lékárnická komora, 2015).   

          I to může být důvodem pro zapojení řady zdravotnických organizací a 

zdravotníků do aktivity tzv. Světového dne bez tabáku. K této příležitosti vznikly 

vzdělávací kurzy určené právě pro zdravotníky, ke kterým mohou kuřáci přicházet 

a získávat u nich rady týkající se odvykání kouření.  

           Do tohoto projektu se zapojili taktéž lékárníci, protože i oni jsou v předních 

liniích v komunikaci s klienty/ pacienty kuřáky.  

  Z těchto a dalších důvodů bylo nutné užívánínávykových látky legislativně 

upravit. Tohoto tématu se týká zákon č.167/1998 Sb.,§ 2, o návykových látkách, ve 

znění pozdějších předpisů. Jedná se o § 2, kde jsou návykové látky blíže popsány, a 

to v kapitole „Legislativní úprava návykových látek“. Zde lze nalézt obecnou 
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definici omamných a psychotropních látek, což jsou takové látky, u kterých hrozí 

rizikochorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost, 

nebo pro toho, kdo je opakovaně a bez odborného dohledu užívá. Zajímavé je, že 

v tomto seznamu návykových látek, není možné nalézt nikotin, a to ani přes jeho 

evidentní riziko vzniku návyku a nebezpečnosti pro jeho příjemce i pro okolí. 

O nikotinu se však zmiňuje zákon č. 379/2005 Sb.,§ 3-9a, o opatření k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon reguluje dostupnost zejména 

tabákových výrobků a alkoholických nápojů, přispívá ke snížení nabídky těchto 

výrobků, zahrnuje opatření týkající se snížení rizik souvisejících s užíváním 

tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a nastavuje koordinační mechanismy a 

rámec protidrogové politiky včetně vymezení odpovědnosti orgánů státní správy, 

krajů, obcí a dalších institucí při její tvorbě a v neposlední řadě určuje kontrolní 

orgány a sankce za nedodržení vybraných povinností. 

          O návykových látkách šířeji hovoří také trestní zákoník.Návykovou látkou se 

podle § 130 trestního zákoníku rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky, které jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho 

ovládací nebo rozpoznávací schopnosti či sociální chování. Zde je uveden výčet 

návykových látek, který je pouze demonstrativní, proto je možné za návykovou 

látku pokládat i jinou látku, která má zmiňované vlastnosti. 

       V trestním právu, § 130 trestního zákoníku definuje návykové látky podle 

jejich vlastností, nikoliv jako zákon 167/1998 Sb., o návykových látkách, který za 

návykové látky považuje jen omamné látky a psychotropní látky uvedené v 

přílohách číslo 1 a 7 zákona o návykových látkách. 
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4   POMÁHAJÍCÍ PROFESE, STRES A ETIKA 

Pod pojmem pomáhající profese se skrývá řada povolání, pro která je 

charakteristické, že jejich náplní je pomáhat lidem ve zdravotní, psychické nebo 

sociální svízelné situaci. 

KOPŘIVA (1997) předkládá výčet pomáhajících profesí, ve kterém k nim řadí 

zvláště lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, pedagogy, sociální pracovníky a 

psychology. 

          Jako pro kterákoliv jiná zaměstnání je i v těchto nutné mít soubor znalostí, 

vědomostí a zkušeností a ovládat řadu dovedností, ale navíc je potřeba jeden 

jednotící prvek a tím je lidský vztah vycházející z pracovníkovy osobnosti. Tento 

názor se objevuje i v odpovědích z dotazníků (cit. dleKOPŘIVY, 1997), ve kterých 

se supervizoři, sociální pracovníci a lékaři vyjadřovali k potřebným kvalitám 

pracovníků pomáhajících profesí.Z výsledků je patrné, že je to právě lidský vztah, 

kterého si lidé cení nejvíce, a který se ve škole neučí. Pomáhající pracovník se 

setkává s lidmi v nouzi, kteří jsou v závislostním postavení, tito lidé potřebují více 

než jen pouhou slušnost, potřebují přijetí, spoluúčast a porozumění. Činnosti 

směřující pro podporu druhému často ostatní vnímají nevědomky, na podprahové 

mentální úrovni, odvozují se z neverbálních projevů, popisují se jen velmi obtížně, 

nedají se naučit a přesto jsou naprosto zásadní. Z projektu Havrdové aj.vyplynuly 

určité charakteristiky, které by měl mít dobrý sociální pracovník, avšak jedná se o 

obecný popis, jenž by neměl chybět žádnému pracovníkovi v pomáhající profesi. 

Patří sem:  

- zájem o druhé lidi, projevující se zaujetím, nasloucháním, vnímáním a 

uvolněností při práci s nimi, 

- respekt a nepodceňování klientů a ponechání dostatečného prostoru pro jejich 

aktivitu, 

-        ocenění klienta a vytvoření bezpečné atmosféry,  

-        schopnost efektivníkomunikace s klienty i s jejich blízkými, u nichž hájí 

 potřeby svého klenta, 

-         prospěšný odhadne potřebné míry angažovanosti, 

-         rychlé a efektivní naladění na svého klienta  (KOPŘIVA, 2006, s. 14). 
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Výčet těchto vlastností sám o sobě klade na člověka vysoké nároky, navíc je nutné 

připomenout, že vykonávání pomáhající profese je často spojeno s řadou 

potíží,problémů a zklamání, která celou situaci dokáží značně zkomplikovat až o 

takové míry, kdy je obtížné udržet obyčejnou profesionalitu a etiku, natož lidský 

vztah. Služba druhým se proto neobejde bez určitých osobnostních dispozic, 

charakteru a ochoty přinášet oběti(JANKOVSKÝ,2003). 

A. Guggenbőhl - Craig se zmiňuje o vážných psychologických problémech 

pracovníků v pomáhajících profesích, které pramení z angažovanosti pracovníka a 

zájmu o klientovo neštěstí, sociální selhání, nevědomost, nemoc 

atd.    (GUGGENBŐHL-CRAIG, 2007).           

Náročnost pomáhající profese se odvíjí od konkrétní pracovní náplně, vždy se 

však jedná o určitou formu pomoci, podpory a péče o druhé, která často svádí k 

přebírání a přivlastňování si cizích problémů. Člověk je hnán snahou co nejlépe 

splnit potřeby druhých, což může znamenat nutnost odsunutí sebe sama do pozadí, 

a to z krátkodobého ani z dlouhodobého hlediska neprospívá psychice ani 

sociálním vztahům pracovníka v pomáhajících profesích. Tyto náročné požadavky 

představují až nepřiměřenou zátěž a vyvolávají ohromný stres, který je, vzhledem 

k jeho četnosti a každodennosti považován za normální a běžný (VENGLÁŘOVÁ, 

2011, s. 26).  

V těchto případech ve zvýšené míře hrozí vznik vážných obtíží, mezi 

nejtypičtější patří např.syndrom pomáhajícího, syndrom vyhoření, deprese, 

nespavost a psychosomatické obtíže. HAWKINS a SHOHET (2004, s. 31) 

považují nedostatečnou podporu jak ze strany profesní, od kolegů či organizace, 

tak v oblasti soukromí, za stresující faktor číslo jedna u příslušníků pomáhajících 

profesí. 

Náročnost pomáhajících profesí s sebou dále přináší emoční rozladění, které 

ovlivňuje nejen náladu, ale i výkon (MACHAČ a MACHAČOVÁ, 1991, s. 15–16). 

Jak již bylo řečeno, kouření dokáže ze subjektivního pohledu přinést kladný efekt, 

který dodává lepší pocit při zvládání stresu. Dodává také příjemný pocit vymanění 

se z pocitu méněcennosti, zvyšuje pracovníkovo sebe hodnocení, pomáhá 

vyrovnávat se s pocity bezmoci a nenacházení naděje a opory.Dočasně zvyšuje 

soustředění, poskytuje pocity pohody a relativně se podílí na zlepšení výkonu. To 
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jsou důvody proč řada lidí, kteří v minulosti upadlido náruče závislosti, sáhnou ve 

vypjatých situacích po cigaretě. Pokud je stres každodenním chlebem, je velmi 

obtížné s kouřením přestat. Lidé pracující v pomáhajících profesích do této skupiny 

patří dvojnásob. 

4.1   Sociální pracovníci 

Tuto kapitolu do textu vkládám proto, aby bylo možné pochopit náplň práce 

sociálního pracovníka, lépe pojmout náročnost tohoto zaměstnání, která s sebou 

může nést problémy spojené s potřebným odreagováním, uvolněním a odpočinkem. 

Kladené nároky na nutnost kvalitně a profesionálně odvést odpovědnou práci 

mohou člověka značně frustrovat a vystavovat ho nepřiměřenému stresu. Tento 

stres je možné ventilovat různými způsoby, ke kterým se často může připojovat i 

zneužívání návykových látek dodávajících pocit tolik potřebného uvolnění. 

Náplní sociální práce je přispívat k řešení různých sociálních problémů. 

