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Abstrakt: 

 Ve stále větší míře je věnována pozornost odborníků a organizační praxe konceptu štěstí 

v práci a managementu štěstí v organizaci. Organizace vytvářejí pracovní pozice manažerů 

štěstí. V České republice však dosud není mnoho organizací, které pracovní místa manažerů 

štěstí vytvořily. Management štěstí má v těchto organizacích různé podoby, pracovní místa 

manažerů štěstí mají různé pracovní profily. Cílem diplomové práce je analyzovat podobu 

managementu štěstí v organizacích v České republice se zaměřením na činnost a kompetence 

manažerů štěstí. V diplomové práci je pozornost věnována nejprve konceptu štěstí v práci 

a jeho východiskům, která má v pozitivní psychologii. Dále je rozpracován management štěstí 

v organizaci, jeho implementace v organizačním prostředí, jeho cíle a nástroje, pozornost je 

zaměřena na pozici manažerů štěstí v organizaci. Součástí práce je kvalitativní šetření 

ve vybraných organizacích v České republice, ve kterých existuje role manažerů štěstí. Šetření 

je realizováno polostrukturovanými rozhovory s manažery štěstí. Cílem šetření je zjistit 

a komparovat podobu managementu štěstí, činnost manažerů štěstí a jejich kvalifikační 

a kompetenční profily ve zkoumaných organizacích. 

  

Klíčová slova: 

štěstí, štěstí v práci, pozitivní psychologie, management štěstí, manažer štěstí 
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Abstract: 

 The objective of this thesis is to analyse the forms of happiness management in the Czech 

republic, focusing on the activities and competencies of happiness managers. Firstly, 

the premises and psychological origins of happiness management in organisations are 

discussed. Then, the implementation of happiness management into a business setting is 

scrutinised, its goals and tools, with due attention given to happiness managers and the position 

they occupy within their respective organisations. The paper includes a qualitative study 

in select Czech organisations, which have introduced the position of a happiness manager. 

A semi-structured interview with these very managers was the method of choice. The aim of the 

study is the cataloguing and comparison of various happiness management forms; happiness 

manager activities and responsibilities, as well as their qualifications and competency profiles 

within the selected organisations. 
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happiness, happiness at work, positive psychology, happiness management, happiness manager 
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0 Úvod  

 

„Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.“ 

Seneca 

 

 V současné době jsou na organizace v České republice kladeny velké nároky z důvodu 

nízké míry nezaměstnanosti, jednotlivé společnosti mezi sebou soupeří o získání talentů 

a o obsazení volných pracovních pozic vhodnými kandidáty. Některé organizace si uvědomují, 

že by se kromě procesu získávání a výběru pracovníků měly více soustředit i na retenci svých 

současných zaměstnanců. Management štěstí pro ně může být v těchto chvílích vhodným 

nástrojem, kterým lze zlepšit kvalitu pracovního života zaměstnanců a dosáhnout nižší míry 

fluktuace v organizaci. 

 Management štěstí je v České republice poměrně novým fenoménem, často se objevuje 

v různých diskuzích, avšak jednotný přístup odborníků ani široké veřejnosti k tomuto konceptu 

zatím neexistuje. Konceptu štěstí v práci se věnuje stále více odborníků i organizací a za účelem 

aplikace nástrojů managementu štěstí na svých pracovištích vytváří pracovní pozice manažerů 

štěstí. V České republice je jen málo organizací, které formálně ve své organizační struktuře 

vytvořily pracovní pozici manažera štěstí. Avšak existují i takové organizace, ve kterých 

manažer štěstí působí neformálně. Přístup k managementu štěstí i k pracovní pozici a činnosti 

manažera štěstí v České republice proto není možné označit jako homogenní. 

 Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je podoba managementu štěstí v organizacích v České 

republice se zaměřením na pozici manažerů štěstí, jejich činnost a kompetence, jelikož 

výzkumné pole managementu štěstí v České republice není dosud dostatečně prozkoumané. 

Cílem empirického šetření je zjistit a komparovat podobu managementu štěstí, činnost 

manažerů štěstí a jejich kvalifikační a kompetenční profily ve zkoumaných organizacích. 

 Diplomová práce je z hlediska své struktury rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly 

poskytují teoretický základ konceptu managementu štěstí a jeho dílčích částí, ze kterých 

následně vychází empirické šetření. První kapitola se věnuje konceptu štěstí v práci a jeho 

východiskům, pozitivní psychologii a konceptu štěstí. V druhé kapitole je na základě 

zahraničních i českých odborných zdrojů (Csikszentmihalyi, 2017; Jarošová, Pauknerová 

a Lorencová, 2016; Mühlfeit a Costi, 2017; Kahneman a Riis, 2005; Kjerulf, 2016; atd.) 
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rozpracován koncept managementu štěstí se zaměřením na jeho cíl a sumarizaci nejčastěji 

využívaných nástrojů v organizacích. Třetí kapitola obsahuje informace o pracovní pozici 

manažera štěstí a jeho činnosti a s využitím zahraniční odborné literatury (Kjerulf, 2015; 

Monene, 2015; Verlinden, 2018; atd.) je pojednáno o jeho potřebné kvalifikaci a kompetencích. 

Čtvrtá kapitola je věnována empirickému šetření zaměřenému na analýzu managementu štěstí 

v malých a středně velkých organizacích působících v Praze v České republice. K dosažení cíle 

je využita metoda polostrukturovaných rozhovorů s vybranými manažery štěstí. Na závěr této 

kapitoly je uvedena diskuse a je poukázáno na limity a přínosy empirického šetření. 
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1 Koncept štěstí v práci a jeho východiska 

 

1.1  Pozitivní psychologie 

 

Pozitivní psychologie představuje rychle se rozvíjející směr v současné světové 

psychologii, který se teoreticky i empiricky zaměřuje na doplnění komplexního obrazu 

psychiky o nová, kladná témata. Označení tohoto psychologického proudu jako „pozitivní“ 

naznačuje, že musí být i druhý pól, „negativní“ (Křivohlavý, 2004, s. 7). Je to zřejmé například 

z citátu amerického psychologa Martina Seligmana, předního představitele tohoto směru, který 

zní takto: „Možná vás zaskočí, že psychologie pozitivní stránky života hrubě zanedbávala. 

Na každých sto článků o smutku připadá jeden o radosti“ (2003, s. 17). Další významná 

autorka, zakladatelka a koordinátorka Centra pozitivní psychologie v České republice, Alena 

Slezáčková, tvrdí, že „mezi lety 1972 až 2006 bylo publikováno pětkrát více výzkumů týkajících 

se deprese než těch, které se týkaly tématu osobní pohody“ (2012, s. 11). Během tohoto období 

byl poměr mezi vědeckými články zabývajícími se štěstím (jako emocionální složkou osobní 

pohody) a depresivitou dokonce 1:72.  

Pozitivní psychologie tedy vznikla jako reakce na nedostačující přístup v psychologii 

dvacátého století, který se příliš soustředil na tzv. negativní jevy (poruchy, odchylky od normy, 

deficity). Zkoumala se úzkost, bolest, strach, obavy, obsese, vyhoření, deprese apod. 

Psychologie se v tomto období snažila ulevit lidskému trápení a díky této své orientaci 

na konflikty a problémy dosáhla mnoha úspěchů. Bylo například zjištěno velké množství 

informací o psychických onemocněních a jejich povaze, souvislostech a příčinách. Došlo 

k objevu účinných léčebných metod psychických poruch a obtíží. Kladné psychologické jevy 

v tuto dobu také existovaly, avšak velké pozornosti se nedočkaly. Slezáčková k tomu výstižně 

ve své publikaci uvádí (2012, s. 11): „Proč také věnovat energii, čas a prostředky něčemu, co 

nevnímáme jako problém?“  

Představitelé pozitivní psychologie vycházejí ve své koncepci z kritiky psychologie 

dvacátého století orientované zejména na negativní psychologické jevy a kladou důraz na jevy 

pozitivní. Pozitivní psychologie vznikla jako snaha o doplnění souboru poznatků, o vyrovnání 

se s tímto nepoměrem, jako napravení tehdejšího nerovnovážného stavu (Seligman, 2003, 

s. 17). Psychologie do té doby cílila na absenci problémů a psychopatologických jevů. Snažila 
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se o nalezení a definování situace, ve které jsou všechny obtíže odstraněné či zmírněné. To však 

nezaručí, že se tím lidé automaticky promění ve spokojené a šťastné bytosti. Ani tím nemusí 

vědět, jak žít život smysluplně, jak být prospěšní i pro ostatní. Nová pozitivní odnož se tudíž 

zaměřila na něco víc, začala lidem poskytovat možnost pozitivního prožívání, životní 

spokojenosti a naplnění smyslu (Slezáčková, 2012, s. 12). Jejím charakteristickým znakem je 

i doplnění tehdejších poznatků o sociální dimenzi a vlivu sociálních faktorů na psychický život. 

Do té doby byla v psychologii pozornost věnována především individuu (Křivohlavý, 2004, 

s. 10). 

 

 

1.1.1 Počátky pozitivní psychologie 

 

Za oficiální rok vzniku pozitivní psychologie je považován rok 1999, kdy došlo 

ke společnému setkání psychologů zainteresovaných v tomto přístupu ve městě Lincoln. Martin 

Seligman, tehdejší prezident Americké psychologické společnosti (APA), sehrál velice 

důležitou roli v počátcích tohoto trendu. Na začátku roku 2000 vyšlo monotematické číslo 

časopisu American Psychologist zaměřeného na pozitivní psychologii. Toto číslo bylo 

editováno právě Seligmanem a Csikszentmihalyim. 

Iniciátoři hnutí pozitivní psychologie si kladli za cíl více se zabývat studiem a podporou 

světlých stránek lidské osobnosti a společnosti a jejich kladných témat, které byly doposud 

v psychologii zanedbávané. Velký zájem o tento psychologický přístup, jeho rychlé přijetí 

ve Spojených státech amerických a brzké rozšíření do dalších zemí světa, překvapilo jeho 

samotné zakladatele. Později bylo dokonce iniciováno vytvoření pozitivní psychologie jako 

samostatné vědy a její oddělení od dosavadní psychologie, které ve své době zastávali dva 

z vůdčích představitelů tohoto směru, Snyder a Lopez (2002, s. 752).  

Fenomén smysluplnosti, lidského štěstí, životního naplnění a kladných stránek života však 

zkoumali filozofové a psychologové již před dávnými lety. Myšlenky sahají až do období 

antické filozofie, kdy se jimi zabývali například Aristoteles či Epikuros. Z pohledu pozitivní 

psychologie lze její kořeny datovat do padesátých až šedesátých letech dvacátého století. „To 

však nic nemění na tom, že s plným rozmachem, vědeckého zájmu o studium a podporu 
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pozitivních aspektů života jedince i společnosti se skutečně setkáváme až s počátkem 21. století“ 

(Slezáčková, 2012, s. 14). 

 

 

1.1.2 Témata pozitivní psychologie 

 

Základ pozitivní psychologie stojí na třech pilířích, jedná se o studium pozitivních emocí 

(radosti, štěstí, naděje apod.), pozitivních vlastností (silných stránek, cností, schopností) 

a pozitivních institucí (demokracie, silné rodiny, širokého morálního zázemí, svobodného 

bádání apod.) (Seligman, 2003, s. 9). Tyto jednotlivé tematické celky však nelze oddělovat 

do samostatných okruhů, jelikož v pestrosti každodenního života jsou navzájem organicky 

propojeny a navzájem se podmiňují (Slezáčková, 2012, s. 21). 

V současné světové psychologii je aktuálním tématem tzv. flourishing, v doslovném 

překladu znějící jako „rozkvět.“ V českém jazyce je možné pro tento pojem použít ekvivalent 

„optimální prospívání“ (tamtéž, s. 15). Seligman tvrdí, že cílem tohoto psychologického hnutí 

je „zvýšit míru optimálního prospívání (flourishing) v našem vlastním životě a na celé planetě“ 

(2014, s. 40) Termín optimálního prospívání definovali Huppert a So v rámci výzkumu zemí 

Evropské unie. Jejich definice nesoucí se v duchu teorie duševní pohody obsahuje podmínky, 

které jedinec musí dodržet, aby optimálně prospíval. Stanovili tři klíčová kritéria, která musí 

být všechna splněna, a šest vedlejších kritérií, ze kterých musí být naplněna alespoň tři (2009, 

s. 2). Tato kritéria jsou uvedená v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Kritéria optimálního prospívání 

Klíčová kritéria Vedlejší kritéria 

Pozitivní emoce Sebeúcta 

Zaujetí a zájem Optimismus 

Smysl a účel Psychická odolnost 

 Vitalita 

 Sebeurčení 

 Pozitivní vztahy 

Zdroj: Huppert a So, 2009, s. 2 (upraveno autorkou) 

 

Seligmanova prvotní představa o pozitivní psychologii však byla jiná. Ve své knize 

„Vzkvétání – Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody“ uvádí, že v průběhu let došlo 

ke změně jeho pohledu na pozitivní psychologii. Názor na její předmět, cíl a prvky, které 

zastřešuje, se proměnil. Dříve se domníval, že pozitivní psychologii vystihuje teorie 

opravdového štěstí. Ústřední téma pozitivní psychologie představovalo štěstí, které má tři 

základní složky. Oproti štěstí je tyto komponenty jednodušší definovat a zároveň i lépe měřit. 

Jedná se o (Seligman, 2014, s. 22–23): 

• pozitivní emoce – mohou nabývat různých podob, lidé pociťují spokojenost, nadšení, 

radost, vřelost apod.; 

• zaujetí určitou činností (angažovanost) – představuje moment, kdy jsou lidé nějakou 

činností zcela zaujatí, úplně je daná aktivita pohltí. Jedná se o tzv. stav flow, ve kterém 

se ztotožňují s předmětem své aktivity. Dochází proto k tomu, že při dotazování 

o pocitech a myšlenkách někoho zcela zaujatého se získávají odpovědi typu – nemám 

žádné pocity, nemyslím na nic. Stav flow je tudíž opakem pozitivních emocí a zároveň 

ho není možné vyvolat nějakými „zkratkami“ (nakupováním, drogami atd.), k jeho 

dosažení je nutné umět poznat vlastní silné stránky a poté je více zapojovat v běžných 

životních situacích; 
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• pocit smysluplnosti – neboli touha být součástí něčeho většího, k čemuž slouží pozitivní 

instituce, jako je rodina, náboženství, ekologické skupiny, politické strany a skautské 

oddíly. 

Na štěstí jako na ústřední téma je zaměřena teorie opravdového štěstí, které byly vytýkány 

nedostatky. Pozitivní psychologie proto podle Seligmana přesunula své zaměření k osobní 

pohodě a cílem již není zvýšení spokojenosti se životem, avšak zvýšení míry optimálního 

prospívání. Rozdíly jsou obsahem tabulky č. 2.  

 

Tabulka č. 2 – Rozdíly mezi teorií opravdového štěstí a teorií duševní pohody 

Teorie opravdového štěstí Teorie duševní pohody 

Ústřední téma: štěstí Ústřední téma: osobní pohoda 

Měří se: životní spokojenost Měří se: pozitivní emoce, zaujetí, 

smysluplnost, pozitivní vztahy, úspěšný 

výkon 

Cíl: zvýšit spokojenost se životem Cíl: zvýšit míru optimálního prospívání 

prostřednictvím zvýšení pozitivních emocí, 

angažovaného zaujetí, smysluplnosti, 

pozitivních vztahů a úspěšného výkonu 

Zdroj: Seligman, 2014, s. 24 (upraveno autorkou) 

 

Well-being, neboli duševní pohoda, představuje oproti štěstí teoretický konstrukt a pojí se 

dosahováním osobní spokojenosti a životního naplnění (Jarošová, Pauknerová a Lorencová, 

2017, s. 242). Happiness, neboli štěstí, je věc a reálnou věc je možné měřit na základě procesu 

operacionalizace, ve kterém je definovaná specifickým souborem ukazatelů. Definováním štěstí 

získáváme životní spokojenost, která je následně lidmi posuzována na škále. Teorie duševní 

pohody se odklání od tohoto názoru, za hlavní téma pozitivní psychologie považuje teoretický 

konstrukt duševní pohody. Ten obsahuje „několik měřitelných prvků, z nichž každý je reálnou 

věcí a každý k duševní pohodě přispívá, ale žádný z nich duševní pohodu nedefinuje“ 

(Seligman, 2014, s. 26). Až změřením všech prvků duševní pohody se získá celkový obraz 
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o tomto teoretickém konstruktu. Prvků duševní pohody je pět a jejich počáteční písmena 

anglických názvů vytváří akronym PERMA (srov. Seligman, 2014, s. 28–37; Kučera, 2013, 

s. 41): 

• P neboli „positive emotions,“ pozitivní emoce – tedy příjemné životní prožitky, patří 

sem i životní spokojenost a štěstí, které jsou již jen jedním z faktorů tohoto prvku;  

• E neboli „engagement,“ zaujetí činností – pohlcení činností nastává v tzv. stavu flow; 

• R neboli „positive relationships,“ pozitivní vztahy – pozitivní psychologie se musí 

zabývat i vztahy, málo pozitivních věcí může fungovat o samotě, hodně lidských 

prožitků se uskutečňuje ve společnosti více lidí; 

• M neboli „meaning,“ smysluplnost – přání být součástí něčeho, co člověka přesahuje, 

také patří mezi důležitý prvek duševní pohody; 

• A neboli „achievement,“ dosažení výsledku – někdy se lidé snaží dosáhnout úspěchu, 

uznání, mistrovství nebo výhry pro samotné tyto věci, jejich získání bývá cílem samo 

o sobě, nemusí být pro ně podstatné jen v rámci snahy o štěstí, radost a smysluplnost. 