Zvláště v oblasti praktické činnosti se pokouší vysvětlovat a řešit tyto problémy. 

Sociální práce se opírá se rámec společenské solidarity, o ideál naplňování lidského 

potenciálu, a to u jednotlivců, skupin, komunit a v rodinách. V těchto oblastech se 

snaží pomáhat a utvářet způsobilost k sociálnímu uplatnění (MATOUŠEK, 2003). 

Mezinárodní federací sociálních pracovníků je sociální práce definována jako 

činnost, která podporuje změnu, řeší problémy v mezilidských vztazích, podporuje 

člověka za účelem naplnění jeho osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé 

dostávají do nepříznivéhokontaktu se svým prostředím. Klíčové jsou pro ni 

principy lidských práv a princip společenské spravedlnosti. Sociální pracovník 

musí akceptovat klienta, mít s ním profesionální vztah, poskytovat klientovi náhled 

na situaci, dodávat klientovi informace o službách, zdrojích a institucích, pracovat 

s prostředím klienta a využívat všechny své znalosti, dovednosti ve prospěch 

klienta. Sociální pracovník je pomáhajícím profesionálem, který by měl nalézt 

pochopení pro každého, prostřednictvím své empatie a přístupu (Projekt 

cz. 1.04/3.1.03/22.00130). 

Společným jmenovatelem různých pojetí sociální práce je samotný základ, ze 

kterého tato práce vychází. Na jedné straně jsou to etické hodnoty, kterými se musí 

každý sociální pracovník řídit a na druhé straně to jsou i legislativních normy, které 

zavazují pracovníky v sociálních službách k jejich dodržování. 
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K etickým normám se řadí respekt ke klientovi uznávající jeho právo na 

samostatné rozhodování, bezpředsudečné jednání, které klienta v žádném případě 

nepoškozuje, dobročinnost, spravedlnost, spolehlivost, pravdomluvnost 

(GULOVÁ, 2011). 

Etické kodexy dále zdůrazňují odpovědnost sociálního pracovníka za 

dodržování profesních závazků, ve kterých se žádá, aby profesionál vždy jednal ku 

prospěchu klienta, aby zajistil, že žádný čin nebo opomenutí vyplývající z 

jehokompetencí neměl škodlivé důsledky na klienta, aby sociální pracovník byl 

vždy odpovědný za své jednání. Sociální pracovníci jsou více než jiné profese 

zatíženi dilematickými situacemi, protože neřeší jen morálnost a nemorálnost 

situací, ale navíc se často dostávají do situací, kdy rozhodnutí nejsou jednoduchá a 

jednoznačná(Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení, 

2007).   

 Kromě etického ukotvení jednání sociálního pracovníka, který je možné 

nalézt v etických kodexech, jsou však také nezbytné odborné znalosti a jejich 

vhodná aplikace. 

Důležité jsou také osobnostní charakteristiky sociálního pracovníka, jeho 

zkušenosti a schopnosti a odpovědnost. 

Sociální pracovník vykonávající sociální práci působí v širokém spektru činností, 

od sociálně správních činností, přes vysoce specializované oblasti spojené 

s tvorbou teoretických základů, terapií a tréninkem, supervizí, výzkumem až přes 

přípravu a vzdělávání nových sociálních pracovníků. Škála působení sociálního 

pracovníka je velice široká. Sociální pracovník se v souvislosti s výše uvedenými 

činnostmi setkává s lidmi sociálně vyloučenými, kteří často nebývají motivováni ke 

změně. Mnozí z nich se nacházejí v neuvěřitelně složitých životních situacích. 

Nabízená pomoc musí stavět na odborných znalostech, dovednostech, empatii ve 

spojení s tvořivostí, kultivací, vzděláváním a profesionalitou. Vše skloubit a 

působit při tom důvěryhodně, být zúčastněný, poskytovat hlubokou empatii, vřelost 

a zaujetí případem může vytvářet na osobnost sociálního pracovníka vysoké nároky 

(GULOVÁ, 2011). 

Při zjišťování, co je v práci pro sociální pracovníky nejvíce zatěžující, 

pracovníci uváděli převážně: vysokou zodpovědnost, častou a vyčerpávající 

komunikaci, důraz na trpělivost, empatii i vysokou odbornost, velké množství 
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neefektivní práce, ve které se klientův stav nemění nebo se zhoršuje, nesmyslná 

administrativa, špatné interpersonální vztahy, manažerské chyby nadřízených, 

absence pozitivní zpětné vazby a pocit malé míry svobody (TAJANOVSKÁ, 

2011). 

Sociální pracovníci by si měli neustále všímat toho, zda svou práci vykonávají 

v souladu se zájmy klienta a dostatečně kvalitně. O těchto aspektech bývají 

informováni v rámci zpětné vazby. Dále se zavazují k poskytování odborné, 

odpovědné a svědomité péče o klienta a vybírají metody, které jsou ze všech 

možných hledisek pro klienta nejvhodnější (HRABÁKOVÁ, 2008).  

Sociální práce patří do skupiny pomáhajících profesía jako pro takovou je 

jejím základním kamenem vztah mezi pomáhajícím a klientem. Pro řadu sociálních 

pracovníků je jejich práce současně životním posláním a jsou ochotni konat ji s 

neutuchajícím zápalem, nadšením a láskou. Tyto emoce by však neměly vyústit 

v narušování profesionality a nerespektování hranic a autonomie mezi pracovníky a 

jejich klienty. Je evidentní, že tyto hranice jsou velmi úzké a snadno se překračují, 

je tedy potřeba si osvojit další dovednost (KOPŘIVA, 2006). 

4.2    Zdravotníci 

Zdravotníci, jakožto pomáhající profese, patří také k velmi náročným 

zaměstnáním. Nároky jsou kladeny především na odbornost a profesionální výkon. 

Předmětem práce zdravotnického pracovníka je nemocný člověk, u kterého dochází 

v návaznosti na somatické změnytaké ke změnámprožívání a chování. Nemoc 

působí na pacientovo jednání, jeho osobnostní vlastnosti i samotný průběh nemoci, 

který je často komplikovaný. Pacient se může chovat podrážděně, mrzutě, vlivem 

silné bolesti i agresivně nebo naopak apaticky. Pro zdravotníka může být obtížné 

se, přes potřebu stanovit správnou diagnózu a zacílit terapii u nadměrného 

množství pacientů, navíc věnovat ještě osobnostním problémům každého. 

Zaměření se na člověka obecně v jeho celku a zohledňovat tak i pacientovu 

psychiku je krok správným směrem, ale také to s sebou přináší značnou potřebu 

času, trpělivosti a empatie, které se však, ve všech situacích, nemusí dostávat, což 

právem může zdravotnický personál pokládat za stresující (ŠRÁMKOVÁ, 2007). 
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  Od zdravotníka se kromě toho očekává, že zvládne velmi odbornou činnost, 

poradí si s moderní technikou, unese značnou fyzickou zátěž, dovede pozitivně 

ovlivnit prožívání a jednání nemocných, že budou vykonávat různé administrativní 

práce a v neposlední řadě, že budou schopni se vypořádat s pracovními a 

rodinnými problémy, které nebudou zasahovat do výkonu jejich povolání a do 

práce s pacienty. Tyto potřebné požadavky pro výkon zdravotnického povolání 

kladou nároky nejen na osobnost člověka, ale také na jeho pracovní styl, 

profesionalitu, způsob života a životní styl i psychickou stabilitu (ŠRÁMKOVÁ, 

2007). 

K výkonu funkce zdravotnického pracovníka jsou, stejně jako u sociálního 

pracovníka, nezbytné i určité osobnostní předpoklady, jedná se např. o schopnost 

empatie, přiměřenou kritičnost a sebekritičnost, ochotu porozumění nemocnému a 

upřímnou snahu o navázání vztahu s ním (ZACHAROVÁ aj., 2007). Lidský vztah 

má tedy podstatnou roli ve všech pomáhajících profesích. Nemocný se potřebuje 

cítit ve společnosti zdravotnického personálu v bezpečí. Je třeba si uvědomit, že 

pro úspěšnou léčbu je také velice potřebná důvěra mezi nemocným a 

zdravotnickým personálem (KOPŘIVA, 2006). 

Náročnost tohoto povolání je evidentní, proto i zde je možné hovořit o stresu, 

který na zdravotníky dnes a denně působí. Příznaky stresu jsou stejné v tomto 

povolání jako u sociálního pracovníka, tedy i potřeba se se stresem vyrovnat všemi 

možnými způsoby. Při zvládání stresu je možné se zaměřit buď na jeho odstranění, 

nebo na posílení vlastních sil. Vhodné je vyhledat emocionální podporu, nacházení 

nových způsobů řešení zátěžové situace, přivlastnit si umění sebeovládání, přijmutí 

osobní odpovědnost, hledat pozitivní stránky situace. Stresu se můžeme snažit také 

vyhnout, distancovat se od něj a nevnímat jej či utéci. Tento způsob řešení je 

typický pro kuřáky. Při tzv.kuřácké pauze dostávají pocit odstupu od problému, ale 

jedná se o určitou formu úniku (KŘIVOHLAVÝ, 2010).  

V letech 1999-2010 byl proveden sociologický výzkum, vztahující se 

k prevalenci kouření mezi lékaři a občany ČR. Bylo zjištěno, mimo jiné, že 

z vybraného reprezentativního vzorku kouří více než jednu cigaretu denně 12,6% 

lékařů, u občanů zúčastnivších se výzkumu je tomu cca o polovinu více.  Až 12,7% 

lékařů jsou vyléčenými kuřáky, kteří v minulosti vykouřili více jak 100 cigaret, o 

nepatrně méně (11,9%) je tak u kontrolního vzorku občanů. Téměř polovina lékařů 
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nekouřila nikdy. Pozitivní však je, že podle výzkumu se podíl kouřících lékařů od 

roku 1999 do roku 2010 podstatné snížil. Prevalence kouření u této skupiny lékařů 

z dlouhodobého hlediska klesá (Lékaři ČR a kouření, 2011).  

Jedno z prvních šetření týkající se kouření, tentokrát u sester, probíhalo v roce 

1999 (MÁDLOVÁ, 2000), které prokázalo, že z celkového počtu zkoumaného 

souboru českých všeobecných sester v celkovém počtu vzorku - 1127 kouří 41%. 

V tomto šetření se ukázala i další zajímavá zjištění, a sice že 39 % sester škodlivost 

kouření bagatelizuje, či že 77,7 % kouří i v přítomnosti nekuřáků. V závěru 

Mádlová konstatuje a hodnotí neuspokojivé znalosti sester o škodlivosti kouření, 

vytýká nedostatky na profesionálně etické úrovni sester a konstatuje, že většina 

podceňuje význam svého chování, které by mohlo ovlivňovat společenskou prestiž 

a důvěryhodnost tohoto povolání (KRÁLÍKOVÁ a FELBROVÁ,  2007). 

Novější údaje vycházející z šetření z let 2011-2012u zdravotních sester, ve 

kterých Madziová a Janíková publikují dotazník z Bílovecké nemocnice a. s. a 

Městské nemocnice v Odrách, jehož závěry uvádějí, že pravidelně kouří 30 % 

všeobecných sester (MADZIOVÁ a  JANÍKOVÁ, 2013). 

4.2.1   Zvládání stresu 

Každý reaguje na stresové situace individuálně, záleží na odolnosti, situaci, 

postojích apod. Nejčastější je tzv.automatická poplachová reakce, která připravuje 

organismus k akci. Podnětů k této reakci se v zaměstnání sociálního pracovníka 

najde nepřeberné množství. Stresorem vyvolaná reakce vyvolává odpověď. 

V těchto situacích dochází ke zrychlení srdeční činnosti, dýchání, krevního tlaku i 

množství cukru v krvi. Samotné návykové látky, jako je nikotin, často přímo 

vyvolávají příznaky stresu (NEŠPOR, 2015). 

Obecně lze říci, že nekuřák má určitou individuální schopnost zvládat stres, 

zatímco u kuřáka je tato schopnost dlouhodobým užíváním cigaret narušena. 

Vykouřená cigareta v době akutní potřeby pouze pomáhá vyrovnávat tento rozdíl a 

vrací na nějaký čas potřebné schopnosti do původní roviny. 

Lze tedy říci, že cigareta sice pomáhá zvládat stres, ale ne tak, že by lidské 

schopnosti povyšovala nad určitou mez, ale pouze dočasně navrací snížené 

schopnosti. Potřebné schopnosti zvládat zátěž se po zanechání kouření postupně 

navrátí, ale trvá to určitý čas, který je třeba překonat. Řeč je o několika měsících 
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úplné abstinence. Toto je faktor, který zásadním způsobem komplikuje možnou 

odvykací léčbu. Zvláště v náročných povoláních jako jsou pomáhající 

profese (KRÁLÍKOVÁ, 2001). 

Člověk se při zátěžové situaci pokouší pomocí vlastních sil adekvátně 

přizpůsobit (adaptovat). Pokud nedochází k vyrovnání se s náročnou situací, 

mohou nastat tělesné nebo i duševní poruchy.Zvláště pokud trvá stres dlouho nebo 

se často opakuje, dochází pozvolna ke snížení adaptačních schopností člověka, což 

vede ke vzniku psychosomatických poruch. 

Pokud jedinec nemá dostatečné adaptační rezervy, může se dostat až do stavu, 

který je spojený s pocity bezmocnosti a beznaděje. Stresu je možné samozřejmě 

také předcházet či ho řešit efektivně činnostmi, které jsou člověku prospěšné po 

stránkách tělesného i duševního zdraví (pomocí svých koníčků). Nejúčinnější 

reakcí na stres je následné posílení vlastních schopností a přirozené adaptace 

člověka. Sociální pracovník by měl mít dobrou psychickou i fyzickou kondici, 

kterou by si neměl narušovat konzumací žádných návykových 

látek (TAJANOVSKÁ, 2011). 

I přestože se kouření často spojuje s pocity uklidnění a relaxace, zvláště pokud 

je cigareta brána jako důvod přestávky v práci, může kouření stres způsobovat. 

Z vnitřního hlediska, na buněčné a tkáňové úrovni, kouření neuklidňuje, ale naopak 

stresuje kuřákův organismus. Ona relaxace při kouření je spojena více s rituály, 

které kouření doprovázejí. Každý člověk by si měl uvědomit, že stres kouřením 

nezmizí, pouze je na určitý čas potlačen a následně často vyvolává ještě silnější 

emoce než na počátku (Kouření zažene stress jen zdánlivě, 2014). 

Prostředky používané pro krátkodobé potlačení příznaků stresu jako je např. 

kouření, vedou nejen k neschopnosti zvládat stresové situace bez jejich podpory, 

ale v dlouhodobém horizontu i k výrazně závažným zdravotním obtížím (Stres a 

zdraví. Pacientské listy, 2014).      

Pomáhající profese jsou neodmyslitelně spjaty s etickými otázkami. S těmito 

otázkami se denně setkává každý člověk v souvislosti s rozmanitostí života. 

Vypořádat se s nimi nebývá vždy jednoduché a jednoznačné. V pomáhajících 

profesích, v oblasti zdravotnické, sociální, ale i jinde při práci s lidmi obecně, je 

konfrontace s etickými otázkami snad ještě běžnější a složitější. Jednání zaměřené 
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na pomoc druhému, schopnost sdílet prosazování pozitivních společenských cílů se 

často setkává s rozporuplnou situací mezi prosociálním chováním a dvojím 

možným pohledem na povinnost. 

V této části bych se pokusila zaměřit převážně na otázku odpovědnosti k sobě 

samému i k druhým. V bezprostřední interakci s druhými je obvykle nesnadné 

zaujímat odpovědné postoje. Toho si jsou vědomi i tvůrci etických kodexů, kteří 

uvádějí jejich možné nedostatky, jako je jejich možná neobjektivnost a necitlivost 

v různých situacích. Nelze tedy předložit obecná pravidla pro řešení složitých 

situací, ale je možné žádat po pracovnících pomáhajících profesí, aby bedlivě 

zvažovali své činy a pokusili se chápat nejrůznější souvislosti. Schopnost 

uvědomovat si své činy a sebereflexe je vlastní pouze lidem. K základním bodům 

týkajícím se etického profilu sociálního pracovníka patří zásada vztahující se k 

principům chování k sobě samému, sem patří sebeúcta, sebepoznání, sebedůvěra, 

sebeovládání a sebekritika. Za důležité považuji uvědomění si, že uměním 

porozumět sám sobě je možné se dostat i k druhým lidem.  Pod eticko-profesními 

principy se skrývá povinnost chránit čest a důstojnost pomáhajících profesí, 

zodpovědnost k sobě i k druhým, rozvaha apod. Vedoucí pracovníci by měli být 

osobním příkladem pro své kolegy, ale i pro klienty (OTÁHAL, 2007). 

  Kouření cigaret, u pracovníků v pomáhajících profesích rozhodně popírá tyto 

etické požadavky. V první řadě se jedná o zdravotní rizika, kterým se kuřák 

vystavuje a která mohou způsobovat řadu smrtelných chorob. Potřeba zapálit si 

cigaretu i přes jasná zdravotní rizika poukazuje na jasné problémy se 

sebeovládáním. Problém kouření cigaret se netýká pouze nezodpovědnosti vůči 

sobě, ale i vůči druhým. Pasivní kouření je také velkým zdravotním problémem a 

hrozí stejně závažnými zdravotními riziky. Problém se však týká i oblasti, ve které 

má sociální pracovník či zdravotník jít příkladem ostatním a zejména svým 

klientům. Závislostní chování, jakožto naučené chování, může být velkým 

problémem při práci s mladistvými, při práci s odnaučenými kuřáky, nemocnými 

kuřáky, u kterých je potřeba zkvalitnění životního stylu a odnaučení kouření aj. 