K dalším aktuálním tématům pozitivní psychologie patří například empatie, altruismus, 

láska, odpouštění, kvalita života, odolnost (resilience), pozitivní myšlení, pozitivita 

(srov. Křivohlavý, 2004; Seligman, 2003; Slezáčková, 2012).  

 

 

1.2  Štěstí 

 

1.2.1 Definice štěstí 

 

Myšlenky o konceptu štěstí, blaha nebo spokojenosti sahají hluboko do historie. O těchto 

tématech rozjímal již starořecký filozof Aristoteles, podle kterého je prožívání štěstí smyslem 

lidských životů. V životech se lidé snaží dosáhnout cílů jako je více peněz, moci, zdraví 

či krásy, jelikož věří, že to je cesta vedoucí ke štěstí. Přitom jim jde o nalezení štěstí pro ně 

samé (Csikszentmihalyi, 2015, s. 11). Fenoménem štěstí se v našich dějinách zabývalo velké 

množství jedinců, a to nejen z řad filozofů, a s využitím statistických metod se začala dokonce 

měřit jeho míra. Ve Velkém sociologickém slovníku (Petrusek, Maříková a Vodáková, 1996, 
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s. 1275) je však uvedeno, že „v sociologii vystupuje kategorie štěstí jako poněkud 

problematická, obtížně operacionalizovatelná hodnota, která bývá v dílčích rozměrech 

substituována ,spokojenostíʻ, resp. ,satisfakcíʻ.“ 

V průběhu staletí však v rámci diskuzí nebyla vyřešena otázka zjišťující, co vlastně štěstí je 

a zda doopravdy existuje (Csikszentmihalyi, 2017, s. 29). Ze sociologického pohledu štěstí 

představuje „cíl i naplnění lidské touhy, které jsou individuální a zprostředkované, mohou 

spočívat v dosažení moci, majetku, lásky, přátelství, nebo v procesu meditace (spojení s Bohem) 

aj. Štěstí nepředstavuje dominantní ale inkluzivní cíl, je souhrnným pojmem splnění potřeb 

a tužeb bytostných pro toho kterého člověka, je kvalitou uspokojujícího, smysluplného života“ 

(Petrusek, Maříková a Vodáková, 1996, s. 1274).  

Definice štěstí v této diplomové práci vychází z Velkého psychologického slovníku, 

ve kterém je štěstí definováno jako „pocit tělesného i duševního blaha, bez tlaku neuspokojené 

potřeby; plnost bytí, charakterizované emocemi v rozsahu od spokojenosti až k intenzivní 

radosti“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 583). Štěstí je v psychologii chápáno jako subjektivní jev 

bezprostředně přístupný pouze dané osobě, jelikož právě tato osoba ho zažívá. Druzí mohou 

posoudit jedincův stav prostřednictvím neverbálních sdělení (výrazu tváře). Štěstí se vyznačuje 

intenzitou, četností výskytu, dobou (krátkodobé zážitky vs. dlouhodobá nálada) a napojením 

na žebříček hodnot a cílů lidí (Křivohlavý, 2013, s. 15). S termínem „štěstí“ se u každého 

jedince obvykle pojí odlišné představy. Pokud by bylo několik osob dotazováno na to, co 

vnímají jako svoji nejšťastnější chvíli v životě, tak se výroky budou lišit (tamtéž, s. 11–12). 

Na štěstí může být pohlíženo mnoha způsoby, není štěstí jako štěstí. V dějinách lidstva proto 

vznikala různá pojmenování štěstí či jeho kategorizace.  

 

 

1.2.2 Faktory ovlivňující štěstí 

 

 Dosahování štěstí se pro mnoho lidí stává důležitým životním cílem. Způsoby, jak štěstí 

docílit a udržet si ho, se zabývali například Lyubomirsky, Sheldon a Schkade. Lidské štěstí je 

podle nich ovlivněno třemi faktory zobrazenými na grafu č. 1. Jedná se o (2005, s. 116): 

• genetické předpoklady – genetický základ lidí, který se nedá ovlivnit, může za přibližně 

50 % lidského štěstí; 
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• vlastní aktivita/akce – představuje velice širokou kategorii, jelikož v sobě zahrnuje 

různorodé aktivity, na které lidé myslí každý den či je uskutečňují, jsou to jejich vědomá 

rozhodnutí, záměrné činnosti, ze kterých vychází 40 % štěstí; 

• podmínky prostředí – vnější okolnosti, 10 % z celkového štěstí na nich závisí. 

 

 

Graf č. 1 – Faktory ovlivňující míru štěstí 

Zdroj: Lyubomirsky, Sheldon a Schkade, 2005, s. 116 (upraveno autorkou) 

 

 Na základě stanovení faktorů ovlivňujících úroveň lidského štěstí je možné stanovit vzorec 

štěstí, který může vypadat následovně (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 273): 

 

 H = S + C + V.  

 

 V tomto vzorci H symbolizuje „Happiness“ neboli stupeň prožívajícího štěstí, který vzniká 

součtem tří proměnných (tamtéž, s. 274): 

• S – „Set point,“ představuje výchozí bod lidí, biologické predispozice ke štěstí; 

• C – „Conditions,“ jedná se o vnější okolnosti, podmínky v životě; 

50 %

40 %

10 %

Genetické předpoklady Vlastní aktivita Podmínky prostředí
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• V – „Voluntary actions,“ každodenní rozhodnutí, která ovlivňují přímo jedinci, vědomé 

kroky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že velká část lidského štěstí je zakořeněna v DNA. Existuje 

nějaká predispozici ke štěstí stejně tak jako například geneticky daný základ pro inteligenci. 

Někteří lidé mají tudíž větší výbavu pro šťastnější pohled na svět, jiní naopak mohou žít 

ve vynikajících, nadstandardních podmínkách (například velký dům, dostatek peněz apod.), 

avšak mají potíže s dosažením pocitu štěstí.  

Nezanedbatelný vliv na celkovou úroveň štěstí mají i sami jedinci. Díky tomu, jak budou 

uvažovat a co budou dělat, mohou být mnohem šťastnější. Ke zvýšení pocitu štěstí jsou voleny 

různé kroky, které mohou nabývat například těchto podob (tamtéž, s. 274–275): 

• vychutnávání přítomnosti; 

• pozitivní pohled na minulost; 

• optimistický přístup k budoucnosti; 

• přispívání k plnění vyššího cíle; 

• zapojení do činností vyžadující zapojení vlastních silných stránek, tzn. delší doba 

strávená ve stavu flow; 

• závazek k zásadovému chování, autenticita. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím celkovou úroveň štěstí jsou i vnější okolnosti, přestože 

mají vliv nejmenší. Pod tuto kategorii spadá mnoho aspektů, jako je věk, pohlaví, rasa, vzdělání, 

zdravotní stav, bydliště, klima, sociální podmínky, politické a kulturní faktory, náboženské 

vyznání apod.  

 

 

1.3  Štěstí v práci 

 

Štěstí může být popsáno z různých úhlů pohledu, jako štěstí rodinné, studijní, manželské, 

partnerské atd. Velkou část života stráví lidé v práci, která pro ně přestává být důležitá pouze 

jako zdroj příjmů. V zaměstnání je možné plně využít své schopnosti a kompetence, realizovat 

velké množství mezilidských kontaktů a ideálně se podílet i na něčem, co má smysl. Pracovní 

život čím dál více ovlivňuje kvalitu života jako takového, celkové štěstí je tudíž ovlivněno 
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i štěstím v práci. Z tohoto důvodu se tato diplomová práce věnuje fenoménu štěstí v práci. Je 

nutné nejen explicitně vymezit tento pojem, ale i uvést způsoby, jakými lze štěstí v práci docílit 

a informace o tom, kdo je za míru štěstí v organizaci zodpovědný. 

Někteří lidé mají pocit, že je práce netěší a vnímají své zaměstnání spíše jako povinnost. 

Nedá se o nich říct, že by zažívali ono „štěstí v práci.“ Podle Kjerulfa štěstí v práci prožívají ti 

jedinci, kteří se v pondělí ráno těší na začátek pracovního týdne (2016, s. 13). Jedná se o pocit, 

který mají, když (tamtéž, s. 25): 

• jsou si vědomí toho, že to, co dělají, je důležité; 

• si opravdu užívají to, co dělají, baví je to; 

• jsou plní energie a cítí se motivovaní; 

• vykonávají skvělou práci, na kterou jsou nebo mohou být hrdí; 

• práci vnímají jako zábavu; 

• ví, že to, co dělají, ústí k něčemu lepšímu; 

• pracují ve společnosti s úžasnými lidmi; 

• si je ostatní cení za jejich odvedenou práci; 

• za něco nesou odpovědnost;  

• jsou si vědomí toho, že v práci excelují; 

• osobnostně rostou a neustále se něčemu učí. 

Při definování štěstí v práci existuje v některých zemích přesná koncepce, například 

ve Skandinávii ji mají, kde je tento pojem hluboce zakořeněn v tamější pracovní kultuře  a 

na nějž se zaměřuje většina severského podnikání. Etymologicky je dánské slovo 

„arbejdsglaede“ složené z termínů arbejde (v překladu práce) a glaede (v překladu štěstí). 

Tento pojem tudíž v české jazyce doslova vyjadřuje pracovní štěstí. Ostatní národy jsou 

v porovnání se skandinávskými zeměmi v nevýhodě, jelikož takovou koncepci štěstí v práci 

vytvořenou zatím nemají (tamtéž, s. 23–24). Se štěstím v práci souvisejí další pojmy, jedná se 

o spokojenost, prospívání, well-being, flow apod. Tyto termíny nejsou protikladné, ani se 

navzájem nevylučují, v určité míře se však se štěstím v práci překrývají. Uvedené pojmy 

společně vytváří jádro již zmiňované pozitivní psychologie (Macháček, 2014, s. 12). 

Jednotně přijímaná definice konceptu štěstí v práci neexistuje, pro účely diplomové práce 

je využita definice Kjerulfa, která zní takto: „štěstí v práci je pocit štěstí navozený z práce“ 

(2016, s. 25). Jedná se o emoci vycházející z nitra, proto je stejně jako ostatní pocity i štěstí 

velice těžké definovat, jak je zřejmé i z předchozí podkapitoly. Zároveň to, co jeden vnímá 
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jako štěstí v práci, může být pro někoho jiného strastiplnou představou. Někdo je šťastný, když 

může spolupracovat s druhými, má mnoho nových výzev, vystavuje se riziku apod. Jiní jsou 

šťastní v odlišných situacích či přímo opačných, každý člověk může mít svůj vlastní výklad 

tohoto pojmu. Simon-Thomas štěstí v práci definuje jako „pocit celkového požitku z práce – 

schopnost zvládat neúspěchy, přátelské vztahy s kolegy, spolupracovníky, klienty a zákazníky, 

vědomí, že práce má význam pro mě samotného, pro organizaci i mimo ni“ (2018, 

nestránkováno). 

Pozitivně lze chápat to, že štěstí v práci je poměrně snadno přenositelné z jednoho člověka 

na dalšího – jeden šťastný zaměstnanec či vedoucí pracovník může rozšířit dobrou náladu 

po celé organizaci. Bohužel neštěstí je přenášeno mnohem rychleji, je tomu tak pravděpodobně 

kvůli evoluci, díky které jsou lidé nastavení spíše na negativní emoce. Jako další typické znaky 

štěstí v práci lze uvést (Kjerulf, 2016, s. 28–36): 

• dlouhodobost – pokud lidé mají pocit, že štěstí v práci je dlouhodobé, tak je jim dána 

příležitost k podávání nejlepších výkonů, plnému pracovnímu nasazení, zlepšování 

pracovního prostředí ostatním; 

• štěstí v práci není věčné – není možné být šťastný na pracovišti každý den, neexistuje 

totiž pracoviště, které by bylo přesně podle představ každého zaměstnance. Stávají se 

situace, kdy je pracovníkům přidělen nudnější úkol, manažer je nepříjemný a zákazník 

nezdvořilý. Se štěstím se však nesmí čekat na dokonalé podmínky. „Štěstí v práci 

neznamená odstranění všeho špatného a nepříjemného. znamená to být šťastný 

i navzdory tomu, že se dějí jisté nepříjemnosti“ (tamtéž, s. 32); 

• „pozvání“ ke štěstí v práci – ke štěstí v práci se nedá nutit, jde spíše o pozvání 

zaměstnanců do dveří, které organizace otevře. Není vhodné vytvářet v práci atmosféru, 

která by byla založená na takovém přesvědčení, že je špatné nebýt šťastný a že je 

správné být šťastný. To může naopak vyvolat menší pocity štěstí, dokonce i aktivní 

obranu kolegů proti štěstí; 

• štěstí v práci je možné téměř v každém zaměstnání – výjimkou jsou práce pro neetické 

společnosti nebo pro ty, které vyrábějí škodlivé produkty. Přispívají totiž k tomu, že je 

svět horší místo k životu (firma vyrábějící nášlapné miny apod.); 

• uspokojení v práci neznamená štěstí – štěstí v práci symbolizuje pozitivní pracovní 

energii, nadšení, vzrušení, ambice a zábavu, nedá se proto hovořit o pouhém 

„pracovním uspokojení“ nebo „spokojenosti zaměstnanců;“ 
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• štěstí v práci je záležitost každého člověka – v práci můžou být šťastní všichni, musí se 

k tomu však rozhodnout a něco pro to udělat;  

• štěstí v práci jako svobodné rozhodnutí – rozhodnutí je začátkem cesty ke štěstí v práci, 

symbolizuje startovací čáru. Je nutné, aby pracovníci jednoduše chtěli být šťastní, 

po jednoznačném rozhodnutí teprve dochází ke schopnosti přijmout další potřebná 

rozhodnutí;  

• štěstí v práci vzniká tím, co se dělá tady a teď, co všichni dělají, nejde o vznik pomocí 

nějakého nařízení či například o nastolení štěstí jako organizační hodnoty; 

• individuální projevy štěstí v práci u lidí – nejsou nějaké typické projevy pocitu štěstí 

v práci, lidé vyloženě nemusí radostně pobíhat po kanceláři, vést bouřlivé porady apod., 

avšak můžou své štěstí vnímat i v tichosti. Štěstí je však dobré dát najevo, jelikož čím 

více ho projeví, tím se v zaměstnancích usadí silněji a zůstane s nimi delší dobu. 

Zároveň je tím více štěstí předáváno i druhým. 

 

 

1.3.1 Smysluplnost štěstí v práci 

 

Z historie lidstva je patrné, že práce byla po dlouhou dobu vnímána především jako dřina 

a nutnost. Z tohoto důvodu je za práci lidem i placeno. Tato skutečnost je velice dobře popsaná 

především v knize Maxe Webera vycházející z velké části z bible, která nese název 

„Protestantská etika a duch kapitalismu.“ Možná z toho důvodu v některých lidech stále 

zůstává přesvědčení o tom, že práce by měla být především nepříjemná a že pozitivních pocitů 

na pracovišti dosáhnout spíše nelze. 

V práci lidé stráví většinu svého dospělého života, zabírá nejvíce času ze všech aktivit. 

V dnešní době je právě zaměstnání základem pro tvorbu identity, které do velké míry nahradilo 

faktory sestavující totožnost lidí v minulosti, jako byla společenská třída, víra, rodinné kořeny, 

národnost, politické nasměrování, kulturní a geografický původ. Pokud v současnosti u někoho 

existují v práci problémy, nevychází to jedinci s prací dobře, pak je zranitelný a náchylný 

k nemocem. Pracovní život ovlivňuje lidské psychické i fyzické zdraví a život mimo práci. To 

je více než dost důvodů, proč se štěstím v práci zabývat a proč by ho každý pracovník měl mít 

stanovený jako svůj cíl. 
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Kjerulf, který se zabývá štěstím v práci, ve své knize uvádí přínosy pocitu štěstí 

na pracovišti. Jedná se o (2016, s. 13–14, 143): 

• lepší zdraví, méně stresu a syndromu vyhoření; 

• větší motivaci a chuť do práce; 

• nižší míru pracovní absence; 

• nižší fluktuaci; 

• více kreativity, inovací a dobrých nápadů; 

• lepší vztahy se spolupracovníky; 

• více energie, vyšší produktivitu práce; 

• větší úspěch, lepší výsledky; 

• vyšší prodeje, vyšší míru zákaznické spokojenosti; 

• vyšší kvalitu; 

• větší adaptabilitu; 

• mnohem více zábavy; 

• lepší celkový hospodářský výsledek. 