Pohled společnosti na kuřáky se zpřísňuje a začíná být čím dál méně 

tolerantní. Tomu naznačuje i zvýšená snaha politiků o prosazení protikuřácké 

politiky a řada již vzniklých zákonů vyjadřujících se právě k problematice kouření. 
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Z tohoto hlediska nesplňuje pracovník v pomáhající profesi ani etický požadavek 

týkající se ochrany důstojnosti tohoto povolání. 

Pochopit lidské jednání ani pochopit potřebu svým způsobem uniknout 

z obtížnosti zaměstnání a předepsaných i nepsaných zákonů těchto profesí však 

není nijak snadné. 

Nevhodný návyk nelze hodnotit jen na základě izolovaného dění, ale důležité je 

vidět ho spíše v souvislosti s okolím a s danou situací. Důvody lidského chování, 

byť i toho neetického či nesprávného, jsou ovlivněny různými aspekty 

souvisejícími s postoji, rozhodnutími, činy apod. S tím samozřejmě souvisí i 

posuzování jednání druhých. Je evidentní, že jsme schopni posuzovat pouze 

jednání, které je na první pohled viditelné. Motivy vedoucí k tomuto jednání 

skrývající se uvnitř člověka není možné zohlednit. To je důvod, který by měl vést 

k opatrnosti v našich soudech. Otázka odpovědnosti jasně souvisí se svobodou 

člověka (JANKOVSKÝ, 2003). 

Do jaké míry je potřeba zdůrazňovat dodržování etických zásad, a do jaké 

míry je možné pracovníkům v namáhavých pomáhajících profesích ulevit,to je 

otázkou. Je vůbec v lidských silách dodržovat veškerá předepsaná i nepsaná 

pravidla? Ve hře nejsou pouze zákony, ale i ta pravidla, která jsou vymahatelná 

pouze na bázi slušnosti, ta pravidla, která sleduje sociální kontrola v dané 

společnosti. Do jaké míry je morální, aby pracovník v pomáhajících profesích 

poškozoval své zdraví i zdraví svého okolí, aby si v rámci své práce ulevoval při 

kuřáckých pauzách a vzhledem ke svému postavení ve společnosti byl nositelem 

této závislosti? Není filosofie stavící se k užívání návykových látek na pracovišti 

příliš přísná? 

Na druhé straně, je vůbec možné na problém kuřácké závislosti hledět tímto 

zjednodušeným způsobem, moralizovat a hodnotit druhé? Pokud jedinci používají 

návykové látky způsobující zdravotní, finanční a často i vztahové problémy a 

nedokáží s tím skončit, jedná se pravděpodobně o závislost, která opět patří do 

rukou jiného odborníka (VENGLÁŘOVÁ,2011). 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST.  VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Kouření je v rámci společnosti více či méně tolerované, avšak kuřákům se     

začínají stavět do cesty různé zákony, nařízení a omezení. Všeobecnou snahou, ať již 

politickou či zdravotnickou je závislost na tabákových výrobcích vymýtit, ale jedná se 

o běh na dlouhou trať. Zvláště pokud po cigaretě sáhnou i lidé, kteří by svým 

chováním měli jít příkladem – zdravotníci, sociální pracovníci, ale i legislativci a 

politici.  K tomuto tvrzení se váže řada pro a proti, která jsem se rozhodla sledovat 

pomocí svého dotazníku, jenž je základem praktické části této práce. 

5.1 Úvod k výzkumnému šetření 

Cílem této práce je pomocí výzkumného šetření nejprve porovnat, zda se 

kuřáctví vyskytuje častěji mezi zdravotnickým personálem nebo sociálními 

pracovníky. Toto téma se odráží a navazuje na rozšířený názor, že lékaři či zdravotní 

sestry jsou návykovými nemocemi ohroženi více, než je obvyklé u běžné populace, 

jako významná příčina tohoto faktu je uváděna vysoká míra stresu obklopující 

zdravotnická povolání (NEŠPOR, 2011). 

Zdravotníci jsou právě z tohoto důvodu častým cílem studií a výzkumů 

zaměřujících se na návykové nemoci. Sociální pracovníci jsou naopak, dle mého 

názoru, odvíjejícího se od nemožnosti sehnat potřebné údaje a data k tomuto tématu, 

často opomíjeni, a to i přes podobnost stresujících a zátěžových situací, která tato 

povolání může spojovat. Při výčtu specifických a nespecifických zátěžových faktorů 

ve zdravotnictví bude podobnost těchto povolání evidentnější.  

K zátěžovým faktorům ve zdravotnictví patří především kontakt s nejrůznějšími 

oblastmi lidské existence, která je často doprovázena depresivními náladami, pocity 

vyčerpaní či podrážděností. Určitou roli hraje také často nedostatečný vděk ze strany 

pacienta, klienta nebo jejich rodin, a to i přes vynaložené úsilí a námahu. Za zmínku 

stojí také nespecifické zátěžové faktory, ke kterým může patřit konflikt rolí, nutnost 

rozhodovat se při neúplnosti informací, vysoké nároky kladené na průběžné 

vzdělávání, nesoucí s sebou povinnost zabývat se prací i v době osobního volna, 

náročná může být také adaptace na nové situace a nárazový charakter práce, při 
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kterém často dochází k náhlému zahlcení náročnými úkoly, které je nutno vyřešit 

v omezeném časovém úseku. 

V těchto případech stoupá míra stresu i v jiných povoláních než jsou ta 

zdravotnická a pro sociální oblast jsou tyto situace více než typické, jedná se totiž také 

o povolání, při kterých dochází k intenzivnímu kontaktu s jinými lidmi (NEŠPOR, 

1995). 

Věřím, že více údajů týkajících se závislostí obecně u sociálních pracovníků 

může přinést supervizním pracovníkům podstatné podněty pro jejich práci. Zajímá mě 

totiž také, zda zvýšená spotřeba tabákových výrobků u již závislých může 

korespondovat se zvýšenou zátěží kladenou na zaměstnance.  

Nelze opomenout také etický problém, který vyvstává, je-li pracovník 

v pomáhající profesi závislý na tabákových výrobcích. Opět je tento problém více 

řešen v oblasti zdravotnictví než-li v sociální praxi. Podle MUDr. Hrubé by měli totiž 

zdravotníci prezentovat určitý model chování, do jehož koncepce nepatří právě 

závislostní chování (HRUBÁ, 2008). 

Z tohoto hlediska by se však i sociální pracovníci měli zamyslet nad 

dalekosáhlejšími následky svého případného závislostního chování, kterým ohrožují 

nejen sebe a okolí na zdraví, ale ze kterého pro druhé může vyvstat i neblahý příklad a 

vzor. Ve svém výzkumném šetření se tedy zaměřuji na názory zdravotníků a 

sociálních pracovníků týkající se jejich míry shovívavosti k jejich kolegům, kteří jsou 

závislí na tabákových výrobcích, konkrétně na cigaretách 

5.2 Zkoumaný soubor 

Celkový počet zkoumaných v mém výzkumném šetření činí 60 osob. Získaný 

vzorek pro mé účely je rozdělen na dvě stejné poloviny, 30 účastníků je z řad sociálních 

pracovníků a 30 z řad zdravotníků. Sociální pracovníci i zdravotníci jsou zaměstnanci 

ze soukromého i státního sektoru, pro mé účely tento faktor nebyl rozhodující. Všichni 

jsou zaměstnáni v oblastech zdravotnictví a sociálních služeb a jsou tak v přímém 

kontaktu se svými klienty a pacienty. Sociální pracovníci v mém šetření obsazují pozice 

osobních asistentů, aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory a case manegerů. 

Zdravotníky zastupují zdravotní sestry, lékaři a lékařky a farmaceuti. 
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Tab. č. 1. Rozdělení respondentů podle věku 

 18-25 

let 

% 26-30 

let 

% 31-40 

let 

% 41 let a 

více 

% 

Sociální 

pracovníci 

3 10% 17 56,66% 2 6,66% 8 26,66% 

Zdravotníci 2 6,66% 19 63,33% 2 6,66% 7 23,33% 

 

Nejvíce dotazovaných respondentů bylo v obou skupinách ve věkovém rozmezí 26-30 

let. Druhou největší skupinou byli respondenti ve věku 41 a více let, opět v obou 

skupinách. Počet respondentů v rozmězí 18-25 let a 31-40 let byl téměř stejný. 

 

Tab. č. 2. Rozdělení zkoumaných osob podle pohlaví 

 Ženy % Muži % 

Sociální pracovníci 25 83,33 5 16,66 

Zdravotníci 22 73,33 8 26,66 

Nejvíce dotazovaných respondentů byly ženy. Vzhledem k obsazení pracovních pozic v 

těchto oblastech není rozložení respondentů gendrově vyvážené. 

5.3 Metodika 

Pro své výzkumné šetření jsem zvolila dotazníkovou metodu. Část dotazníků 

jsem rozdala osobně a tak jsem měla možnost s daným respondentem hovořit a být u 

vyplňování. I přestože dotazník nebyl nikterak složitý, bylo tímto způsobem možné 

odstranit drobné nedostatky týkající se převážně některých ne zcela srozumitelných 

formulací u otázek. Oslovené respondenty jsem požádala, aby tento dotazník rozšířili 

mezi svými kolegy a to jak v tištěné podobě, tak zde byla i možnost přeposlat dotazník i 

e-mailem. Pro případné nejasnosti jsem udávala svůj telefonní i e-mailový 

kontakt.Výzkumné šetření je pro veřejnost anonymní, v této práci bude ze soukromí 
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respondentů uveřejněn pouze věk, pohlaví, pracovní pozice, délka výkonu zaměstnání a 

názory týkající se problematiky kouření. 

Dotazníky jsem začala rozdávat začátkem května a v polovině července, kdy se 

mi vrátily poslední vyplněné, jsem výzkumné šetření ukončila a začala zpracovávat.  

         Tímto způsobem bylo osloveno 30 sociálních pracovníků a 30 zdravotníků 

z různých oblastí působení, pracujících s rozdílným typem klientů pro větší pestrost 

výzkumného vzorku. Dotazník se skládá z 16 otázek. Podle první otázky rozděluji své 

respondenty do dvou polovin na sociální pracovníky a zdravotníky, které mezi sebou 

dále porovnávám, otázku číslo dvě jsem do dotazníku vložila pouze za účelem potvrzení 

správnosti uvedení zaškrtnutého typu zaměstnání z otázky č. 1, zvláště pro respondenty, 

u nichž jsem nebyla fyzicky přítomna a se kterými jsem tedy neměla možnost 

konzultovat jednotlivé otázky osobně. Nekladu si za úkol určit nejrizikovější oblasti 

těchto typů zaměstnání v otázkách kouření. Uvědomuji si, že některá konkrétní 

zaměstnání jsou problematicky zařaditelná pod jednu nebo pod druhou kategorii.  

Pro konkrétní vymezení pojmu zdravotnického povolání jsem tedy využila 

definici obsaženou v platných právních předpisech, a sice v zákoně o lékařských 

povoláních. Pro účely této práce tedy rozumím zdravotnickému povolání jako souhrnu 

činností a znalostí pro výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, poskytující 

zdravotní péči (BRŮHA a PROŠKOVÁ, 2011).Za stěžejní pro tuto práci však považuji 

přímý kontakt pracovníka s klienty/ pacienty, kterým poskytuje své služby podle rámce 

svého povolání.  

Stejně tak jsem postupovala pro vymezení povolání sociálního pracovníka, 

použila jsem zákon o sociálních službách, který udává výčet činností sociálního 

pracovníka, jako je např.sociální šetření, sociálně právní poradenství, poskytování 

krizové pomoci, sociální rehabilitaci. Sociální pracovník obecně a i pro účely této Bc. 

práce musí současně splňovat vzdělání v některé z oblastí, jako je sociální pedagogika, 

sociální a humanitární práce, sociální práce, sociálně právní činnost, vysokoškolské 

vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 

nebo speciální pedagogiku či musí absolvovat akreditované vzdělávací kurzy v 

uvedených oblastech.  

Důležité je opět, aby moji respondenti vykonávali přímou péči o osoby, která 

spočívá v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při běžných denních 

http://socialnirevue.cz/item/socialni-sluzby
http://socialnirevue.cz/category/socialni-politika
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činnostech, podporování soběstačnosti klientů, posilování životní aktivizace, ve 

vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a v uspokojování 

psychosociálních potřeb. Někteří poskytují také činnost spočívající v prohlubování a 

upevňování společenských či pracovních návyků nebo jsou přítomni při volnočasových 

aktivitách zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností. 

Respondenti také mohou pracovat v oblastech asistenčních služeb, v pečovatelské 

činnosti, která spočívá ve vykonávání pracích spojených s přímým stykem s osobami s 

fyzickými a psychickými obtížemi, s komplexní péčí o jejich domácnost, zajišťováním 

sociální pomoci apod.(Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 2005). 

Z řad těchto zaměstnanců jsem získala vzorek respondentů, který jsem rozdělila na 

dvě hlavní skupiny nekuřáků a kuřáků, ze kterých dále vycházím. Dále mě zajímá, kolik 

ze skupiny nekuřáků jsou vyléčení kuřáci, na druhé straně kolik ze skupiny kuřáků 

neuspěli při odvykání a jak tito hodnotí náročnost svého povolání. Z této kombinace 

odpovědí očekávám závěr pro jednu ze svých hypotéz.   

Dotazník je tedy určen pro zaměstnance z oblasti pomáhajících profesí – 

zdravotník a sociální pracovník, u nichž se snažím porovnat, která ze skupin je 

ohrožena závislostí na tabákových výrobcích více. Zvolené otázky jsou převážně 

uzavřené, aby respondenty příliš nezatěžovaly zvláště z hlediska času. Snažím se tak 

dosáhnout vyšší návratnosti dotazníků. V posledních dvou otázkách nechávám 

respondenty popsat jejich názory a pohledy na kuřáka v pomáhající profesi – 

zdravotník, sociální pracovník. 

Dotazníky byly mezi respondenty rozdány metodou tzv. sněhové koule, kdy 

jsem nejdříve žádala své blízké kolegy o pomoc s vyplněním a postupně získávala 

další kontakty. Zajistila jsem si tímto způsobem vyšší pestrost a rozmanitost. Účel a 

postup vyplňování dotazníku jsem popsala v průvodním dopise, který byl k dotazníku 

přiložen, pro případ, že jsem u vyplňování s respondentem nemohla být osobně 

přítomná. Dotazníky byly rozdávány během května, června a v období prázdnin roku 

2015. 

Údaje získané z těchto dotazníku jsou zpracovány formou přehledných grafů a 

tabulek, ze kterých jsem se pokusila vytvořit závěry týkající se tedy nejprve četnosti 

závislosti v jednotlivých skupinách (zdravotníci versus sociální pracovníci). Dále mě 

zajímá, zda přetrvávající závislost na cigaretách a neschopnost odvyknout tabákovým 
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výrobkům určitým způsobem souvisí s náročností daných zaměstnání. V posledních 

dvou otázkách dotazníku se respondentů ptám, jak vnímají kuřáka – zdravotníka a 

kuřáka – sociálního pracovníka.  

5.4 Hypotézy 

    Stanovila jsem si následující hypotézy: 

Hypotéza č.1. Návyk na cigaretách se bude častěji vyskytovat u sociálních pracovníků 

než-li u zdravotníků.  

Hypotéza č.2. Náročnost povolání zdravotníků i sociálních pracovníků souvisí 

s udržením závislosti na kouření a neúspěchem při případném odvykání.  

Hypotéza č.3. V obou typech zaměstnání budou nekuřáci kritizovat závislost svých 

kolegů a zmiňovat následky závislosti na jejich klienty/pacienty. 

Hypotéza č.4. Zdravotních následků kouření se obávají více kuřáci a z kuřáků mají větší 

obavy o zdraví zdravotníci. 

5.5 Výsledky 

Otázka č. 1. Vaše povolání je sociální pracovník nebo zdravotník? 

Tab.  č. 3. Rozdělení sociálních pracovníků a zdravotníků na kuřáky a nekuřáky   

Povolání Kuřák % Nekuřák % Součet Součet % 

Sociální 

pracovník 

11 36,6% 19 63,3% 30 100% 

Zdravotník 16 53,3% 14 46,6% 30 100% 

Ze třiceti oslovených sociálních pracovníků jich celkově v současné době kouří 11, což 

odpovídá   36,6% a v současné době nekouří 19, což odpovídá   63,3 %. 

Ze třiceti oslovených zdravotníků kouří 16 respondentů, což odpovídá  53,3%  a nekouří 

14 respondentů, což odpovídá  46,6%.  
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Otázka č. 3 Kolik let vykonáváte své zaměstnání? 

Tab. č. 4. Délka výkonu zaměstnání 

 1-5 let Z toho 

kouří 

6-10 let Z toho 

kouří 

11 a vice 

let 

Z toho 

kouří 

Sociální 

pracovník 

3 2 20 6 7 5 

Zdravotník 2 2 22 13 6 4 

 

Tato tabulka zazamenává jednotlivé respondenty podle délky výkonu zaměstnání v 

pomáhajících profesích. Není podstatné, zda je dotyčný zaměstnán na stejném místě či 

na stejné pracovní pozici, ale jakou dobu vykonává své povolání v této široké oblasti a 

jak dlouho tedy pracuje v přímém kontaktu s klienty.  

Otázka č. 5.Zhodnoťte náročnost svého povolání! Možnosti:  1- nenáročné, 2- mírně 

náročné, 3- středně náročné, 4- náročné, 5- velmi náročné. 