Přínosy štěstí v práci nejen pro pracovníky, ale i pro samotné společnosti potvrdilo mnoho 

provedených výzkumů. Výsledky z šetření Dienera a Seligmana z roku 2002 potvrzují, že 

šťastní lidé si vybavují mnohem více dobrých zážitků z jejich života než těch špatných 

a zároveň denně zažívají větší množství pozitivních emocí než negativních (2002, s. 82). 

Dalšími výzkumy bylo například vyvráceno tvrzení, že úspěch předchází štěstí. Je tomu přesně 

naopak, štěstí není výsledkem úspěchu, ale jeho původcem. Pokud je někdo úspěšný, tak 

zároveň nemusí být i šťastný. V roce 2005 Lyubomirsky, King a Diener provedli šetření, které 

prokázalo, že štěstí je předchůdcem úspěchu. Dalším zjištěním bylo, že zažívání pocitu štěstí 

v práci přináší organizaci dobré obchodní výsledky (2005, s. 846). Na základě výzkumů 

z oblasti pozitivní psychologie se zjistilo, že pokud jsou lidé optimisticky naladění a obecně 

spokojení, tak se jim daří lépe ve všem, co dělají. Počáteční úroveň pozitivních emocí a její vliv 

na pracovní výkonnost zkoumal již v roce 1994 doktor Staw se svým týmem. Pokud byli 

pracovníci na začátku výzkumu šťastnější, tak od svých nadřízených získávali více podpory, 

lepší hodnocení výkonnosti a lepší plat (Staw, Sutton a Pelled, 1994, s. 63). 
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1.3.2 Peníze štěstí v práci nezajistí 

 

Maslowova pyramida obsahuje celkem pět kategorií potřeb zobrazených na obrázku č. 1, 

jejich rozdělení je provedené na základě významů, které pro člověka mají. Základními 

potřebami jsou potřeby nižší úrovně a pokud jsou uspokojené, tak se pozornost jedinců 

přesouvá k potřebám vyšší úrovně.  

 

 

Obrázek č. 1 – Maslowova pyramida potřeb  

Zdroj: Mühlfeit a Costi, 2017, s. 155 (upraveno autorkou) 

 

K zajištění určité úrovně fyziologických potřeb (jídla, vody, tepla, přístřeší apod.), které 

člověk potřebuje k samotnému přežití, je nutné mít dostatečné množství peněz. K naplnění 

základních potřeb jsou lidé motivování mnohem více než u vyšších potřeb. Mühlfeit a Costi 

(2017, s. 156) první dvě kategorie potřeb proto označují jako motivační (potřeby fyziologické, 

jistoty a bezpečí) a po jejich uspokojení se pro člověka stávají standardem. Další tři potřeby 

pojmenovávají jako inspirační, které již nevycházejí z nedostatku, avšak z touhy růst, 

osobnostně se vyvíjet a něco získat. Jde zde o hledání smyslu života a práce jako prostředku 

na seberealizaci. 



24 

 

Firmy se často zaměřují na uspokojování základních potřeb prostřednictvím zvyšování 

platů, zlepšení pracovních podmínek atd. a vyšší patra pyramidy spíše opomíjejí. „Jedna věc je 

z Maslowova modelu jasně patrná. Hlavní motivací v našem životě nejsou peníze“ (Mühlfeit 

a Costi, 2017, s. 158). Peníze jako takové nejsou dostatečným cílem, představují pouze 

prostředek k dosažení vytyčených cílů, za určitou hranicí už peníze na pracovníkovu motivaci 

a na jeho pocit štěstí žádný větší vliv nemají. Přesto se zaměstnanci v práci tradičně snaží 

dosáhnout peněz, zvýšení platu, bonusů, prestiže, kariérního postupu, pracovní jistoty atd. Štěstí 

v práci však není spojeno s těmito faktory (Kjerulf, 2016, s. 86).  

Kahneman a Deaton zjišťovali v rozsáhlém šetření, které bylo realizované společností 

Gallup, zda za peníze lze koupit štěstí. Výstupem bylo to, že na celkovou úroveň štěstí peníze 

vliv nemají. Úroveň pocitu štěstí poměrně stabilně a rychle narůstá, však ve chvíli, kdy příjem 

dosahuje výše přibližně 75 000 dolarů za rok, dochází ke stagnaci a další růst peněz ovlivňuje 

úroveň štěstí už jen minimálním způsobem (2010, s. 16 490–16 492). Kushlev, Dunn a Lucas 

v roce 2015 provedli výzkum, ve kterém zkoumali vztah mezi penězi a pocity štěstí a smutku 

a zjistili, že bohatství má spíše vazbu na úroveň smutku než štěstí. Pokud mají lidé vyšší příjem, 

tak jsou obecně méně smutní, avšak souvislost mezi úrovní prožívaného pocitu štěstí a výší 

příjmu se nepotvrdila. Peníze tudíž nepředstavují zdroj většího pocitu štěstí, avšak na základě 

zjištění mohou být efektivním nástrojem pro snižování pocitů smutku (2015, s. 3–6). Na straně 

22 byl také uvedený výzkum o tom, jak spolu souvisí štěstí a úspěch. Štěstí je na prvním místě 

a je původcem úspěchu, pokud lidé jsou šťastnější, pak je i větší pravděpodobnost, že budou 

v práci úspěšnější a lépe finančně ohodnocení. 

 

 

1.3.3 Zodpovědnost za štěstí v práci 

 

Kromě přínosů pocitu štěstí pro pracovníky na pracovišti i pro organizaci je důležité 

hlouběji se zabývat tím, kdo je za štěstí zodpovědný. Na celkovou úroveň štěstí působí tři 

faktory (viz strany 16–17), lidskou aktivitou lze ovlivnit pouze dva z nich. Faktor s největším 

dopadem na úroveň štěstí je daný geneticky. Štěstí je dále ze 40 % tvořeno cílenou aktivitou 

lidí, z toho vyplývá, že i štěstí v práci je především individuální zodpovědností. Výstižné 
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shrnutí zodpovědnosti každého jedince za štěstí v práci poskytl Kjerulf. Vnímá ji převážně jako 

tato hlediska (2016, s. 162–163): 

•  „každý člověk by měl vědět, co mu v práci přináší štěstí a co naopak způsobuje, že se 

šťastný necítí; 

• je třeba dát druhým najevo, do jaké míry jste šťastní a spokojení a díky/kvůli čemu jste 

šťastní/nešťastní; 

• aby se člověk mohl v práci cítit šťastný, musí vzít iniciativu do vlastních rukou; 

• je důležité vytvořit pracovní prostředí, v němž se lidé mohou snadno cítit šťastní.“ 

Dalších 10 % z celkové úrovně štěstí je tvořeno poslední složkou, kterou jsou vnější 

podmínky, do těchto faktorů spadá kromě jiných i zaměstnání. Úroveň štěstí je tudíž ovlivněna 

i ostatními lidmi, sociálním prostředí každého pracovníka, jedná se tudíž o jakousi 

odpovědnost spolupracovníků. Společně se všemi kolegy je jedinec zodpovědný za atmosféru 

na pracovišti, která by měla podporovat štěstí, dobrou náladu, pohodu, smích a další pozitivní 

aspekty. Velký vliv na štěstí mají i manažeři. Pokud vedoucí podporují pozitivitu na pracovišti 

a někteří z jejich podřízených stále v práci šťastní nejsou, pak se již nejedná o jejich 

zodpovědnost, ale opět o individuální záležitost. Manažerská zodpovědnost zahrnuje tři 

důležité úkoly (tamtéž, s. 157–158): 

1. postarat se, aby sami manažeři byli v práci šťastní – je klíčové, aby byli šťastní a mohli 

tak pro ostatní působit jako přirozený vzor a podporovat tím atmosféru štěstí a šíření 

dobré nálady; 

2. znát své lidi a zajímat se o ně – aby mohli vést své podřízené, musí se o ně zajímat. Měli 

by vědět například to, jaké mají sny a cíle, do jaké míry jsou šťastní, co jim tento pocit 

dodává a naopak, co jim ho ubírá atd.; 

3. vytvořit pracovní atmosféru, v níž je pro lidi snadné cítit se šťastnými – jak již bylo 

řečeno, ke štěstí se nutit nedá, přesto by všichni měli mít možnost se pro štěstí v práci 

rozhodnout. 

Při úvahách o zodpovědnosti za štěstí v práci by neměla být opomenuta organizační 

zodpovědnost. Společnost by si měla vážit štěstí v práci, oceňovat ho a upřednostňovat 

před jinými faktory. Zároveň by měla poskytnout možnost vytvoření takové atmosféry 

v organizaci, ve které by bylo snadné vyvolat pocit štěstí u zaměstnanců (tamtéž, s. 159). 
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2 Management štěstí v organizaci 

 

Celková úroveň lidského štěstí je ovlivněna i štěstím v práci a pokud se se štěstím 

v zaměstnání pracuje, pak to přináší prospěch nejen pro zaměstnance, ale i pro samotnou 

organizaci. Mnoho výzkumů bylo provedeno na toto téma, některé z nich byly uvedené 

v předchozí kapitole (viz strana 22). 

Některé organizace si začínají uvědomovat přínos zvyšování štěstí na pracovišti. 

Mezi zahraniční společnosti známé implementací managementu štěstí patří například Zappos, 

Southwest Airlines atd. V dnešním prostředí konkurence a soutěživosti představují šťastné 

společnosti náskok oproti těm, které tento koncept neřeší. Budoucností byznysu je právě ono 

štěstí. I když většina organizací nemá štěstí za svůj hlavní „cíl,“ tak v současné době existuje 

v každé zemi a v každém odvětví alespoň nějaká šťastná firma (Kjerulf, 2016, s. 24). 

V České republice zatím není mnoho organizací, které by štěstí považovaly za svůj hlavní 

záměr. Přestože zájem o štěstí v práci roste, tak většina firem u nás nerozumí konceptu 

managementu štěstí a neví, co si pod ním představit. Na našem území se v posledních letech 

konají různé workshopy, konference či přednášky na toto téma, po kterých se automaticky 

objeví skupina osob rozhodnutá podpořit management štěstí a rozšířit nejen jeho povědomí 

v celé naší společnosti. Nejznámější z odborných akcí, která se věnuje tématu managementu 

štěstí, je konference Happiness at Work. Skutečnou implementaci konceptu managementu štěstí 

do řízení organizace si však doposud vyzkoušelo jen málo firem (Běhounková, 2017, s. 4). 

  

 

2.1  Koncepce managementu štěstí v organizaci 

 

Happiness Management je do českého jazyka překládán jako „management štěstí“, 

doslovně by mohl být přeložen jako „řízení štěstí.“ Aktuálně představuje intenzivně 

diskutované téma, přestože se jedná o poměrně nový pojem. S termíny management nebo 

leadership si lidé obvykle asociují zisky, produktivitu a výkonnost. Ty však nejsou původci, 

avšak jen výsledky skvělého leadershipu a managementu. „Tím skutečně převratným faktorem 

je pocit štěstí. Úspěch se dostavuje mnohem snadněji, když lidé vědí, jaké jsou jejich cíle, mají 
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zápal, pozitivní inspiraci, a jsou tak v práci plně angažovaní“ (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 9). 

Organizace by tudíž v dnešní době měly usilovat nejen o maximalizaci zisku, ale i blahobytu 

svých zaměstnanců, potřebují přehodnotit způsob řízení a zavést strategie podporující štěstí 

a pohodu (Guojuan, Shuling a Junli, 2010, s. 1733).  

Jedná se o koncept aplikující poznatky pozitivní psychologie do kontextu práce 

a organizace. Je proto možné v tomto smyslu hovořit i o tzv. Positive Organizational 

Psychology neboli v překladu o pozitivní psychologii organizace, která je definovaná jako 

„vědecké studium lidské síly a optimálního fungování jednotlivců a skupin v organizacích 

a jako jeho efektivní řízení, zlepšování nejen optimálního fungování, ale i kvality profesního 

a organizačního života“ (Flores-Lucas, 2015, s. 13). V odborné literatuře je často uváděno 

i tzv. pozitivní řízení organizací (Slezáčková, 2012, s. 233) či pozitivní leadership (Mühlfeit 

a Costi, 2017, s. 9), názory na terminologii tudíž nejsou konsenzuální. 

Management štěstí se potýká s mnoha dalšími problémy. Myšlenka Happiness 

Managementu bývá často špatně pochopená nebo nesprávně implementovaná do života 

organizace (Běhounková, 2017, s. 3). Tento termín bývá v mnoha případech v organizacích 

použit za účelem zvýšení atraktivity něčeho, co je „už dlouhodoběji v organizaci zavedené a 

u čeho se se změnou označení podstata příliš, anebo vůbec nemění“ (Deloitte, 2019, 

nestránkováno). Management štěstí i spojení „štěstí v práci“ vyvolávají u lidí všelijaké reakce, 

jako je nesouhlasné vrtění hlavou či úsměv na rtech (tamtéž, nestránkováno). Těmto přístupům 

lidé často nevěří, pokud se jim však odůvodní podstata managementu štěstí na základě výzkumů 

a faktů, tak jejich smýšlení prochází změnou. Šrajer uvádí: „Potkal jsem stovky lidí, kteří už 

samotnému pojmu ,štěstí v práciʻ nevěřili. Když jsem jim ale vysvětlil podstatu, podloženou 

fakty a výzkumy, tak to jejich názor změnilo“ (Kratochvílová, 2019, nestránkováno). 

 

 

2.2  Cíle managementu štěstí 

 

Organizace se prostřednictvím managementu štěstí snaží dosáhnout štěstí svých 

zaměstnanců, nikoliv jejich spokojenosti. Neplatí proto rovnice, ve které by se spokojení 

pracovníci stávali ihned i šťastnými. Větší míry produktivity, energie, kreativity, častějšího 

výskytu pozitivních emocí a dalších zjištění uvedených na straně 22 není dosaženo 
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prostřednictvím práce se samotnou spokojeností. Psycholog Kahneman, nositel Nobelovy ceny 

za ekonomii, vytvořil tzv. hybridní model štěstí, ve kterém rozlišuje dva druhy „štěstí.“ Jedná 

se o (Kahneman a Riis, 2005, s. 287–289): 

• prožité štěstí – představuje momentální citový stav během konkrétního období, pozitivní 

emoce lidí; 

• vyhodnocené štěstí – bývá často označované jako spokojenost či smysluplnost, jedná se 

o komplexní subjektivní hodnocení vlastního života během téhož časového období. 

Oba typy „štěstí“ jsou subjektivní a na sobě závislé, jelikož v subjektivním hodnocení se 

odráží emocionální prožitky. Pokud člověk nedávno prožil negativní emoce, tak o sobě spíše 

nebude tvrdit, že je šťastný či spokojený. Zároveň subjektivní posouzení života má vliv 

na citové rozpoložení člověka. Na základě tohoto rozdělení by se management štěstí měl 

zaměřovat na dosažení větší míry prožitého štěstí a z tohoto konceptu proto vychází i tato 

diplomová práce. „To, co ovlivňuje potřebné parametry, je právě štěstí prožité. Vyhodnocené 

štěstí má na ně jen velmi malý vliv. Navíc, nástroje, které standardně používáme k ,motivaciʻ, 

jako peníze, benefity, funkce atd. mohou mít na prožité štěstí výrazně negativní vliv“ (Brych, 

2018, nestránkováno).  

Cílem managementu štěstí je podle Šrajera vytvoření lidské firmy (Kratochvílová, 2019, 

nestránkováno). Mühlfeit a Costi se domnívají, že jde především o to, „aby se na pracovišti 

vytvářely přístup a kultura, které podle výsledků empirických výzkumů prokazatelně přinášejí 

větší úspěch“ (2017, s. 13). V České republice je v dnešní globalizované době s nízkou 

nezaměstnaností pro organizace těžké si udržet kvalitní zaměstnance a často je i nabrat. Aby 

firma mohla být v současnosti konkurenceschopná, tak by se měla zaměřit na systematickou 

práci se štěstím na pracovišti. Především mladší pracovníci, tzv. mileniálové, v dnešní době 

kladou mnohem větší důraz na aspekty štěstí v práci a mají jinou hodnotovou orientaci 

než pracovníci z generace X či babyboomers. „Happiness Management totiž není jen 

nástrojem, jak dosáhnout lepších výsledků – vč. zisku a produktivity. Ale bez něj je velká 

pravděpodobnost, že se stane pravý opak. Nejen, že firma nebude růst, ale brzy přestane stačit 

konkurenci se všemi následky, které to přináší“ (Brych, 2018, nestránkováno). 
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2.3  Nástroje managementu štěstí 

 

V odborné literatuře je možné najít mnoho způsobů, kterými lze zvýšit úroveň štěstí 

na pracovišti, názory jednotlivých autorů však nejsou konsenzuální. Podle Kjerulfa je štěstí 

v práci ovlivněno dvěma hlavními faktory – výsledky a vztahy (2016, s. 41). Seligman zastává 

názor, že šťastné pracoviště může vzniknout, pokud firma aktivně pracuje s jeho modelem 

PERMA (viz strana 15). Henry za důležité pokládá intervence v několika oblastech, jako je 

pestrost a různorodost práce, kreativita, důvěra, využití silných stránek, vnitřní motivace, 

posílení týmové spolupráce, flow, pozitivní atmosféra, širší perspektiva (2004, s. 271–282).  