Tab. č. 5. Subjektivní hodnocení náročnosti povolání u kuřáků a nekuřáků 

Náročnost 

povolání 

Kuřáci 

zdravotníci 

Kuřáci sociální 

pracovníci 

Nekuřáci 

zdravotníci 

Nekuřáci 

sociální 

pracovníci 

1 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 

3 0 4 3 4 

4 11 2 7 8 

5 5 5 4 6 

 

Na tab. č. 5 je přehledně zobrazeno subjektivní vnímání náročnosti povolání u 

jednotlivých pomáhajících profesích podle toho, zda je respondent kuřák či nikoliv. 
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Otázka č. 6. Obáváte se zdravotních následků kouření? 

Tab. č. 6. Obavy ze zdravotních následků kouření u kuřáků i u nekuřáků 

 Obává Neobává Nepřemýšlel/a o tom 

Kuřák sociální 

pracovník 

3 3 5 

Nekuřák sociální 

pracovník 

11 1 7 

Kuřák zdravotník 2 8 6 

Nekuřák zdravotník 8 1 5 

 

Tab. č. 6 představuje rozdělení kuřáků a nekuřáků v jednotlivých profesích podle obav 

ze zdravotních následků kouření. 

 

Otázka č. 7. Kolik cigaret denně vykouříte? 

Tab.  č. 7. Postižení závislostí v jednotlivých povolání  

Intenzita závislsoti Sociální pracovník  Zdravotník  

Pravidelný kuřák 9 14 

Příležitostný kuřák 2 2 

Bývalý kuřák 10 3 

Nekuřák 9 11 

 

Na tab. č.7  jsou respondenti rozděleni do skupin podle míry závislosti odvíjející se od 

počtu vykouřených cigaret za den. Pravidelný kuřák vykouří nejméně jednu cigaretu 

denně. Příležitostný kuřák v době šetření sice kouří, ale méně než jednu cigaretu denně.        
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Bývalý kuřák vykouřil během života více než 100 cigaret,ale vsoučasné době   nekouří. 

Nekuřák nikdy nevykouřil 100 a více cigaret (Králíková aj., 2005). 

Otázka č. 9. Pokusili jste se někdy zanechat kouření? 

Tab. č.8. Pokusy o zanechání kouření u současných kuřáků 

Povolání Ano Ne 

Sociální pracovníci 5 6 

Zdravotníci 10 6 

 

Tato tabulka ukazuje, že 45,5% sociálních pracovníků a 62,5% zdravotníků se pokusili 

někdy během života zanechat kouření a 54,5 % sociálních pracovníků a 37,5% 

zdravotíků se nepokusilo zanechat kouření. 

Otázka č. 10. Jaký byl důvod neúspěchu zanechání kouření? 

Tab.  č. 9. Nejčastější důvody neúspěchu odvykání kouření podle názoru křáků  

Důvod neśpěchu Sociální pracovníci Zdravotníci 

Stres 5 9 

Hypobulie 3 3 

Nedostatečná motivace 0 1 

Nevhodná společnost  0 1 

 

V tab. č.9 jsou vyjmenovány nejčastěší důvody, které ztěžovaly odvykání u 

respondentů. Jedná se o stres, nedostatek vůle, nedostatečnou motivaci a nevhodnou 

společnost. Každý z respondentů mohl uvést libovolný počet příčin. Stres byl uváděn 

5krát u sociálních pracovníků a 9krát u zdravotníků, čímž se stává nejčastějším 

uváděným důvodem. 
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Otázka č. 11. Máte pocit, že souvisí Vaše závislost s náročností povolání? 

Tab. č. 10. Souvislost zaměření povolání se závislostí u kuřáků 

Povolání Ano Ne 

Sociální pracovníci 5 6 

Zdravotníci 9 7 

 

V tab. č.10 je vidět kolik sociálních pracovníků a kolik zdravotníků přiznává určitý vliv 

svému povolání na závislosti. 

Otázka č. 13. Kouřil/a jste v minulosti?  

Tab. č.11.   Poměr vyléčených kuřáků a nekuřáků v jednotlivých povoláních 

Povolání Vyléčení kuřáci Nikdy nekouřili 

Sociální pracovníci 10 9 

Zdravotníci 3 11 

 

Tab.č. 11 udává, kolik ze současných nekuřáků v minulosti kouřilo tabákové výrobky a 

postupem času si odvyklo a provedeno srovnání s tím, kolik pracovníků nikdy 

nekouřilo. 

Otázky č. 15 a 16.Jak vnímáte kuřáky v jednotlivých pomáhajících profesích 

Názory získané na základě této otázky jsem rozdělila podle jejich prezentace na 

jasně pozitivní, jasně negativní a na neutrální. V neutrální kategorii se objevuje i 

odpověď “bez vlivu” čímž mají respondenti na mysli, že kouření pracovníka v 

pomáhající profesi nijak neovlivňuje jeho práci a nemá pozitivní ani negativní dopady 

na jeho vztah s klientem.  V každé kategorii jsou uvedeny názory zdravotníků i 

sociálních pracovníků, jak kuřáků tak nekuřáků na kolegy kuřáky. Považuji za nutné 

uvést, že názory se často opakují. Každý z respondentů mohl uvést i vice názorů, které 

si mohly i protiřečit a občas se tak skutečně stávalo, zajímalo mě vše, co respondenty k 

této problematice napadá. V této otevřené otázce, kde se respondenti často dlouze 
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rozepisovali, bylo evidentní polemizování dotazovaných nad touto problematikou. 

Odpověď často začínala větou “bez vlivu”, avšak z konečné odpovědi byl nakonec 

patrný vyhraněnější názor. 

Sociální pracovníci kuřáci, jakožto jediná skupina dokázala nalézt na závislosti 

svých kolegů také evidentní pozitiva, 15% sociálních pracovníků kuřáků uvedla, jak 

závislost může pozitivně ovlivnit jednak práci sociálního pracovníka a jednak vztah s 

klientem. Tyto názory lze shrnout pod dvě odlišné kategorie, jedná se o: 

- motivaci a odreagování do další práce,  

- usnadnění komunikace klienta a sociálního pracovníka. 

Negativní dopady v této oblasti uvedlo 8% dotazovaných. Zmiňovali, že kouřící 

sociální pracovník není vhodným příkladem pro klienta. 

Dále se 77% respondentů zmiňujěpouze o tom, že: 

- neví, jaký dopad by závislost pomáhajícího pracovníka mohla mít na 

klienta/pacienta, 

- nemá vliv, pokud je klient/pacient na prvním místě (není omezován kvůli 

kuřáckým pauzám), 

- pokud není pomáhající cítit kouřem, pak nemá kouření na klienta/pacienta 

žádný vliv 

Kuřáci ze skupiny zdravotníků nevidí na kouření svých kolegů žádná pozitiva. 

Nevyjadřovali se však ani negativně, narozdíl od nekuřáků. Názory této skupiny jsem 

tedy shrnula spíše pod neutrální kategorii, kdy se často objevovaly odpovědi jako: 

- Bez žádného vlivu na klienta. 

- Pokud není cítit kouřem, pak nemá kouření na klienta/pacienta žádný vliv. 

- Pokud nekouří před klientem/pacientem, pak nemá žádný vliv.  

Tyto námitky považují respondenti za možné odstranit, proto je uvádím v 

neutrální skupině. 

 Ve skupině nekuřáků se negativní názory vyskytují častěji.  

 Sociální pracovníci nekuřáci často rozlišovali, zda je klient kuřák či nekuřák, 

dále však tuto myšlenku nerozvíjeli, zařazuji ji tudíž do kategorie neutrální. Dále se v 

této neutrální skupině, ke které patří 84% zkoumaných osob, respondenti shodovali s 

předchozí i následující skupinou, a sice že: 
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- pokud není cítit kouřem, pak nemá kouření na klienta/pacienta žádný vliv, 

- pokud nekouří před klientem/pacientem, pak nemá žádný vliv.  

Negativně hodnotí pracovníka v pomáhající profesi - kuřáka 16% sociálních 

pracovníků nekuřáků a to z důvodů: 

- Nedodělávají svou práci. 

- Nejsou vhodným příkladem. 

- Kvůli kuřáckým pauzám okrádají své klienty o čas. 

Až 19% negativ vidí zdravotníci nekuřáci u svých závislých kolegů. Shodují se v 

názorech se sociálními pracovníky nekuřáky a navíc přidávají názory jako: 

- Nedávají  pacientůmdostatečnou motivaci k odvykání. 

- Cigaretový zápach vadí pacientům, a to i přes snahu zdravotníka zápach 

odstranit. 

- Samotná závislost může jejich pacientům vadit. 