Mühlfeit a Costi vytvořili model „4M pozitivního leadershipu.“ Každá ze čtyř oblastí 

představuje jeden aspekt pozitivního leadershipu – kdo, proč, jak a kde (2017, s. 20–342): 

• my (pozitivní lidé) – neboli „kdo,“ podstatou je rozvoj silných stránek, sebeuvědomění, 

autenticita a emoční inteligence; 

• mise (pozitivní vize a cíle) – neboli „proč,“ uvědomění si smyslu toho, co pracovníci 

dělají, za čím si jdou, stanovení si osobní mise, dosahování stavu flow, otázka motivace, 

z širší perspektivy jde i o vytvoření úspěšné pozitivní kultury; 

• metody (pozitivní proces) – neboli „jak,“ řízení energie, problematika vyhoření a stresu, 

řízení vlastní energie; 

• místo (pozitivní přístup) – neboli „kde,“ vztah mezi úspěchem a štěstím. 

V pyramidě chybí tradičně významné M – měření výkonnosti, na které se manažeři 

zaměřují. Vysoká výkonnost však představuje výsledek pozitivního přístupu, jeho vedlejší 

produkt, není strategií ani jeho příčinou. Jelikož výkonnost není samostatným rozměrem, tak 

nebyla zakomponována ani do tohoto modelu, který je znázorněný na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 – Model 4M pozitivního leadershipu 

Zdroj: Mühlfeit a Costi, 2017, s. 20 (upraveno autorkou) 

 

Ve spojitosti s nástroji managementu štěstí by mohlo být uvedeno mnoho dalších autorů. 

Mým cílem není vyčerpávající seznam nástrojů, ale shrnutí těch nejefektivnějších pro nastolení 

pocitu štěstí v práci, které se ve výčtu v odborné literatuře nejčastěji objevují. Nástroje jsou 

rozdělené do několika oblastí na základě toho, který prvek štěstí v práci nejvíce ovlivňují. Jedná 

o nástroje k tvorbě a upevňování sociálních vztahů, řízení energie, dosahování stavu flow, 

uvědomění si dosažených výsledků, identifikaci a rozvíjení silných stránek, zvyšování 

angažovanosti, podpoře well-beingu. Některé nástroje ovlivňují více uvedených faktorů. 

Zvyšování pocitu důvěry v organizaci souvisí s lepšími vztahy, faktorem well-beingu, 

zažíváním flow. Větší svoboda a autonomie pracovníků podporuje well-being, angažovanost 

a uvědomění si svých výsledů. Dalo by se jmenovat mnoho dalších vztahů mezi jednotlivými 

nástroji a faktory, avšak to není cílem této práce. 

 

 

2.3.1 Tvorba a upevňování sociálních vztahů 

 

Již Maslow ve své pyramidě potřeb upozornil na existenci společenských potřeb, tedy touhy 

po sounáležitosti, lásce a jejích projevech (viz strana 23). Vytváření sociální vztahů a jejich 

udržování je pro lidi nesmírně důležité. Jelikož v práci stráví velkou část svého života, tak 
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je nezbytné mít kvalitní vztahy i na pracovišti, kvalita mezilidských vztahů je jedním z 

klíčových zdrojů pracovní spokojenosti. Podle Kjerulfa mají pracovní vztahy společně 

s výsledky největší vliv na úroveň štěstí v práci. K navázání harmonických vztahů v organizaci 

jsou podle něj potřebné následující tři věci (2016, s. 43, 66–85): 

• být sami sebou – organizace by zaměstnancům měla umožnit, aby mohli být sami sebou 

a mohli projevovat své pozitivní i negativní emoce a aby na pracovišti panovala 

upřímnost a otevřenost, tím se zvyšuje šance, že budou v práci šťastnější; 

• být pozitivní – pozitivní pracoviště i pozitivní pracovníci nepřehlížejí problémy, ale 

vědomě si volí řešení, zábavu, výhody, různé možnosti. Pozitivní člověk je v práci tudíž 

šťastnější a i efektivnější; 

• mít rádi druhé lidi – Kjerulf uvádí příklad firmy Southwest Airlines, která usiluje o to, 

aby byli zaměstnanci optimističtí, příjemní, přátelští a vstřícní. Nové zaměstnance 

nepřijímají primárně na základě kvalifikace a pracovních zkušeností, ale nejprve podle 

toho, zda jsou uchazeči milí a příjemní. Pozitivní vztahy mezi zaměstnanci poté 

umožňují být v práci šťastní, zároveň se jedná i o profesionální a úspěšnou společnost 

(tamtéž, s. 77). Dá se udělat mnoho drobných skutků, kterými se dají zlepšit vztahy se 

spolupracovníky – je nutné nezapomínat pozdravit, může se nabídnout pomoc, napsat 

milý vzkaz, přinést balíček bonbonů, zajímat se o druhé a zajít s nimi na „kus řeči“ atd. 

Společnosti často upírají svou pozornost spíše na výsledky a vztahy na pracovišti 

upozaďují. Aby vztahy na pracovišti byly kvalitní, vyžadují každodenní úsilí a zacílenou snahu. 

Vnitřní konflikty, nedůvěra, sobectví, pomlouvání, tedy špatné vztahy mezi lidmi, nastávají 

v organizaci, pokud je cílená práce na vztazích dlouhodobě zanedbávaná (tamtéž, s. 44). Dutton 

uvádí několik způsobů, jak navázat dobré vztahy s kolegy v práci a jak si je udržet. Pracovníci 

by měli (2003, s. 1–20): 

• být zdvořilí, pozitivně naladění a aktivní ve vztahu ke svým spolupracovníkům; 

• spoléhat se na své kolegy, důvěřovat jim a dávat jim to také najevo; 

• snažit se spolupracovníky podporovat a pomoct jim k dosažení skvělých výsledků a 

k úspěchu; 

• neméně důležité je i občasné rozptýlení se svými kolegy, zábava, ne pouze diskutování 

o pracovních záležitostech. 

Výzkum Dienera a Seligmana z roku 2002 zkoumal mimo jiného souvislost mezi štěstím 

a sociálními vztahy. Zjistilo se, že šťastní lidé tráví méně času o samotě, jsou spíše extrovertní, 
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často se tudíž socializují, jejich sociální vztahy s druhými jsou hluboké a naplňující, mají hodně 

dobrých přátel a také se běžně zapojují do skupinových aktivit. Zajímavé je zjištění, že sociální 

vztahy tvoří nezbytnou, avšak nedostatečnou podmínku pro štěstí. Vztahy tudíž samy o sobě 

velké štěstí nezaručují, ale lze říct, že vysoké úrovně štěstí bez dobrých vztahů s druhými být 

dosaženo nemůže. Stejně je tomu tak i s extroverzí či například s nízkou mírou neuroticismu. 

Štěstí je jako krásná symfonie – je složena z mnoha instrumentů, které samy tuto líbeznou 

melodii vytvořit nedokážou (2002, s. 83). 

 

 

2.3.2 Řízení energie  

 

Řízení energie na pracovišti slouží k optimalizaci energetických zásob pracovníků 

prostřednictvím strategických přestávek, minimalizace digitálního rozptylování, proaktivního 

přístupu k práci a vyhnutí se reaktivnímu jednání (rychlému automatickému reagování na velké 

množství pracovních aktivit). Pracovní prostředí by mělo být uzpůsobené tak, aby si každý 

zaměstnanec mohl udržovat a doplňovat všechny své energetické zásoby, jelikož „být v práci 

a produktivně pracovat jsou tedy dvě zcela rozdílné věci“ (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 196).   

V průběhu dne se u každého člověka mění úroveň energie, jedná se o cyklické střídání stavů 

vyšší a nižší energie a pozornosti. Pokud se každodenní pracovní rutina přizpůsobí tomuto 

rytmu cyklů vydávání a obnovy energie, pak bude práce kvalitnější a intenzivnější. Pracovníci 

se snaží vykonávat práci i ve fázích útlumu, u míry výkonnosti a kvality práce však není 

rozhodující počet hodin, který pracovník stráví v zaměstnání. Mnohem více záleží 

na pracovním prostředí, přestávky by například měly vyvažovat fáze intenzivní práce 

a zaměstnancům by na pracovišti měla být dána příležitost k obnovení jejich sil a zásob energie. 

Řízení energie přináší pracovníkům i organizacím mnoho výhod, jako je (tamtéž, s. 197):  

• větší angažovanost a nadšení; 

• vyšší produktivita; 

• větší množství času na přípravy, zamýšlení a plánování; 

• nižší tendence k vyčerpání, negativnímu stresu, depresi a vyhoření. 
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Pro jakýkoli výkon je základní podmínkou energie, oproti strojům s potřebou jednoho 

zdroje energie mají lidé čtyři základní skupiny energetických potřeb – mentální, fyzické, 

emoční a spirituální potřeby (tamtéž, s. 227):  

• fyzické (zapojení těla) – fyzická energie je základem pro ostatní energetické zdroje, 

pokud jsou lidé po tělesné stránce rozhození, tak je narušena rovnováha všeho dalšího. 

Pro špičkové výkony a pocit spokojenosti je nezbytná dobrá tělesná kondice. Fyzická 

energie závisí celkem na čtyřech faktorech – na odpočinku během dne, spánku, 

jídelníčku a výživě, cvičení a kondici. Řízení fyzické energie je podstatné i pro sedavá 

zaměstnání, energie by měla být vydávána produktivně; 

• mentální (zapojení mysli) – má vliv na soustředěnost a výkonnost lidské mysli. V situaci 

s nedostatečnou duševní regenerací dochází k nesprávnému rozhodování, dělání chyb, 

neefektivnímu nakládání s informacemi a ke snížené kreativitě. U mentální energie je 

velice důležitá schopnost se soustředit, která může být podpořena technikou meditace 

a všímavosti; 

• emoční (zapojení srdce) – určuje schopnost člověka udržovat si určité nálady a pocity 

a ovládat je. V případě nízké emoční energie jsou lidé úzkostliví a podráždění, 

při vysoké úrovni emoční energie je tomu naopak, lidé se cítí nadšeně, pozitivně, 

spokojeně. Obnovit rovnováhu a vypořádat se s emočně náročnou situací je možné 

prostřednictvím metody soustředěného dýchání a relaxace, měření svých nálad 

a dostatečného množství času na zábavu; 

• spirituální (zapojení ducha) – představuje nejsilnější energetickou potřebu pohánějící 

člověka ve všech životních oblastech. Souvisí se systémem hodnot a s vyšším smyslem, 

představuje zdroj lidské motivace. Dobíjení spirituální energie a nastolení rovnováhy 

spočívá na poznání svých hodnot a žití podle nich. Druhým faktorem je nalezení vyššího 

smyslu života a konání svých činů k naplňování tohoto smyslu. 

 Mühlfeit a Costi uvádějí příklady, jak může manažer pracovat s energií svých podřízených 

neboli jak může vytvořit upřímnou pozitivní týmovou kulturu. Leader by měl o energii 

a spokojenosti především otevřeně hovořit, dát tak spolupracovníkům najevo, že mu na nich 

záleží. Důležitá je podpora pracovníků a jejich chválení při udržení rozumné pracovní doby, 

vyčerpání dovolené během roku, nevynechávání oběda, nacházení času pro odpočinek. Zároveň 

je vhodné i odbourávání stigmatu spojeného s depresí, stresem, vyhořením a také o problémech 

jednat otevřeně, jelikož tato témata bývají ve společnostech často tabu. „Tím, že budete o stresu, 
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depresi a dalších citlivých záležitostech mluvit otevřeně, můžete nastolit prostředí, ve kterém 

budou takové diskuse normální, a pomůžete tak ostatním, aby se této pasti vyhnuli“ (Mühlfeit 

a Costi, 2017, s. 222). 

Kultura organizace by tudíž měla být nastavená tak, aby se zaměstnanci nebáli sdílet 

s ostatními své pocity, zážitky a zkušenosti. Takové prostředí plné upřímnosti a pozitivní 

týmové atmosféry se dá podpořit zlepšením vnitrofiremní komunikace a využitím všech 

dostupných kanálů, které by informovaly o přínosech a zásadách pozitivního přístupu, řízení 

energie, lepší péči o sebe samé. Velice přínosné může být setkání pracovníků s jedincem, který 

má silný inspirativní příběh, a seznámení se s jeho zkušenostmi s řízením energie a hodnotou 

pozitivního přístupu (tamtéž, s. 219). 

Při procesu řízení energie je potřeba se zaměstnanci pracovat individuálně například 

při pravidelných setkáních „jeden na jednoho“ a během sezení s nimi prodiskutovat případné 

nedostatky motivace, faktory způsobující pocit stresu, jejich pocity a energii. Úroveň energie 

jednotlivých pracovníků je možné promítnout i do grafu pro vytvoření lepší představy o náladě 

kolegů. Po vyhodnocení nastupuje fáze pro poskytování rad každému jedincovi zvlášť (tamtéž, 

s. 221). 

Na energii a nadšení zaměstnanců má velký vliv i fyzické prostředí, organizace by proto 

měla vhodně uzpůsobit pracovní prostor. Pozornost je nutné věnovat odklizení nepořádku, 

odstranění nadbytečných věcí a dalším ergonomickým úpravám jako je přítomnost zelených 

rostlin na pracovišti, užití vhodných barev a osvětlení do kanceláří, přiměřená teplota, efektivní 

uspořádání prostoru, židle pro pohodlné sezení, apod.  

Organizace může realizovat různé iniciativy na podporu štěstí a spokojenosti, společně 

s vytvořením jejich plánu však musí pracovníky o nich informovat, seznámit je s důvody 

zavedení a s jejich výhodami. „Musíte se svými lidmi komunikovat naprosto jasně, ukázat jim, 

že vám na jejich pohodě a štěstí skutečně záleží a že tyto snahy jsou vyjádřením toho, jak si jich 

ceníte“ (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 222). Aktivity pro zaměstnance by měly být pohodlně 

využitelné a bezplatné. Může se jednat o iniciativy typu zdravotních prohlídek na pracovišti 

v rámci pracovní doby, koučování, sponzorovaného členství ve fitness centrech, dotovaného 

plavání, pravidelných lekcí jógy a dalších typů cvičení, tematických knihoven o koníčcích apod. 

Je možné uspořádat zábavné soutěže v oblasti tělesné a duševní kondice a pohody a odměňovat 

ty, kteří dosáhnout největších pokroků. Veškeré aktivity je však nutné na pracovišti nadšeně 

propagovat za účelem zapojení co největšího množství pracovníků. 
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2.3.3 Dosahování stavu flow 

 

 Stav flow (viz strana 15) je jedním z klíčových témat pozitivní psychologie a je součástí 

Seligmanova modelu PERMA. Podle Csikszentmihalyiho je flow subjektivní prožitek plný 

zaujatosti životem (2017, s. 26), a „pokud nějaký úkol vytváří flow, pak ho stojí za to vykonávat 

už jen z toho důvodu“ (tamtéž, s. 67). Oproti prožívání pasivních prožitků vyžaduje flow více 

námahy, jelikož tyto stavy závisí na psychické energii. Stav flow nastává, pokud je splněno 

celkem osm podmínek. Jedná se o (tamtéž, s. 51–67): 

• jasné cíle – k hlubokému ponoření do aktivity je potřeba vědět, jaký úkol je potřeba 

splnit přesně v jaké chvíli. Pokud je základním životním cílem štěstí (ne úspěch), pak 

záleží především na jednotlivých krocích na cestě za konečným cílem a na kvalitě 

zážitku, důležitý je tudíž samotný proces.  „Lidé často pomíjejí příležitost bavit se tím, 

co dělají, protože se příliš upínají k celkovému výsledku a nezaměřují pozornost k tomu, 

aby si vychutnali kroky, které k němu vedou“ (tamtéž, s. 52); 

• okamžitou zpětnou vazbu – při flow lidé potřebují vědět, že jejich činnost má určitý 

význam i důsledky. Pohlcení mohou zůstat, pokud je jim poskytována průběžná zpětná 

vazba o vykonávané aktivitě. Ideální je, pokud tyto informace vyplývají ze samotné 

činnosti, zpětnou vazbu je jinak možné obdržet od nadřízených a kolegů. Někteří jedinci 

se silně vyvinutými vnitřními normami jsou dokonce schopní si objektivní zpětnou 

vazbu sami poskytnout; 

• rovnováhu mezi příležitostmi a možnostmi – pohlcení činností je možné, pokud jsou 

lidé přesvědčení o její zvládnutelnosti. Přesahuje-li aktivita možnosti, tak dochází 

k pocitům úzkosti, a naopak při příliš snadné úloze se dostavuje pocit nudy. 