 

5.6 Analýza a diskuse 

Ke zpracování údajů jsem využila chí-kvadrát test. Tento test je dobrý přesně 

pro můj typ výzkumného šetření, kdy se porovnávají dvě a více skupin lidí, kteří se liší 

určitou charakteristickou proměnnou. Skupiny jsou rozděleny podle povolání a 

proměnné jsou např. kouřáctví - nekuřáctví, obavy o zdraví, postoje nekuřáků ke 

kuřákům a další.  Zkoumám tedy, zda jsou tyto proměnné rozloženy mezi lidmi z obou 

skupin nějakým způsobem obdobně, a tedy zda příslušnost jedince k jedné ze skupin má 

vliv na tyto proměnné, anebo tam naopak jsou významné rozdíly, a potom má 

příslušnost jedince jedné ze skupin naopak důležitý vliv na tyto proměnné. Test se tedy 

zdá ideální pro mé účely, avšak nevýhodou testu v tomto případě je malý počet 

vstupních dat. U chí-kvadrát testu, by žádná z kategorií, která do něj vstupuje, neměla 

mít méně než 5 respondentů, což se mi při vyhodnocování stávalo poměrně často. 

Výsledky tedy nemají potřebnou váhu výzkumu, vzhledem k nedostatečnému množství 

respondentů. Lze tedy říci, že data v tomto případě nejsou dostatečně průkazná. 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že ve zdravotictví se nalézá podstatně více kuřáků než v 

oblasti sociální práce. Nejsem schopná toto číslo porovnat s jinými autory, protože jsem 

sama neobjevila statistiky, které by shrnovaly zdravotníky pod jednotnou kategorii, 



47 

 

často se rozdělují lékaři, lékařky a zdravotní sestry a nejsou k sehnání ani studie, které 

by porovnávaly tyto dvě pomáhající profese. Uvádím zde tedy spíše jen pro představu 

čísla aktuální k roku 2015, která popisují stavkuřctví v běžné populaci, a lékařů. Z 

tohoto rozdělení vyplývá, že v ČR kouří 27 % lékařů, což je o dvě procenta více než 

vběžné populaci. Zdravotníci, kteří mají nejvíce informací o vlivu kouření na lidské 

zdraví se svými znalostmi příliš neřídí, což vyplývá i z mého výzkumného šetření. 

Sociální pracovníci hodnotí své zaměstnání spíše jako velmi náročné, tak 

odpovědělo 11 sociálních pracovníků ze 30 respondentů. Z těchto 11 osob kouří 5 

(45,45%). Zdravotníci považují své zaměstání často jen za náročné, odpovědělo tak 18 z 

30ti respondentů. Z těchto 18ti respondentů jich kouří 11 (61,11%). Nepředpokládám, 

že pod vlivem náročného povolání začnou dospělí lidé nezbytně kouřit tabákové 

výrobky, dokázáno však je, že 80% závislých na cigaretách vzniká v období dospívání 

vlivem party(MLČOCH a MLČOCHOVÁ, 2015).Šetřením se spíše snažím dokázat, že 

náročnost povolání souvisí s udržením závislosti.  

K tomuto předpokladu přikládám navíc tabulku č. 10, která odpovídá na otázku 

kolik z dotazovaných si uvědomuje souvislost mezi náročností povolání a jejich 

závislostí – 5 z 11 dotazovaných sociálních pracovníků tuto možnost připouští, stejně 

jako 9 z 16-ti zdravotníků. Přesto, že tato čísla pro jejich malou četnostnejsou 

vypovídající, podle otázky č. 8, zda respondenti kouří vice v náročných situacích, je 

zřejmé, že tomu tak skutečně je. Takto odpovědělo 9 z 11 sociálních pracovníků kuřáků 

a 15 ze 16ti zdravotníků kuřáků. 

To, co zde stojí za zmínku (byť nesouvisí s kouřením) je, že jediný z 60 dotazovaných 

hodnotil svou práci jako lehkou (tj. 1 nebo 2), ostatní hodnotili své zaměstnání známkou 

3 a výše. 

 Z obou skupin u sociálních pracovníků i u zdravotníků se následků kouření 

obává pouze 5 kuřáků z 27 dotazovaných. U zdravotníků, kteří následky kouření mohou 

v denní praxi pozorovat, se jedná pouze o dva kuřáky ze 16ti, kteří se těchto následků 

obávají. Tyto závěry vyplývají z tabulky číslo 6. 

Z otázek č. 12 a 14 vyplývá, že žádný z respondentů, ani sociální pracovníci ani 

zdravotníci, nekouří před svými klienty, a to i tehdy, kdy se vyvinul s klentem bližší, 

přátelský vztah.  
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5.7 Závěr k výzkumnému šetření 

Hypotéza č. 1.Návyk na cigaretách se bude častěji vyskytovat u sociálních pracovníků 

než-li u zdravotníků.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. Kuřáci se vyskytují častěji mezi zdravotníky nežli mezi 

sociálními pracovníky. Ani opačná hypotéza (že se návyk bude častěji vyskytovat u 

zdravotníků) by však nebyla statisticky významná, platila by jen na cca 80% hladině 

významnosti (p-hodnota 0,194), aby byla statisticky významná, měla by platit na 95% 

hladině významnosti (p-hodnota max. 0,05). Závěrem je tedy, že rozdíly ve výskytu 

závislosti mezi zdravotníky a sociálními pracovníky nejsou statisticky významné. 

 
Hypotéza č.2.Náročnost povolání zdravotníků i sociálních pracovníků souvisí s udržením  

závislosti na kouření a neúspěchem při případném odvykání. 

 

Ani tuto hypotézu nelze potvrdit. U sociálních pracovníků prakticky nepozorujeme 

rozdíly v hodnocení náročnosti zaměstnání mezi kuřáky a nekuřáky (p-hodnota 0,33). U 

zdravotníků jistou závislost pozorujeme - kuřáci hodnotí zaměstnání jako o něco 

náročnější než nekuřáci, ani zde však nejde o statisticky významný rozdíl (hladina 

významnosti cca 85%, p-hodnota 0,143).  

 

Hypotéza č. 3.V obou typech zaměstnání budou nekuřáci kritizovat závislost svých 

kolegů a zmiňovat následky závislosti na jejich klienty/pacienty. 

 

U sociálních pracovníků nelze hypotézu prokázat - hladina významnosti je okolo 85 % 

(p-hodnota 0,144).U obou skupin jednoznačně převažuje názor, že jejich kouření nemá 

vliv na klienty/pacienty, tím je myšlen převážně neutrální postoj k této problematice. 

Kouření pracovníka v pomáhající profesi tedy podle mých respondentů nijak 

neovlivňuje jeho práci a nemá pozitivní ani negativní dopady na jeho vztah s klientem. 

Podle nějčastějších odpovědí tedy závislost sociálních pracovníků či zdravotníků jejich 

klienty/pacienty nijak neohrožuje a nevadí jim. Samotné práce se tedy závislost nikterak 

nedotýká.Překvapivé je, že někteří respondenti- sociální pracovníci kuřáci dokonce 

spatřují v kouření pozitivní vliv na pacienty. Respondenti uvádí hlavně novou motivaci 

a odreagování sociálního pracovníka do další práce a usnadnění komunikace klienta a 

sociálního pracovníka. Tato skupina tento názor zastává jako jediná. 
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U zdravotníků byla hypotéza potvrzena na hladině významnosti více než 99% (p-

hodnota 0,0004). Zatímco všichni kuřáci tvrdí, že kouření nemá na pacienty vliv a 

nedotýká se jejich práce, nadpoloviční většina nekuřáků vidí kouření svých kolegů jako 

škodlivé vůči pacientům, rozdíl je tedy jednoznačný. Uváděné názory jsou: 

- Nedávají dostatečnou motivaci k odvykání. 

- Cigaretový zápach vadí pacientům, a to i přes snahu zdravotníka zápach 

odstranit. 

- Samotná závislost může jejich pacientům vadit. 

- Nedodělávají svou práci. 

- Nejsou vhodným příkladem. 

- Kvůli kuřáckým pauzám okrádají své klienty o čas. 

 
Hypotéza č. 4. Zdravotních následků kouření se obávají více kuřáci a z kuřáků mají 

větší obavy o zdraví zdravotníci. 

 

Ani zde nelze hypotézu potvrdit.Podle získaných dat platí, že u sociálních pracovníků se 

o zdraví více obávají nekuřáci, závislost však není statisticky významná (hladina 

významnosti cca 87 %, p-hodnota 0,131). Kdybychom však nebrali v úvahu ty, kteří o 

tom vůbec nepřemýšleli, závislost by již byla statisticky významná na 95% hladině 

významnosti (p-hodnota 0,047). U zdravotníků jsou větší obavy o zdraví rovněž u 

nekuřáků, tentokrát však mnohem silnější - rozdíly jsou platné na 99% hladině 

významnosti (p-hodnota 0,011).  



50 

 

ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá závislostí na tabákových výrobcích u 

zdravotníků a sociálních pracovníků. V teoretické části je popsána závislost obecně a 

mechanismy komplikující odvykání, zvláště pak v náročných zaměstnáních, jako jsou 

zmiňované pomáhající profese. Dále sepráce zmiňuje i oeticev pomáhajících profesích. 

Pokud by etika obou zmiňovaných skupin byla brána bez výhrad, zasahovala by značně 

i do soukromí zaměstnanců a teoreticky by nedovolovala, aby její zaměstnanci byli 

závislí na tabákových výrobcích.  