Csikszentmihalyi uvádí, že ideální je tento stav: „K flow dochází, když úkoly 

i dovednosti mají vysokou úroveň a jsou navzájem přiměřené“ (tamtéž, s. 53). 

Přiměřenost úkolu je velice subjektivní záležitost, závisí na tom, jakým dovednostem se 

lidé naučili a jaké zdědili. S rostoucími dovednostmi je zároveň možné vykonávat stále 

náročnější aktivity. Je však důležité si pamatovat, že flow může vyvolat jakákoli aktivita 

(i jednotvárná práce u pásu apod.), jelikož i zde lze najít možnosti pro využití nabytých 

dovedností. Lidé zaujatí světem jsou zvídaví a nadšení a vždy si dokážou najít příležitost 

k nastolení stavu flow; 
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• prohloubení soustředění – pokud jsou splněné předchozí tři podmínky, tak dochází 

k zaujetí činností. Hluboké ponoření do úkolu nastává, když zaujetí dosáhne určitého 

prahu intenzity. Jednání je potom téměř automatické a spontánní, vědomí a činnost 

splývají do jedné vlny energie a nelze poznat rozdíl mezi jedincovým já a danou 

aktivitou. Někdy je pro hluboké soustředění použito označení „extáze.“ Splynutí 

s činností bývá přerušeno ve chvíli, kdy se začne „přemýšlet;“ 

• fakt, že pouze přítomnost je důležitá – ve stavu flow je na danou aktivitu zaměřená celá 

pozornost, na každodenní starosti a problémy a na události z minulosti a budoucnosti 

není brán zřetel. Flow není tzv. „únikový mechanismus,“ avšak jedná se o únik z reality 

vpřed, jelikož umožňuje osobní růst, rozvíjení dovedností a plnění obtížných úkolů; 

• kontrolu situace – při zaujetí činností se objevuje silný pocit, že situace je pod kontrolou. 

Pokud jsou rozvinuté potřebné dovednosti a respektované konkrétní úkoly, tak se 

objevuje velká pravděpodobnost ke zvládnutí dané situace. Často se jedná spíše 

o kontrolu vlastního výkonu, ne daného prostředí, lidé dostávají možnost utvářet věci 

podle svých představ, které ve „skutečném“ životě nemohou běžně realizovat; 

• pozměněné vnímání času – během flow dochází k pocitu změněného času, který přímo 

letí a plyne stokrát rychleji či v opačných případech se naopak prodlužuje. Rychlost 

uběhnutého času je závislá na tom, jak soustředěná je mysl lidí, jak velké je pohlcení 

danou činností. Čas bývá vnímán do velké míry subjektivně, v různých okamžicích se 

proto lidem zdá, že se čas zpomaluje, zůstává stát či se zrychluje; 

• ztrátu ega – intenzivní zaměření pozornosti má za následek jakési potlačení vlastního 

sebeuvědomování (postavení, jména apod.), veškeré zodpovědnosti a problémů, 

z vědomí je tudíž odsunuto vše, co se přímo nevztahuje k danému úkolu. Je zajímavé, 

že pokud lidé opakovaně dosahují stavu flow, tak jejich sebehodnocení vzrůstá. 

 Organizace nejsou schopné přímo ovlivňovat, aby zaměstnanec dosáhl stavu flow. Mohou 

však vytvářet takové prostředí, kde by existovaly výše uvedené podmínky umožňující jeho 

prožití. „Tam, kde je málo příležitostí k flow, bývají pracovníci špatně naložení a vypadají 

sklesle a vyčerpaně. Naopak v prostředí, které flow přeje, jsou jejich pohyby lehké a energické 

a pracovní prostory plné žertování a úsměvů“ (Csikszentmihalyi, 2017, s. 125). Pokud 

organizace přiměřeně přizpůsobí pracovní prostředí, tak zřetelně zvýší pravděpodobnost 

výskytu stavu flow u svých zaměstnanců. Základní podmínkou je však podpora vrcholového 

managementu ke změně a jeho odhodlání k praktické realizaci. 



37 

 

 V rámci podpory managementu štěstí by se firmy měly zaměřit především na proměnu 

svého fyzického prostředí, například vybudovat zařízení pro děti vedle pracoviště, místa 

k relaxaci, veselé kavárny či zavést nové uspořádání kanceláří a princip otevřených dveří apod. 

Pracovníci velmi často negativně hodnotí například dojíždění do práce, organizace proto mohou 

svým zaměstnancům poskytnout mikrobusy v situaci, kdy nemají možnost využívat prostředky 

veřejné dopravy. Jedním z velkých přínosů tohoto opatření je vytváření a zlepšování vztahů 

mezi těmi, kteří by se kvůli svému odlišnému oddělení v organizaci s největší pravděpodobností 

vůbec nesetkali. Kvalita pracovního života je velmi ovlivněna i chováním zaměstnanců, s tím 

souvisí i emocionální prostředí firmy.  

Aby organizace byla zdravá a byla v ní velká příležitost k dosahování flow, je potřeba 

zavést otevřenou komunikaci založenou na důvěře a upřímnosti. Cíle firmy musí být jasně 

definované v rámci celé organizace a pracovníci musí těmto cílům rozumět, aby jich mohli 

dosahovat. Zaměstnanci by měli být schopní definovat pravidla vykonávání své práce a vlastní 

cíle, které by ideálně měly být přizpůsobené jejich potřebám. Při dosahování cílů je zároveň 

vhodné umět podle potřeby měnit strategii. Velice důležité je dávání zpětné vazby, jelikož 

„okamžitá a konkrétní zpětná vazba je jedním z nejúčinnějších nástrojů, které zaměstnancům 

pomáhají zlepšovat jejich výkon“ (tamtéž, s. 141). Je vhodné zavést tři zdroje zpětné vazby 

a udělat z nich rutinní část zaměstnaneckých aktivit. Jedná se o zpětnou vazbu od jiných lidí 

(mimo i uvnitř firmy), ze samotné práce a z osobních standardů jednotlivce. V organizaci by 

mělo být zajištěné i sladění pracovních příležitostí s dovednostmi pracovníků, aby každá 

dovednost byla co nejlépe využitá a rozvinutá. Velký význam má i sdílení hodnot či alespoň 

základních priorit mezi zaměstnanci a firmou, příležitost k soustředění na pracovišti, prostor 

pro vlastní kontrolu, pocit, že pracovníci mají na výběr a mnoho dalších nástrojů. 

 

 

2.3.4 Uvědomění si dosažených výsledků 

 

 Podle Kjerulfa jsou lidé v práci šťastní, pokud současně mají dobré vztahy a výsledky 

na pracovišti. V situaci, kdy nemají ani jedno, je pro ně štěstí téměř prázdným pojmem. 

V zaměstnání pracovníci chtějí dosáhnout ocenění, smysluplné činnosti, spolupráce na tvorbě 

hodnot, pocitu, že jsou potřební, jejich práce je důležitá a že na ni mohou být hrdí. K dosažení 
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dobrých výsledků je potřeba podpora okolí, manažeři často dělají chybu a namísto podpory 

na podřízené vyvíjí tlak. Existují přitom čtyři osvědčené věci, které podněcují pracovníky 

ke skvělým pracovním výsledkům. Jedná se o (2016, s. 41–66): 

• pochvalu – představuje jeden z nejefektivnějších způsobů, jakým se dá docílit štěstí 

v práci. Pochválit je snadné a časově nenáročné, každý pracovník může chválit někoho 

dalšího a výsledky jsou zřetelné. Pochvala by měla být ušitá na míru konkrétnímu 

jedinci a také věcná, měla by se vztahovat k nějakému specifickému důvodu. Zároveň 

by se měla odehrát právě v té chvíli, kdy se tento důvod objeví. Lidé nemusí být chválení 

jen za to, co vykonávají, avšak pochvalu je možné udělit také za to, kým jsou. Celková 

firemní kultura by měla být ideálně nastavena tak, aby pochvala na pracovišti byla 

samozřejmostí, k pochvale je možné využít i nějaký symbol; 

• nové poznatky a osobnostní růst – pokud se zaměstnanci neučí nové věci, pak se pro ně 

práce stává méně zábavnou. Firmy, ve kterých se pracovníci dozvídají, jakými lepšími 

způsoby dojít k cílům a výsledkům, které si vskutku přejí, je možné označit jako 

vzdělávací organizace. Pro ně je dále typické například pěstování a podpora nových 

způsobů myšlení a vzorců chování či vidění věcí v širokém rozsahu. Nestálé učení je 

potřebné k bezproblémovému výkonu pracovní činnosti a k větší zábavě. V práci se lze 

vzdělávat mnoha způsoby, efektivní jsou například tyto praktiky – vyměnění práce 

(za účelem pochopení základů práce ostatních a setkání se s novými lidmi), vyzkoušení 

si nejrůznějších věcí (neopakování činnosti stále stejným způsobem, zkouška nových 

metod a postupů), zrychlení svých chyb (netlačit na dosažení úspěchu za všech 

okolností a nestresovat druhé, neúspěch vede k novým možnostem, poučení se a 

k inovacím), učení druhých (předávání znalostí a zkušeností mezi pracovníky navzájem, 

ochota lidí najít si část vzdělávat někoho dalšího), přihlášení do jakéhokoli vzdělávacího 

kurzu (mimo obor práce, veškeré vzdělávání slouží k osobnímu rozvoji a růstu, nezáleží 

proto na konkrétním tématu kurzu, avšak na tom, že na sobě lidé stále pracují a baví je 

to); 

• svobodu – mít možnost spolurozhodovat o takových věcech, které se týkají budoucnosti 

zaměstnanců a jsou pro ně důležité. Pracovníci mohou v některých organizacích 

například sami rozhodovat o rozvržení své pracovní doby, o datumu splnění vybraného 

úkolu a při nedodržení termínu i o pomoci. Někde si mohou zjišťovat všelijaké 

informace o společnosti a účastnit se veřejných porad vyššího vedení, jelikož společnost 

zastává stanovisko otevřenosti;  
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• nalezení smyslu – téměř každé zaměstnání má význam a smysl, pokud pracovníci smysl 

cítí a stále si ho uvědomují, pak jsou šťastnější. Zda má daná práce smysl se dá zjistit 

jednoduchým způsobem. Kjerulf doporučuje každému jedinci odpovědět si na tři 

otázky, které se týkají toho, kdo je díky konkrétnímu pracovníkovi šťastný ve firmě, 

mimo firmu, kdo je šťastnější díky celé firmě a jaký podíl na tom má daný jedinec. 

Nalezení významu a smyslu v práci, které jsou pro člověka přínosné a zásadní, je jedním 

z efektivních způsobů, jak zvýšit míru štěstí na pracovišti. Ideální je, když se organizace 

spolupodílí na zlepšování komunity, práci pro charitu, pro společenské instituce, 

organizace pro ochranu přírody apod. 

 Pokud za sebou pracovníci vidí dobré výsledky, cítí se hrdí a šťastnější. Je tudíž podstatné, 

aby byli skutečně uznáni či pochváleni za to, čeho se jim podařilo dosáhnout. Jedním 

ze způsobu „zviditelnění“ výsledků práce může být zveřejnění statistik na firemním intranetu, 

vytištění seznamu splněných úkolů, který by byl připevněný na organizační nástěnku, seznam 

věcí ke splnění a jejich postupné odškrtávání při úspěšném zvládnutí, existence zvonku 

v kanceláři, při jehož zazvonění se každý dozví, že daný pracovník dokončil nějaký úkol 

či projekt (tamtéž, s. 63). 

 

 

2.3.5 Identifikace a rozvíjení silných stránek 

 

Vyhledávání problémů, které by se měly řešit, je běžnou lidskou aktivitou. Stejně tak jako 

odhalování slabých míst za účelem jejich posílení, křivd kvůli nápravě, mezer, aby mohly být 

zaplněné. Lidé i firmy mají jakousi posedlost „napravovat“ slabiny a „zlepšovat“ sebe samotné. 

Pozornost je proto často zaměřena na slabé stránky, že je tím do velké míry či zcela přehlížené 

to, co tvoří jedinečnost každého člověka – jeho silné stránky. „Silné stránky vycházejí z našich 

vrozených darů a talentů. Jsou to věci, které děláme dobře sami od sebe a děláme je rádi. 

Taková nadání jsou trvalá a jedinečná a každý by měl pracovat na tom, aby je dokázal 

rozpoznat, rozvíjet a vytvořil si z nich svoje silné stránky“ (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 28). Silné 

stránky mohou být definované jako kombinace talentu, znalostí, dovedností a zkušeností, které 

lidem každý den pomáhají vykonávat to, co umí nejlépe (Sorenson, 2014, nestránkováno).  
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Silné stránky poskytují zaměstnancům a zaměstnavatelům příležitosti k úspěchu. Pokud 

ve firmě převažuje práce se slabými stránkami zaměstnanců, tak jsou pracovníci tlačení 

do nepohodlných a nepřirozených situací. Svůj čas potom investují do rozvoje nějaké oblasti, 

ve které může po nějaké době dojít k určitému zlepšení. Věnují se tím však mnohem méně 

tomu, co je baví a v čem opravdu vynikají. Pokud lidé v práci nevyužívají silné stránky, pak 

u nich mohou nastat tyto situace (Rath, 2007, s. 11): 

• převaha negativních interakcí s lidmi; 

• špatné zacházení se zákazníky; 

• existence minima kreativních, tvůrčích a pozitivních momentů; 

• každodenní podávání podprůměrných výkonů; 

• nechuť chodit do práce; 

• nepříznivé pocity o firmě a sdílení svých negativních názorů s ostatními. 

V případě, že mají zaměstnanci možnost se soustředit na své silné stránky, nastávají zcela 

opačné situace – do práce se těší, chválí ji, jejich výkonnost je nadprůměrná, mají pozitivní 

interakce s lidmi a často mají záchvaty kreativity. „Lidé, kteří dostanou příležitost využívat 

v práci své silné stránky, jsou nejen úspěšnější v oblasti materiální, tedy produktivitě 

a výkonnosti, ale jsou také šťastnější a zdravější“ (Mühlfeit a Costi, 2017, s. 35). Pozitivní vliv 

na zdravotní stav a celkovou pohodu je patrný například z výsledků studií provedených 

společností Gallup. Čím více času lidé stráví využíváním silných stránek k vykonávání toho, 

co jim jde dobře, co dělají rádi, tak tím je menší pravděpodobnost, že budou prožívat obavy, 

smutek, hněv, stres či fyzickou bolest. S nárůstem počtu hodin se přímo úměrně zvyšuje 

pravděpodobnost, že pracovníci budou plní energie a budou se smát, častěji se u nich projeví 

pocit štěstí, spokojenosti, odpočinutí apod. (Sorenson, 2014, nestránkováno). 

Rozvíjení silných stránek je také spojeno s větší angažovaností a produktivitou pracovníků. 

Pokud se manažer zaměřuje na silné stránky nebo pozitivní charakteristiky u svých 

podřízených, tak přibližně 67 % zaměstnanců (7 z 10 lidí) se cítí ve firmě angažovaných. 