V praktické části autorku nejdříve zajímalo, kolik z respondentů bylo závislých na 

tabákových výrobcích a dále pak postoje nekuřáků ke kouření kolegů.  

Ve svém výzkumném šetření autorka zjistila, že zdravotníci, přestože z obou 

skupin jich kouří více, jsou méně tolerantní jako nekuřáci vůči svým kolegům kuřákůma 

spatřují u kouřícího zdravotníka vice negativního dopadu na pacienty. Zmiňují se 

především o:zanedbávání povinností vůči pacientům při kuřáckých pauzách, špatném 

příkladu a podpoře kuřáků – pacientů v jejich kouření aodmítání jeho odvykání. Dále 

pak považují za obtěžující cigaretový zápach. 

Sociální pracovníci jsou schopni vidět i pozitiva v rituálu kouření, především v 

usnadňování komunikace mezi klientem a sociálním pracovníkem. Jeden z respondentů 

také spatřoval pozitivní vliv samotné cigarety, která podle něj může přinést odreagování 

a motivaci do další práce. Negativní dopady, které sociální pracovníci uvádějí, jsou 

totožné jako u zdravotníků. 

Moje osobní zkušenost s oběma profesemi je taková, že náročné pracovní situace 

se u kuřáků řeší aprobírají u cigarety, přičemž zaměstnanci získávají odstup a 

nadhled.Tyto tzv.kuřácké pauzy jsou podle mého názoru a pozorování četnější v 

komplikovaných situacích. Mé zkušenosti však nejsou tímto výzkumným šetřením při 

malém počtu zkoumaných osob věrohodně potvrzeny. 
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Přílohy 

Příloha I.  

Dotazník: 

OBECNÁ ČÁST      Správné odpovědi kroužkujte 

ZAMĚSTNÁNÍ   SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK X ZDRAVOTNÍK 

 

AKTUÁLNÍ POZICE …………………………………………………………. 

  

KOLIK LET VYKONÁVÁTE SVÉ ZAMĚSTNÁNÍ? ………………………….. 

 

V SOUČASNÉ DOBĚ KOUŘÍTE?    ANO X NE 

NÁROČNOST SVÉHO POVOLÁNÍ HODNOTÍTE NA STUPNICI OD 1-5 (KDY 

1 JE VELMI SNADNÉ A 5 JE VELMI NÁROČNÉ) JAKO? ……………………… 

 

OBÁVÁTE SE ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ KOUŘENÍ? 

ANO  X NE  X NEPŘEMÝŠLEL/A JSEM O TOM 

(V TÉTO ČÁSTI POKRAČUJTE POUZE POKUD V SOUČASNÉ DOBĚ KOUŘÍTE, V 

OPAČNÉM PŘÍPADĚ POKRAČUJTE K DRUHÉ ČÁSTI) 

1. ČÁST  

KOLIK CIGARET DENNĚ PŘIBLIŽNĚ VYKOUŘÍTE? …………………………. 

 

KOUŘÍTE VÍCE V NÁROČNÝCH SITUACÍCH?  ANO X NE 

 

POKUSIL/A JSTE SE NĚKDY ZANECHAT KOUŘENÍ? ANO X NE 
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POKUD JSTE SE POKUSIL/A ZANECHAT KOUŘENÍ, JAKÝ BYL DŮVOD 

VAŠEHO NEÚSPĚCHU PŘI ODVYKÁNÍ? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

MÁTE POCIT, ŽE VAŠE ZÁVISLOST SOUVISÍ S NÁROČNOSTÍ VAŠEHO 

POVOLÁNÍ?  

ANO X NE 

KOUŘÍTE NĚKDY PŘED SVÝMI KLIENTY/PACIENTY? ANO X NE 

2. ČÁST 

KOUŘIL/A JSTE V MINULOSTI?    ANO X NE 

(POKUD JE VAŠE ODPOVĚĎ NE, POKRAČUJTE K TŘETÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU) 

 

KOUŘIL/A JSTE NĚKDY PŘED SVÝMI KLIENTY/PACIENTY?  

ANO X NE 

3. ČÁST  

JAK VNÍMÁTE ZDRAVOTNÍKY – KUŘÁKY? MŮŽE PODLE VÁS JEJICH 

ZLOZVYK MÍT VLIV NA PACIENTY/KLIENTY? POKUD ANO, JAKÝ? 

 

 

 

 

JAK VNÍMÁTE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY – KUŘÁKY? MŮŽE PODLE VÁS 

JEJICH ZLOZVYK MÍT VLIV NA KLIENTA? POKUD ANO, JAKÝ? 
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Příloha II. 

Otázka č. 1 Vaše povolání je sociální pracovník nebo zdravotník? 

Tab.  č. 3. Rozdělení sociálních pracovníků a zdravotníků na kuřáky a nekuřáky   

 

Příloha III 

Otázka č. 5 Náročnost svého povolání hodnotíte jako 1 (nejlehčí) až 5 (nejnáročnější) 

Tabulka č. 5 Hodnocení náročnosti povolání u kuřáků a nekuřáků 
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GRAF Č. 1 ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A 
ZDRAVOTNÍKŮ NA KUŘÁKY A NEKUŘÁKY
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GRAF Č. 2 HODNOCENÍ NÁROČNOSTI POVOLÁNÍ U 
KUŘÁKŮ A NEKUŘÁKŮ

Zdravotníci kuřáci Zdravotníci nekuřáci Sociální pracovníci kuřáci Sociální pracovníci nekuřáci
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Příloha IV 

Otázka č. 6 Obáváte se zdravotních následků kouření? 

Tabulka č. 6 Obavy ze zdravotních následků kouření u kuřáků i u nekuřáků 

 

Příloha V 

Otázka č. 7 Kolik cigaret denně vykouříte? 

Tabulka č. 7 Intenzita závislosti v jednotlivých povolání  
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Kuřák sociální pracovník

Nekuřák sociální pracovník

Kuřák zdravotník
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GRAF Č. 3 OBAVY ZE ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ 
KOUŘENÍ U KUŘÁKŮ I NEKUŘÁKŮ

Obává Neobává Nepřemýšlel/a o tom

Pravidelný kuřák
41%

Příležitostný kuřák
9%

Bývalý kuřák
45%

Nekuřák
5%

GRAF Č. 4 INTENZITA ZÁVISLOSTI 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
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Příloha VI 

Otázka č. 7 Kolik cigaret denně vykouříte? 

Tabulka č. 7 Intenzita závislosti v jednotlivých povolání  

 

Příloha VII 

Otázka č. 9 Pokusili jste se někdy zanechat kouření? 

Tabulka č.8 Četnost pokusů o zanechání kouření u současných kuřáků 

 

Pravidelný kuřák
46%
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GRAF Č. 5 INTENZITA ZÁVISLOSTI
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GRAF Č. 6 ČETNOST POKUSŮ O ZANECHÁNÍ 
KOUŘENÍ U SOUČASNÝCH KUŘÁKŮ

ANO NE
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Příloha VIII 

Otázka č. 10 Jaký byl důvod neúspěchu zanechání kouření? 

Tabulka č. 9 Nejčastější důvody neúspěchu odvykání kouření 

Příloha IX 

Otázka č.11  Máte pocit, že souvisí Vaše závislost s náročností povolání? 

Tabulka č. 10       Souvislost náročnosti povolání se závislostí u kuřáků 
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Příloha X 

Otázka č. 13 Kouřil/a jste v minulosti?  

Tabulka č.11 Poměr vyléčených nekuřáku a nekuřáků v jednotlivých povoláních 

 

Příloha XI 

Otázka č. 15 a16Jak vnímáte kuřáky v jednotlivých pomáhajících profesích 

Tabulka č. 12. Názory pracovníků v pomáhajících profesích na jejich kolegy kuřáky 
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GRAF Č. 9 POMĚR VYLÉČENÝCH NEKUŘÁKŮ A 
NEKUŘÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH
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GRAF Č. 10 
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Příloha XII 

Otázky č. 15 a16Jak vnímáte kuřáky v jednotlivých pomáhajících profesích? 

Tabulka č 12. Názory pracovníků v pomáhajících profesích na jejich kolegy kuřáky

 

Příloha XIII 

Otázka č. 15 a 16 Jak vnímáte kuřáky v jednotlivých pomáhajících profesích? 

Tabulka č 12. Názory pracovníků v pomáhajících profesích na jejich kolegy kuřáky

 

Neutrální názor
84%

Negativní názor
16%

GRAF Č. 11
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NEKUŘÁK

Neutální názor 
100%

GRAF Č. 12 ZDRAVOTNÍK - KUŘÁK
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Příloha XIV 

Otázka č. 15 a 16 Jak vnímáte kuřáky v jednotlivých pomáhajících profesích? 

Tabulka č 12. Názory pracovníků v pomáhajících profesích na jejich kolegy kuřáky 

 

 

Neutrální názor 
81%

Negativní názor 
19%

GRAF Č. 13 ZDRAVOTÍK - NEKUŘÁK