V případě, že pracovníci silně odmítají tvrzení, že je pracováno s jejich pozitivními stránkami, 

pak ve společnosti jsou angažovaná pouhá 2 % zaměstnanců (Rigoni a Asplund, 2016, 

nestránkováno). Na základě výzkumu provedeného společností Gallup bylo zjištěno, že firmy, 

které se zaměřují na posílení silných stránek svých zaměstnanců mají o (tamtéž, 

nestránkováno): 

• 10 % až 19 % více obchodních příležitostí; 
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• 14 % až 29 % nárůst zisku; 

• 3 % až 7 % větší angažovanost zákazníků; 

• 6 % až 16 % nižší fluktuaci (v organizacích s nízkou mírou fluktuace); 

• 26 % až 72 % nižší fluktuaci (organizacích s vysokou mírou fluktuace); 

• 9 % až 15 % nárůst v angažovanosti zaměstnanců; 

• 22 % až 59 % méně úrazů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti by se měly zaměřit na rozvoj silných stránek 

v rámci rozvoje svých zaměstnanců a mnohem méně se soustředit na zlepšení v oblasti slabých 

stránek. Vedoucí pracovníci a manažeři se mohou v organizaci řídit radami, kterými mohou 

zaměstnancům pomoct rozvinout jejich největší talenty. Jedná se konkrétně o tato doporučení 

(Sorenson, 2014, nestránkováno): 

• nepředpokládat, že zaměstnanci znají své silné stránky – mohou je brát jako 

samozřejmost či si jich nemusí být vůbec vědomí, v tomto případě je vhodné využít 

nějaké nástroje, psychometrické testy apod., k odhalení silných stránek; 

• vyhledat způsoby, jak uplatnit silné stránky v týmu, aby bylo dosaženo společných cílů 

– spolupracovníci by měli rozumět svým silným stránkám a tomu, jak jejich talent 

doplňuje schopnosti ostatních členů týmu; 

• využít týmových setkání k tomu, aby pomohla členům týmu prohloubit jejich 

porozumění svým silným stránkám – na základě silných stránek následně přiřadit 

vhodné týmové projekty; 

• pomoct zaměstnancům sladit jejich největší talenty s očekáváním a odpovědnostmi, 

které se váží k jejich rolím; 

• začlenit téma silných stránek do rozhovorů o výkonu a hodnocení – zároveň i pomoct 

zaměstnancům nastavovat si cíle právě na základě silných stránek; 

• vytvořit skupinu takových pracovníků, kteří by vystupovali jako interní experti na oblast 

silných stránek pro všechny zaměstnance. Tito pracovníci by pomáhali zavádět 

do společnosti management zaměřený na silné stránky a následně ho i udržovali. 
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2.3.6 Zvyšování angažovanosti 

 

 Angažovat je v organizačním prostředí často diskutované téma. Jednotně přijímaná definice 

angažovanosti neexistuje, tato diplomová práce proto vychází z definice od Cejthamra 

a Dědiny, kteří angažovanost popisují jako „pozitivní spojení pracovníka a organizace, které se 

projevuje kladným vztahem k práci, k firemním hodnotám a loajalitou“ (2010, s. 263). 

Armstrong tvrdí, že „zvyšování angažovanosti v práci začíná vytvářením pracovních úkolů 

a pracovních míst nebo vytvářením rolí“ (2007, s. 241). Organizace by proto za účelem větší 

míry angažovanosti u svých zaměstnanců měla zajistit (tamtéž, s. 241): 

• vyšší míru autonomie – nezávislost, volnost, možnost rozhodovat se sám, s tím je 

spojená i odpovědnost za výsledky; 

• rozmanitost práce – využití schopností a dovedností; 

• zajímavost a podnětnost páce – zajímavost práce sama o sobě, tvorba náročných cílů; 

• významnost pracovního úkolu – příspěvek práce ke konečnému výsledku a její vliv 

na práci a životy ostatních lidí; 

• celistvost pracovního úkolu – nutnost dokončení nějakého kusu práce či celku. 

 Na vznik a rozvoj angažovanosti má zásadní vliv několik základních oblastí, které jsou 

poskládané z jednotlivých faktorů angažovanosti. V případě, že se organizace chce věnovat 

angažovanosti svých zaměstnanců, tak musí zjistit, které faktory mají pozitivní, ale i negativní 

vliv na míru angažovanosti a podle toho vybrat vhodné nástroje (Horváthová, Bláha 

a Čopíková, 2016, s. 61). Na základě výzkumu z roku 2004, který byl provedený institucí 

s názvem Institute for Employment Studies, byly identifikovány základní oblasti ovlivňující 

angažovanost pracovníků. Organizace by se měla zaměřit na využívání nástrojů k zajištění 

(Robinson, Perryman a Hayday, 2004, s. 24): 

• efektivní spolupráce – mezi vedením, různými funkcemi a mezi odděleními; 

• harmonického prostředí na pracovišti – podporování pomoci druhým a respektování 

ostatních;  

• spravedlnosti v odměňování – zajištění interní i externí spravedlnosti; 

• otevřené obousměrné komunikace – informovanost, možnost vyjádření svých myšlenek 

a návrhů efektivnějších postupů; 

• well-beingu zaměstnanců – bezpečnost pracovníků, péče o jejich zdraví; 
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• rozvoje pracovníků – spravedlivý přístup k rozvojovým možnostem, poskytnutí 

výcviku;  

• kvalitního liniového managementu – manažeři se zájmem o své pracovníky, péčí 

o zaměstnance, spravedlivým zacházením, podporou kariérního růstu, manažeři ochotní 

pomoci podřízeným a pravidelně je informovat atd.; 

• jasných praktik a politiky HR oddělení – zabezpečení rovných příležitostí, rodinné 

atmosféry. 

 Angažovanost pracovníků byla často podrobena výzkumům, ze kterých obecně vyplývá, že 

velká míra angažovanosti u zaměstnanců je pozitivním a žádoucím stavem, kterého se 

organizace snaží dosáhnout. Následkem je vyšší produktivita pracovníků, větší kreativita, více 

inovací, lepší výsledky, zvýšená proaktivita a nárůst úrovně well-beingu u zaměstnanců 

(Albrecht, 2010, s. 7). 

 

 

2.3.7 Well-being 

 

 Vyváženost pracovní oblasti a ostatních životních oblastí (work-life balance) je základem 

efektivního životního stylu, mezi těmito oblastmi existuje dynamická rovnováha. Relativně 

cílový vztah, kterého se lidé snaží dosáhnout, by mohl být vyjádřený pojmem well-being. Tento 

termín může být definován jako „dosažení osobní spokojenosti a životního naplnění“ (Jarošová, 

Pauknerová a Lorencová, 2017, s. 242).  

 Na well-being je pohlíženo ze dvou odlišných pohledů, prvním přístupem je eudaimonické 

pojetí, ve kterém je považován za stav prožitku aktivního a smysluplného života. Druhý přístup 

je hedonický definující well-being jako stav blaženosti, během kterého dochází k minimalizaci 

utrpení či bolesti a maximalizaci potěšení. Eudaimonický well-being mohou u pracovníků 

ovlivňovat autentičtí leadeři a to svou mírou sebeuvědomění, osobnostní integritou a snahou 

o vytváření opravdových vztahů, zaměstnanci na základě těchto faktorů pociťují větší důvěru 

(tamtéž, s. 243). 

 Well-being se podle Ryff, zastánkyně eudaimonického přístupu, skládá ze šesti základních 

dimenzí (1989, s. 1071), mezi které patří osobní růst (potřeba a schopnost lidí využívat svůj 

potenciál), sebepřijetí (podstata pozitivního vztahu ke své vlastní osobě a duševního zdraví), 
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autonomie (nezávislost lidí ve svých myšlenkách i v činech), smysl života (představa 

o životním smyslu, stanovování a dosahování smysluplných cílů), pozitivní vztahy s ostatními 

(typické důvěrou, vřelostí a schopností empatie), kontrola okolního prostřední (na základě 

vlastních hodnot a potřeb působení lidí na okolní prostředí a jeho řízení).  

 S tématem well-beingu a s řízením energie souvisí v posledních letech populární koncept 

všímavosti (mindfulness), který Kabat-Zinn definuje jako „uvědomování skrze záměrné 

věnování pozornosti, v přítomném okamžiku a bez posuzování“ (Hennessey, 2019, s. 20). 

Během mindfulness si člověk všímá svého prožitku v přítomném okamžiku, věnuje mu 

pozornost a využívá k tomu více smyslů. Mindfulness je nástroj sloužící k vypořádání se 

s různými problémy jako může být například stres na pracovišti, zároveň umožňuje vylepšit 

nějaké aktivity a obohatit život jako takový. V práci je poměrně snadné využít nástroj 

vědomého dýchání či krátkých a častých přestávek, během kterých člověk nic nedělá. Dostane 

se tímto způsobem ze stavu konání do bytí a cítí se uvolněný, přítomný, bdělý a naplno si 

vychutnává přítomný okamžik (tamtéž, s. 62). 
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3 Manažer štěstí 

 

Jedním ze způsobů, jak management štěstí do organizace zavést, je vytvořit interní pracovní 

pozici manažera štěstí. K implementaci „šťastné“ kultury však může posloužit i najmutí 

externích odborníků, takové služby poskytuje v České republice například společnost Happy 

Training & Consulting. Interní pracovní pozice manažera štěstí může být zaměřená na štěstí 

zákazníků, v tomto případě bývá manažer štěstí označován jako Customer Happiness Officer, 

Customer Happiness Manager, Customer Happiness Specialist atd. Druhý typ pracovní pozice 

manažera štěstí v organizacích je zaměřený na štěstí zaměstnanců, lidé v této roli mají za úkol 

pečovat o štěstí pracovníků, udržovat ho a rozvíjet. Tomuto pojetí pracovní pozice manažera 

štěstí se tato diplomová práce věnuje.  

Pracovní pozici manažera štěstí zavádí některé společnosti v České republice. Tento trend 

k nám pronikl ze zahraničí a ve své oblibě poměrně roste (Advantage Consulting, 2017, 

nestránkováno). Podle Procházky se manažeři štěstí v České republice nachází především 

v rostoucích nebo ve větších organizacích, hlavním důvodem je touha po získání 

kvalifikovaných pracovníků, o které soupeří s jinými firmami (2017, nestránkováno). Rostoucí 

společností může být například tzv. startup, který lze definovat jako „podnikatelský subjekt, 

typicky popsán jako nově založená či začínající společnost a rychle se vyvíjející a měnící 

společnost“ (CzechStartups, 2018, nestránkováno). 

Pracovní pozice manažera štěstí bývá někdy v českých organizacích označována jako 

Happiness Manager nebo jako Chief Happiness Officer. „Firmy pozici happiness manažerů 

vnímají především jako způsob, jak přirozeným a zábavným způsobem objevovat 

v zaměstnancích jejich potenciál, jak ho rozvíjet a přispět tak k celkové spokojenosti firmy“ 

(Vesecký, 2016, nestránkováno). Role manažera štěstí je však často ve společnostech 

vykonávána i personálním manažerem, CEO či jiným zaměstnancem. Pozice těchto pracovníků 

není explicitně pojmenovaná termínem manažer štěstí, ale ve své podstatě jím jsou. Manažerem 

štěstí může v organizaci být jakýkoli pracovník, který sám sebe vnímá zodpovědného 

za vytvoření štěstí na pracovišti a udržování firmy šťastné (Kjerulf, 2015, nestránkováno). 

Konceptem štěstí v práci se v České republice začal jako jeden z prvních zabývat manažer 

štěstí Michal Šrajer. Zájem o tématiku štěstí v práci začal Šrajer mít při práci ve firmě Inmite, 

kterou založil společně se spolužáky z matematického gymnázia. Šrajer se v ní z legrace 

https://www.podnikatel.cz/n/zamestnanci/
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pojmenoval Chief Happiness Officer, což nakonec ovlivnilo jeho další směřování v kariéře. 

Firma Inmite zaměřená na vývoj mobilních aplikací se v roce 2014 stala s celým čtyřiceti 

členným týmem součástí společnosti Avast, ve které Šrajerovi zůstala pozice Chief Happiness 

Officera. Michal Šrajer je průkopníkem konceptu štěstí v práci v České republice. Organizuje 

workshopy a přednášky, již několik let pravidelně každým rokem pořádá konferenci Happiness 

at Work a prostřednictvím médií se snaží českou populaci informovat o přínosech zvyšování 

štěstí na pracovišti a přinášet k nám i inspiraci ze zahraničí, jelikož hodně cestuje po světě 

za účelem seznámení se s různými přístupy k managementu štěstí v organizacích (Mazačová, 

2019, nestránkováno). 

V České republice existuje komunita manažerů štěstí a příznivců managementu štěstí, kteří 

spolu komunikují především prostřednictvím sociální sítě Facebook. Sdílejí si nápady, názory, 

zajímavá témata a konající se události související s managementem štěstí a pravidelně 

uskutečňují osobní setkání za účelem diskutování nějaké aktuální záležitosti.  

Názory na existenci manažera štěstí v organizaci však nejsou konsenzuální, v zahraničí se 

často hovoří o tom, že název této pracovní pozice i profil práce je nesmyslný (Verlinden, 2018, 

nestránkováno). O negativním vnímání hovoří i Kjerulf ve svém článku, role manažera štěstí 

bývá lidmi často chápána jako podivná, zvláštní. Tvrdí, že se přitom nejedná o žádného klauna, 

který by neustále kontroloval ostatní a vynucoval u nich pocity štěstí (2015, nestránkováno). 

Oproti tomu se však objevuje názor, že pro firmu je manažer štěstí velice přínosný, měl by být 

proto v každé organizaci, která chce být ve dvacátém prvním století úspěšná (Monene, 2015, 

nestránkováno; Verlinden, 2018, nestránkováno).  

  

 

3.1  Manažer štěstí a organizace 

 

Mezi nejčastější důvody, proč společnosti mají zájem o management štěstí na svém 

pracovišti patří (Firemní vzdělávání, 2017, s. 2): 

• aktuální nedostatek lidí na trhu – problémy se získáváním a retencí zaměstnanců se dnes 

týkají mnoha firem, a to nejen z odvětví informačních technologií. Standardní benefity, 

peníze, ani nadstandardní benefity (fitcentrum, firemní herny, bary apod.) pro ně již 

nejsou zárukou úspěchu, a proto jako funkční řešení volí management štěstí; 
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• zájem o inovace, spolupráci a větší produktivitu – tlak na dosahování větších výsledků 

bývá ve společnostech vskutku běžný, je proto potřeba se zaměřit na hledání 

netradičních řešení a na zvyšování produktivity. Na straně 22 byly uvedeny výsledky 

z několika výzkumů, které potvrzují pozitivní vliv šťastného pracoviště na vznik 

inovací, dosahování kreativity a produktivity; 

• touha po lidskosti – každý zaměstnanec si přeje být respektovaný svým nadřízeným 

a netvořit pouze jedno anonymní číslo v reportu. V práci bývá strávena velká část života 

a ta má vliv na ostatní životní oblasti (zdraví, vztahy apod.), zaměstnanci si z ní proto 

domů nechtějí přinášet stres, naštvanost, vyčerpání či strach.  

Podle Kjerulfa by každá organizace měla mít svého manažera štěstí, který by zaváděl štěstí 

na pracoviště a udržoval ho. A to z toho důvodu, že šťastní zaměstnanci jsou v současnosti 

pro firmu pravděpodobně tím největším faktorem úspěchu (2015, nestránkováno). Organizace 

sloužící jako externí oborníci pro management štěstí nabízejí své služby malým, středně velkým 

i velkým firmám. Podstatné pro jakkoli velkou organizaci je, aby si uvědomila, že potřebuje 

systematicky pracovat na managementu štěstí. Brych uvádí příklady situací, ve kterých si 

společnost může jednoduše uvědomit, že tento koncept je přínosný, pokud si odpoví 

na následující otázky více než dvakrát ano, pak je vhodné, aby se na management štěstí začala 

zaměřovat nebo se na něj soustředila více. Jedná se o tyto otázky (2018, nestránkováno): 

• Je potřeba snížit fluktuaci? 

• Je nutné navýšit inovační potenciál, a tím zlepšit konkurenceschopnost? 

• Je potřeba zefektivnit práci/zvýšit produktivitu? 

• Je nutné zlepšit vztahy mezi jednotlivci či mezi jednotlivými odděleními? 

• Je náročné přitáhnout a následně i nabrat vhodné osoby? 

• Je podstatné či brzy bude zatraktivnění organizace pro mileniály a jejich udržení 

ve společnosti? 

• Je potřeba, aby zaměstnanci chápali věci mnohem více v souvislostech? 
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3.1.1 Manažer štěstí a organizační struktura 

 

V kontextu manažera štěstí a strategického propojení s organizací budou pro účely 

diplomové práce používány pojmy organizační struktura a firemní kultura. Organizační 

struktura bývá definována jako „formální systém úkolů a vztahů podřízenosti a nadřízenosti, 

který řídí, koordinuje a motivuje pracovníky“ (Dědina a Odcházel, 2007, s. 134). Celkem má 

dva úkoly, jedním je zajištění efektivního toku informací ve vnitřním prostředí organizace, a to 

z toho důvodu, aby se předešlo nejistotě při rozhodovacím procesu kvůli nedostatečnému 

množství informací. Tím druhým je dosažení efektivní koordinace všech činností organizace 

a jejich integrace, tyto úkony mohou provádět jednotlivci, týmy, skupiny, oddělení. 

Organizační strukturu tvoří dohromady pět aspektů. Jedná se o (tamtéž, s 134): 

• hierarchii – jak plochá nebo strmá je organizace a jak je tím ovlivněný celý její chod; 

• specializaci – jak úzce nebo komplexně je stanovená náplň jednotlivých pracovních 

činností (definice pracovní činností); 

• řízení – jak management vykonává činnost řízení, jak formální nebo neformální jsou 

vztahy, jaká je míra centralizace nebo decentralizace; 

• integraci – jaký je stupeň integrace částí organizace za účelem co nejvyšší možné úrovně 

efektivity; 

• seskupování – jak jsou pracovníci rozdělení podle služeb nebo funkčně podle 

specializací. 

Roli manažera štěstí může zastávat jakýkoli pracovník od CEO po řadového pracovníka 

(viz strana 45) a nemusí se jednat o formální název pracovní pozice typu Happiness Manager, 

Happiness Expert, Chief Happiness Officer apod. Tuto roli často vykonávají pracovníci 

personálního oddělení. Haughton proti této skutečnosti namítá, že manažer štěstí nemá stejnou 

roli jako pracovníci na tomto oddělení, oblast řízení lidských zdrojů je odlišná funkce (2018, 

nestránkováno). Pozice manažera štěstí v organizační struktuře je tudíž u každé organizace 

velice individuální. 

V rámci organizační struktury je pro manažera štěstí velice důležitý vztah s vrcholovým 

vedením. Pro výkon jeho role je klíčové, aby měl strategickou podporu od vrcholového 

managementu. Jde především o zájem managementu o své zaměstnance, o uvědomění si 

přínosu vytvoření šťastného prostředí v práci a o umožnění uvedení návrhů manažera štěstí 
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do praxe. Bez podpory vrcholového managementu je velice obtížné či zcela nemožné provést 

jakékoli změny v organizaci (Kjerulf, 2015, nestránkováno). 

 

 

3.1.2 Manažer štěstí a firemní kultura 

 

Firemní kulturu lze definovat jako soubor sdílených norem, hodnot, postojů, domněnek, 

přesvědčení, které stanovují způsoby vykonávání práce a způsoby chování a jednání lidí. 

Jednotlivé prvky „nemusejí být definovány, nemusí se o nich mluvit, a dokonce nemusejí být ani 

výslovně uváděny, mohou být nenápadné“ (Armstrong, 2007, s. 257). Jedná se zároveň o jakýsi 

obraz toho, jak je organizace vnímaná širší veřejností i svými obchodními partnery.  

V definování firemní kultury však nepanuje konsenzus, nicméně je z definicí často zřejmé, že 

kultura může významně ovlivňovat chování lidí.  

„Celková koncepce organizační kultury předpokládá, že má vliv na vnitropodnikovou 

organizaci a řízení a že významným způsobem ovlivňuje jednání pracovníků“ (Bedrnová, 

Jarošová a Nový, 2012, s. 513). Zda k tomu vůbec dochází a v jaké intenzitě a rozsahu, je 

vyjádřeno v pojmech slabé a silné firemní kultury. Slabá firemní kultura má málo viditelný vliv, 

oproti tomu silná působí na všechny podstatné jevy v organizaci a ovlivňuje je. Aby firemní 

kultura byla silná, tak musí být splněna podmínka jasnosti a zřetelnosti jejích aspektů 

pro všechny pracovníky, rozšířenosti do života organizace a zakotvenosti jednotlivých 

organizačních prvků, tedy míry identifikace a jejich internalizace. Je důležité brát v úvahu, že 

se vzrůstající silou firemní kultury vznikají nejen pozitivní a přínosné důsledky pro organizaci, 

ale i negativní či rozporné (tamtéž, s. 515). 

S firemní kulturou jsou úzce spojeny především hodnoty uvnitř firmy, které by měly být 

v souladu s hodnotami pracovníků, jinak hrozí nedostatečná míra identifikace zaměstnanců 

a nízká oddanost (commitment) a angažovanost (engagement). Hodnota je „to, co je 

považováno za důležité, čemu jednotlivec i skupina přikládá význam“ (Lukášová, 2010, s. 21). 

Hodnoty symbolizují obecné preference, které se odráží v rozhodování jednotlivce a skupiny 

a v postojích člověka. Mezi organizační hodnoty může patřit vzájemná spolupráce, spokojenost 

pracovníků, spokojenost zákazníků atd. 
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Společnost Zappos, která na svém pracovišti aplikuje přístup managementu štěstí, si 

například stanovila několik základních firemních hodnot. Jedná se o osobitost, vášeň 

a odhodlání, skromnost, pozitivní tým a rodinnou atmosféru, otevřené a čestné vztahy 

a komunikaci, růst a učení, „méně je více,“ přijetí a podporování změn, zábavu a trochu 

výstřednosti, „wow“ zážitky během práce a poslední hodnotou je dobrodružství, kreativita 

a otevřená mysl. Tyto hodnoty řídí veškeré jejich činnosti a zacházení se zaměstnanci, 

zákazníky, komunitou, obchodními partnery i prodejci (Zappos, 2019, nestránkováno).  

Zavedením managementu štěstí dochází většinou postupně k transformaci firemní kultury 

na „pozitivnější.“ Messinger uvádí, že zavedení pozitivní „emocionální kultury“ má velký vliv 

na úspěšnost firmy, ke zlepšení dochází v oblasti týmového chování, pracovní spokojenosti 

apod. (2015, nestránkováno). 

 

 

3.2  Kvalifikace manažera štěstí 

 

Kvalifikace je definována jako „souhrn schopností, které může jednotlivec, ale i celá 

společnost generovat především prostřednictvím vzdělávacích aktivit k dosažení určitého 

výkonu“ (Petrusek, Maříková a Vodáková, 1996, s. 556). Palán definuje kvalifikaci třemi 

způsoby (2002, s. 107): 

• kvalifikace formální – jedná se o odbornou profesní přípravu, o soustavu „schopností 

(vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností) potřených k získání oficiálně potvrzené 

způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání, funkce)“ 

(tamtéž, s. 107); 

• kvalifikace neformální (subjektivní) – představuje kvalifikaci pracovníka neboli soubor 

schopností, návyků, dovedností, zkušeností, postojů, osobních vlastností a klíčových 

kvalifikacích získaných během života s potenciálem jejich užití pro výkon nějaké 

činnosti či činností; 

• kvalifikace objektivní (kvalifikovanost práce) – týká se požadavků na pracovníkovo 

kvalifikaci, která je odvozena z charakteru, tempa, náročnosti a odbornosti práce.  

Zejména ve velkých organizacích je vytvořen tzv. kvalifikační profil pracovníka, jehož 

tvorbě předchází analýza a popis pracovního místa. Pracovní místo je definováno 
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jako „základní organizační jednotka obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem 

pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků 

vykonávané práce“ (Šikýř, 2012, s. 46). Analýza pracovního místa představuje proces, během 

kterého dochází ke zkoumání a zpracování údajů o pracovním místě a o požadavcích těchto 

míst na pracovníky. Z analýzy pracovního místa následně vychází popis pracovního místa, 

který obsahuje základní informace o postavení místa v organizační struktuře, o práci 

a podmínkách na daném místě apod. (Kocianová, 2010, s. 51–52). Po vytvoření popisu 

pracovního místa lze stanovit nároky na zaměstnance pracujícího na tomto pracovním místě, 

tedy sestavit kvalifikační profil pracovníka. Jeho obsahem běžně bývá (tamtéž, s. 52–53): 

• dosažené školní vzdělání – obor, specializace, stupeň; 

• další vzdělávání a vzdělávání odborné – kurzy a získané certifikáty v rámci profesního 

vzdělávání a osobního rozvoje; 

• délka praxe – v oboru, na vedoucí pozici, celková pracovní praxe apod.; 

• zkušenosti – další zkušenosti a specifikované odborné zkušenosti, jako je zkušenost 

s vedením lidí, v určitém typu organizace apod.; 

• specifické znalosti, dovednosti – na daném pracovním místě, co konkrétně musí 

pracující jedinec umět a znát; 

• jazykové znalosti – předpoklady, požadovaná úroveň; 

• fyzické předpoklady; 

• osobnostní předpoklady – odolnost vůči zátěži apod.; 

• další požadavky – ostatní požadované znalosti a dovednosti, jako jsou nároky 

na pracovní režim, práce s počítačem apod. 

Na základě studia zahraničních zdrojů mohu konstatovat, že u manažera štěstí není tak 

důležitá jeho kvalifikace, záleží více na jeho osobnosti, jelikož se jedná o specializovanou 

pozici. Dosud neexistuje univerzální doporučení pro to, jaký obor by měl mít vystudovaný, jaké 

kurzy by měl navštěvovat apod. Existuje mnoho akademických disciplín zaměřujících se 

na člověka a na organizaci, bakalářský titul je tudíž dobré získat v oborech, jako je organizační 

psychologie, řízení lidských zdrojů apod. Ve Spojených státech amerických existuje například 

magisterský obor Aplikovaná pozitivní psychologie, který pro manažera štěstí může být velkým 

přínosem (Monene, 2015, nestránkováno).  

Manažer štěstí se každý den potýká s novými výzvami, je na této pozici tudíž nutné neustále 

pracovat na svém rozvoji. Je možné se rozvíjet v různých oblastech, existují workshopy přímo 
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o managementu štěstí, kurzy koučinku zaměřeného na pochopení štěstí a schopnost jeho řízení. 

Obecně je vhodné neustále navštěvovat všelijaké kurzy, události a konference už jen z toho 

důvodu, že se na nich dá setkat a interagovat s různými lidmi, vyměňovat si myšlenky 

a posilovat například své komunikační dovednosti (tamtéž, nestránkováno). 

 

 

3.3  Kompetence manažera štěstí 

 

Termín „kompetence“ je spojen s jistou nejednoznačností, jelikož bývá v češtině 

i ve slovenštině používán dvěma způsoby. Kompetence bývá v prvním případě chápaná jako 

oprávnění, pravomoc, která patří autoritě či je autoritou udělena, autoritou může být jednotlivec 

či nějaká instituce. Takto vnímaný pojem má klíčový význam ve francouzštině a němčině. 

„Kompetence vymezuje rozsah působnosti, představuje souhrn oprávnění a povinností, 

svěřených právní normou určitému orgánu nebo osobě“ (Kubeš, Spillerová a Kurnický, 2004, 

s. 14).  

 Ve druhém případě je význam slova kompetence spojen s vnitřní kvalitou člověka 

pocházející z jeho rozvoje v daném okamžiku, jedinec je tím schopen podat jistý výkon. Oproti 

prvnímu významu termínu kompetence je tento víceméně nezávislý na venkovním světě. 

Kompetence je „schopnost vykonávat nějakou činnost, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti 

kvalifikovaný“ (tamtéž, s. 15). Na obrázku č. 3 je zobrazený hierarchický model struktury 

kompetence. Toto druhé pojetí pocházející z anglosaského prostředí se používá například 

ve spojení s manažerskými kompetencemi, diplomová práce také vychází z tohoto pojetí 

kompetence. 
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Obrázek č. 3 – Hierarchický model struktury kompetence  

Zdroj: Kubeš, Spillerová a Kurnický, 2004, s. 14 (upraveno autorkou) 

 

Kompetence představuje téměř stabilní osobnostní charakteristiku, na základě stupně 

rozvoje kompetence se tudíž dá predikovat kvalita chování, způsob myšlení a projevy lidí 

v různých situacích. Do kompetence vstupuje několik složek osobnosti, které se dělí do těchto 

kategorií (tamtéž, s. 30–31): 

• rysy – do této kategorie spadá temperament. Rysy představují vrozené a hluboké 

charakteristiky osobnosti, které zajišťují stabilní reakci na nějakou situaci, informace 

z okolí. Temperament předurčuje emocionální reakci na vnější podněty, tedy intenzitu 

a průběh této reakce; 

• motivy – jedná se o vnitřní pohnutky, které jedince podněcují k aktivitě určitým 

směrem, vzbuzují činnost a udržují ji;  

• vědomosti – zahrnují veškeré poznatky získané v oblasti související s vykonávanou 

prací na dané pozici; 

• vnímání sebe samotného – představuje víru ve vlastní schopnosti, jistotu dotažení úkolu 

do konce, souvisí s osobním přesvědčením; 

• dovednosti – díky získaným dovednostem je možné vykonávání různých činností, 

potřebný rozsah dovedností pro splnění úkolu je odvozen od jeho složitosti. 
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Žádná klasifikace kompetencí není jednotně přijímaná, názory na rozdělení kompetencí 

do kategorií jsou velice heterogenní. Tato diplomová práce proto vychází z klasifikace Řezáče, 

který rozlišuje čtyři kategorie kompetencí (2009, s. 360): 

• odborná – umožňuje analyzovat, identifikovat, řešit různé problémy a zároveň 

navrhovat a uvádět do praxe řešení;  

• metodická – slouží ke strukturování komplexních odborných znalostí, rozlišování 

priorit, orientování na cíle a jejich dosažení; 

• sociální – umožňuje vytváření konstruktivních vztahů a jejich dlouhodobé udržování; 

• osobní – slouží k přebírání zodpovědnosti, sebereflexi, sebehodnocení, pozitivnímu 

přístupu ke změnám, osobní inciativě. 

 Na základě identifikace kompetencí poté dochází k tvorbě kompetenčního modelu 

popisujícího „konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, 

které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci“ (Kubeš, Spillerová a Kurnický, 

2004, s. 60). Všechny tyto charakteristiky jsou pro snazší měření a větší přehlednost uspořádány 

do několika homogenních celků (kompetencí). Kompetenční profil může organizace převzít 

od jiné, tento již vytvořený model následně organizace využije nebo přizpůsobí svým 

charakteristikám. Třetí přístupem je kompetenční model „šitý na míru“ (tamtéž, s. 65). 

 Kompetence manažera štěstí jsem analyzovala především ze zahraničních zdrojů. Podle 

Kjerulfa je role manažera štěstí jak praktická, tak zároveň i inspirační, měl by tudíž sám být 

šťastný, aby pro prožívání pozitivních pocitů na pracovišti na mohl nadchnout ostatní. Měl by 

být zábavný, oblíbený, plný energie, přirozeným zdrojem inspirace pro druhé a opravdu 

a upřímně by se měl zajímat o zlepšení pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Zároveň 

by se mělo jednat o iniciátora různých aktivit za účelem zvětšení míry štěstí na pracovišti, jako 

je organizace oslav, školení a různých eventů (2015, nestránkováno). 

 Článek od Verlinden hovoří o zkušenostech Henryho Stewarta, zakladatele a Chief 

Happiness Officera ve společnosti Happy, podle kterého jsou u manažera štěstí nejdůležitější 

tyto tři rysy osobnosti (2018, nestránkováno): 

• mít skutečný zájem o druhé lidi; 

• být schopný lidem důvěřovat a věřit v ně; 

• chápat, že lidé jsou odlišní, manažer štěstí by se měl řídit mottem „zacházej s lidmi tak, 

jak chtějí, aby s nimi bylo zacházeno.“ 
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Chief Happiness Officer a zároveň komunitní manažerka v jedné francouzské společnosti, 

Guillot, se domnívá, že těmi třemi nejdůležitějšími aspekty jsou dobré organizační schopnosti, 

laskavost a představivost či otevřenost (tamtéž, nestránkováno). Monene tvrdí o těch, kterým 

je daná zodpovědnost za štěstí na pracovišti, že musí být především sami šťastní. Mezi další 

jejich kompetence by měly patřit tyto (2015, nestránkováno): silná schopnost budovat tým, 

dobré analytické a rozhodovací schopnosti, kreativní myšlení, emoční inteligence, schopnost 

motivovat a inspirovat ostatní, smysl pro obchod, dobré verbální a písemné komunikační 

dovednosti, lidskost, povědomí v oblasti public relations, smysl pro kulturní odlišnosti, 

schopnost řešit problémy. Zároveň by měli by být zábavní, přístupní, oblíbení, soucitní 

a ochotní pomáhat druhým. 
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4 Empirické šetření – Analýza managementu štěstí 

v organizacích v České republice 

 

 Empirické šetření, které je součástí diplomové práce, se zaměřuje na podobu managementu 

štěstí v organizacích a na roli a profil manažerů štěstí v České republice. Na toto téma není 

v České republice zatím zpracováno mnoho publikací a relevantních zdrojů, tato problematika 

u nás není doposud komplexně zkoumána, přestože tento aktuální koncept představuje efektivní 

způsob retence zaměstnanců a zatraktivnění organizace potenciálním uchazečům o zaměstnání. 

Ani vysokoškolských závěrečných prací týkajících se konceptu managementu štěstí a pracovní 

pozice manažera štěstí nebylo dosud mnoho napsáno velké množství. Mezi již zpracované 

vysokoškolské práce patří závěrečná práce Bacúrové z roku 2014 Happiness manažment, vplyv 

na komunikáciu a medziľudské vzťahy na pracovisku zkoumající pracovní činnost manažera 

štěstí na Slovensku a v Německu. Dále se jedná o závěrečnou práci Langerové z roku 2017 

Chief Happiness Officer a jeho role v organizaci a Rýznara z roku 2019 Osobnostní a další 

charakteristiky u happiness manažerů. Poměrně častá je i realizace rozhovoru s daným 

manažerem štěstí, výstup z tohoto rozhovoru je následně publikovaný na různých webových 

portálech (např. Kratochvílová, 2019, nestránkováno; Mazačová, 2019, nestránkováno), 

ne všechny takto zveřejněné zdroje lze však považovat za odborné. 

 Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla pro zkoumání konceptu managementu štěstí 

v organizacích v České republice se zaměřením na malé a středně velké organizace působící 

v Praze. Komunita manažerů štěstí není v České republice velká a není jednoduché do ní 

proniknout. Z hlediska větší dostupnosti manažerů štěstí z malých a středně velkých organizací, 

i na základě svých osobních kontaktů, jsem se rozhodla pro zúžení výběrového souboru právě 

na ně. Cílem diplomové práce je vnesení nových poznatků do toho výzkumného pole a jeho 

obohacení. 
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4.1  Cíl šetření a výzkumné otázky 

  

 Cílem empirického šetření je zjistit a komparovat podobu managementu štěstí, činnost 

manažerů štěstí a jejich kvalifikační a kompetenční profily ve zkoumaných organizacích 

v České republice. S ohledem na cíl šetření bylo formulováno šest výzkumných otázek: 

• Jaká je činnost manažerů štěstí v malých a středně velkých organizacích v České 

republice? 

• Jaké malé a středně velké organizace se v České republice věnují aplikaci managementu 

štěstí?  

• Jaké nástroje managementu štěstí jsou v malých a středně velkých organizacích v České 

republice nejčastěji využívané?  

• Jaké kompetence by měl mít manažer štěstí pro úspěšnou aplikaci nástrojů 

managementu štěstí v malých a středně velkých organizacích v České republice? 

• Jakou kvalifikaci by měl mít manažer štěstí pro úspěšnou aplikaci managementu štěstí 

v malých a středně velkých organizacích v České republice? 

• Jaký názor mají manažeři štěstí z malých a středně velkých organizací na základě svých 

znalostí a zkušeností na management štěstí v České republice? 

 

 

4.2  Výzkumná metoda, výzkumný soubor a pracovní postup 

 

 Výzkumné otázky byly zodpovězeny prostřednictvím kvalitativního výzkumu, který byl 

zvolen z několika důvodů. Oproti kvantitativnímu výzkumu se vyznačuje intenzivním šetřením 

zkoumané problematiky u menšího množství objektů. Tento přístup je vhodný využít 

pro poznání konkrétních podmínek a situací, pro lepší porozumění zkoumaného problému. Data 

jsou získávána výzkumníkem, následně jsou formulované vztahy a vytvářené nové hypotézy 

(Reichel, 2009, s. 41). 

 V rámci kvalitativního výzkumu byla zvolena metoda polostrukturovaných rozhovorů, 

která byla ve srovnání s metodou strukturovaných rozhovorů využita především z důvodu své 

flexibility. Před realizací polostrukturovaných rozhovorů je výzkumníkem sestaven scénář 
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rozhovoru, přičemž otázky z tohoto scénáře jsou tázány s ohledem na probíhající konverzaci. 

Během rozhovoru je možné měnit formulaci otázek, jejich pořadí a celkový počet, který může 

být jak navýšen, tak i snížen v případě nevhodnosti či předběžného zodpovězení otázky 

respondentem. Polostrukturovaný rozhovor poskytuje i možnost vysvětlit respondentovi otázku 

v případě nějakých nejasností (Luo a Wildemuth, 2009, s.  233). 

 Výběrový soubor empirického šetření vychází ze základního souboru, kterým jsou manažeři 

štěstí pracující v malých a středních organizacích v Praze. Manažeři štěstí byli do základního 

souboru vybraní na základě dvou faktorů, prvním je skutečnost, že v organizaci vykonávají roli 

manažera štěstí s formálním či neformálním názvem pozice jako „manažer štěstí.“ Druhým 

faktorem je avizovaná velikost organizace, ve které působí. Pro vymezení velikosti organizací 

jsem pro účely své diplomové práce použila definici Evropské komise, která chápe malé 

organizace jako „podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur“ (2015, s. 11). Středně velké 

organizace jsou podle Evropské komise „podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a mají 

buď roční obrat, který nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo bilanční sumu roční rozvahy 

nepřesahující 43 milionů EUR“ (tamtéž, s. 11). Prahové hodnoty jsou popsány v tabulce č. 3. 

Výsledky získané prostřednictvím kvalitativního šetření jsou tudíž zobecnitelné pouze 

na uvedený základní soubor. 

 

Tabulka č. 3 – Prahové hodnoty 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Bilanční suma roční 

rozvahy 

Střední podnik < 250 ≤ 50 milionů EUR ≤ 43 milionů EUR 

Malý podnik < 50 ≤ 10 milionů EUR ≤ 10 milionů EUR 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 miliony EUR ≤ 2 miliony EUR 

Zdroj: Evropská komise, 2015, s. 11 (upraveno autorkou) 

  

 Výběrový soubor (vzorek) je tvořen celkem dvanácti respondenty, z toho devíti ženami 

a třemi muži. Jedná se o respondenty, kteří se rozhodli participovat na empirickém šetření, 
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osloveni byli několika způsoby. Jedním způsobem byl telefonický kontakt, který byl 

zprostředkovaný společným známým (jeden oslovený respondent tímto způsobem). Dále se 

jednalo o e-mailový kontakt, který byl zprostředkovaný společným známým (dva oslovení 

respondenti tímto způsobem), sdílení příspěvku do relevantních zájmových skupin na sociální 

sítích Facebook a LinkedIn, tento příspěvek obsahoval základní informace o kvalitativním 

šetření, o obsahu diplomové práce a o nabídce participace na kvalitativním šetření (dva 

respondenti získaní tímto způsobem, počet oslovených respondentů nelze dohledat). 

Nejefektivnějším způsobem bylo přímé oslovování manažerů štěstí prostřednictvím profesní 

sociální sítě LinkedIn (sedm získaných respondentů tímto způsobem). Respondenti odmítali 

účast na empirickém šetření prostřednictvím přímého oslovení na profesní sociální síti 

LinkedIn, a to převážně z důvodu časové vytíženosti. Z takto osmnácti oslovených manažerů 

štěstí jich jedenáct odmítlo. Celkový počet oslovených manažerů štěstí a celkovou míru ochoty 

respondentů však nelze dohledat, jelikož nikde není evidovaný počet manažerů štěstí, kteří byli 

oslovení prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích. 

 Konečný výběrový soubor byl tvořen dvanácti respondenty, empirického šetření se tudíž 

zúčastnilo celkem dvanáct organizací. Podle velikosti lze organizace rozčlenit na malé (sedm 

organizací) a středně velké (pět organizací). Nejmenší počet zaměstnanců měla organizace 

zaměstnávající deset pracovníků, oproti tomu největší byla společnost se sto třiceti 

zaměstnanci. Rozhovory s respondenty byly realizovány v průběhu tří měsíců (květen – 

červenec 2019). 

 S ohledem na cíl šetření a na stanovené výzkumné otázky byl vytvořen scénář rozhovoru, 

který je uveden v příloze A. Otázky ve scénáři byly rozděleny do pěti oblastí, první se týkala 

pracovní pozice a činnosti manažera štěstí, následovala část zaměřená na organizaci, ve které 

manažer štěstí působil, následovaly oblasti otázek zaměřené na kompetence a kvalifikaci 

manažera štěstí a poslední se týkala manažera štěstí a jeho názoru na management štěstí jako 

takový. První dva rozhovory byly využity jako pilotní, po kterých došlo k úpravě scénáře 

do jeho finální podoby. Jelikož se jednalo o rozhovory polostrukturované (viz strany 57–58), 

bylo v některých případech u jednotlivých otázek měněno pořadí, formulace, někdy byly otázky 

i z důvodu kontextu zcela vynechané, někdy došlo i k tázání otázek souvisejících s průběhem 

rozhovoru a s cílem šetření, které však nejsou obsažené ve scénáři. 

 Před samotným začátkem empirického šetření jsem respondenty seznámila s tématem své 

diplomové práce, se zkoumanou problematikou, cílem empirického šetření, přibližnou časovou 
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náročností a se základními etickými pravidly kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005, s. 155). 

Oznámila jsem jim, že získaná data budou využita pouze pro účely diplomové práce a budou 

anonymní. Ověřila jsem si, že se empirického šetření účastní dobrovolně a seznámila jsem je 

s tou skutečností, že v průběhu rozhovoru mohou kdykoli svobodně odmítnout v něm 

pokračovat. Respondentům byla vždy dána příležitost se doptat na jakoukoli další skutečnost. 

Všichni respondenti obdrželi informovaný souhlas účastníka empirického šetření uvedený 

v příloze B, který následně podepsali. Respondentům, se kterými byly rozhovory realizovány 

telefonickou komunikací či online s využitím programu Skype, byl informovaný souhlas zaslán 

prostřednictvím e-mailu s žádostí o jeho vyplnění, podepsání, oskenování či vyfocení a zaslání 

zpět. Zároveň jsem se respondentů zeptala, zda souhlasí s nahráváním rozhovorů na diktafon 

a s pořizováním písemných poznámek. U všech respondentů jsem se setkala s velice vstřícným 

přístupem ohledně pořizování zvukového a psaného záznamu. Zároveň jsem je informovala 

o tom, že rozhovor bude trvat přibližně hodinu času, avšak v případě potřeby či v případě 

zodpovězení veškerých otázek je možné rozhovor ukončit dříve. 

 Empirické šetření se uskutečnilo ve většině případů v kavárně či v nějakém restauračním 

zařízení (pět respondentů), probíhalo i přímo na pracovišti respondentů (čtyři respondenti). Dva 

rozhovory byly provedeny online prostřednictvím programu Skype a jeden rozhovor byl 

realizován prostřednictvím telefonického hovoru, a to z důvodu odlišné lokality respondenta 

(jiné město) v jeho volném čase pro konání rozhovoru a kvůli časové vytíženosti. 

 Během šetření jsem nezpozorovala vliv prostředí na výstupy šetření. Po rozhovorech 

realizovaných přímo v místě pracoviště bylo však na závěr setkání umožněno nahlédnutí 

do dalších firemních prostorů, bylo tudíž možné se osobně setkat s danou firemní kulturou. 

Rozhovory v kavárně probíhaly většinou bez potíží, v jednom případě byl však rozhovor 

opakovaně narušován přáteli manažera štěstí, kteří do té samé kavárny přicházeli pro osvěžení. 

Jednou byl rozhovor na pracovišti přerušen z důvodu gratulace kolegovi k narozeninám, 

rozhovory byly proto v těchto případech na okamžik přerušené. Nezávisle na místě konání 

rozhovoru se respondenti často rozpovídali a rozhovor proto ve třech případech trval déle než 

hodinu. V případě jednoho online rozhovoru prostřednictvím programu Skype a rozhovoru 

prostřednictvím telefonického hovoru naopak došlo ke zkrácení času na necelých čtyřicet 

minut.  

 Během empirického šetření byly se všemi respondenty pořizovány audio záznamy, kterých 

tudíž vzniklo dvanáct a jejich souhrnná délka je necelých jedenáct a půl hodiny. Průměrná doba 
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polostrukturovaného rozhovoru byla přibližně padesát osm minut, nejkratší dva rozhovory 

trvaly necelých čtyřicet minut a byly provedené online prostřednictvím programu Skype 

a prostřednictvím telefonického hovoru. Nejdelší rozhovor trval jednu a půl hodiny a byl 

realizován osobně na místě pracoviště manažera štěstí.  

 Audio nahrávky z rozhovorů byly následně převedené do tištěné podoby, jelikož podle 

Hendela je transkripce podmínkou pro podrobné vyhodnocení kvalitativního výzkumu (2005, 

s. 208). Pro dosažení kvalitních výsledků byla proto provedená doslovná transkripce, přestože 

se jedná o časově velice náročný způsob zpracování dat. Audio záznamy, přepisy rozhovorů 

a vyplněné informované souhlasy účastníků empirického šetření nejsou součástí této diplomové 

práce z důvodu citlivosti údajů. V případě zájmu je možné uvedené dokumenty a audio 

nahrávky poskytnout. Pro zajištění anonymity respondentů a organizací bylo využito označení 

jednotlivých respondentů jako respondent A, respondent B atd. Respondenti byli označovaní 

písmenem, a to abecedně od A do L na základě pořadí provedených rozhovorů.  

  

 

4.3  Výsledky šetření a jejich interpretace 

 

4.3.1 Pracovní pozice manažera štěstí ve vybraných českých organizacích 

 

 Management štěstí je v České republice poměrně novým pojmem, organizace 

k managementu štěstí a k roli manažera štěstí proto přistupují různými způsoby. V rámci 

empirického šetření byla zkoumána i pracovní pozice manažera štěstí, její formální název 

a náplň práce v dané organizaci s ohledem na počet zaměstnanců. 

 Respondenti se odlišovali ve svých pracovních pozicích, nejčastějšími pracovními pozicemi 

byly CEO (tři respondenti) a Chief Happiness Officer (dva respondenti), dále respondenti 

zastávali pracovní pozice s názvem Happiness Manager (jeden respondent), HR & Happiness 

Manager (jeden respondent), Happy Office Coordinator (jeden respondent), Marketing 

Manager & Chief Happiness Manager (jeden respondent), Happiness & Event & Office 

Manager (jeden respondent), Office & Happiness Manager (jeden respondent), Office Manager 
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(jeden respondent). Ke znázornění byla vytvořena tabulka č. 4 obsahující označení respondentů, 

názvy jejich pracovních pozic a celkový počet zaměstnanců v organizacích, ve kterých působili. 

 

Tabulka č. 4 – Názvy pracovních pozic respondentů ve vztahu k celkovému počtu 

zaměstnanců v organizacích 

Označení respondenta Název pracovní pozice Počet zaměstnanců 

Respondent A HR & Happiness Manager 40 zaměstnanců 

Respondent B Happiness Manager 100 zaměstnanců 

Respondent C Happy Office Coordinator 45 zaměstnanců 

Respondent D Chief Happiness Officer 22 zaměstnanců 

Respondent E Happiness & Event & Office 

Manager 

70 zaměstnanců 

Respondent F Office manager 15 zaměstnanců 

Respondent G CEO 10 zaměstnanců 

Respondent H Chief Happiness Officer 70 zaměstnanců 

Respondent I CEO 130 zaměstnanců 

Respondent J CEO 20 zaměstnanců 

Respondent K Marketing Manager & Chief 

Happiness Manager 

26 zaměstnanců 

Respondent L Office & Happiness Manager 80 zaměstnanců 

Zdroj: vlastní empirické šetření 

 

 Na pracovní pozici s formálním názvem manažer štěstí byli do organizací přijímáni čtyři 

respondenti. O této pracovní příležitosti se dozvěděli přes pracovní portál StartupJobs.cz 
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(dva respondenti), Jobs.cz (jeden respondent) a prostřednictvím doporučení ze svého blízkého 

okolí (jeden respondent). Respondenti pracovní příležitost na pracovních portálech objevili 

většinou během vyhledávání volných pracovních míst na personálním oddělení 

(dva respondenti). Jednalo se buď o nově vytvořenou roli (dva respondenti) nebo náhradu 

někoho na již existující roli manažera štěstí v organizaci (dva respondenti). 

 U několika dalších respondentů (čtyři respondenti) se role manažera štěstí vytvořila 

postupně a stala se i součástí formálního názvu jejich pracovních pozic. Respondenti uváděli, 

že činnost manažera štěstí vykonávali a pouze se změnil název jejich pracovní pozice. 

„Ze začátku mě nabírali na pozici HR Manager, v podstatě ten titul Happiness Manager vznikl 

dost spontánně a náhodou … CEO říkal, že úplně plním roli Happiness Managera … Aniž by 

to ode mě očekávali, že automaticky se tam starám o tu spokojenost lidí a tak jsme to k tomu 

přidali do titulu, což bylo spíše z legrace. Ale v tuto chvíli vnímám, že ta moje role toto naplňuje, 

že to je jedna z mých z věcí, o kterou se starám ve firmě, aby tam bylo prostředí, které právě 

podporuje to, aby tam lidé mohli být spokojení“ (respondentka A); „…když jsem nastupovala, 

tak myslím, že mám v pracovní smlouvě napsané jako generalista … Já jsem si říkala, že to není 

úplně ta moje role, tak jsem hledala … To je vlastně Happiness Manager, protože já se snažím, 

všechny ty procesy, které vytvářím, se snažím vytvářet tak, aby se ti lidé tady cítili dobře, aby 

byli motivovaní, angažovaní, všechno prostě, všechny tyto věci. A říkám si, že to bude asi tak 

nejvýstižnější“ (respondentka D); „…tu pozici jsem si tak jako sama pojmenovala … Přišla jsem 

s tím sama, protože jsem nevěděla, jak to uchopit. Dělali jsme nové vizitky a tak se to muselo 

přejmenovat“ (respondentka E); „Ono to vzniklo tak nějak přirozeně, protože jsem vykonávala 

svoji hlavní práci a k tomu tím, že jsme vlastně startupová organizace, tak vlastně, kdo vidí 

nějakou příležitost ke zlepšení nebo kdo by chtěl něco dělat, co ho baví, tak se toho může chopit 

a může to začít dělat. A mě právě bavilo se starat o lidi a bylo mi to přirozené, takže jsem to 

dělala už od začátku a bylo to potřeba to nějakým způsobem pojmenovat, takže v lednu jsme 

přistoupili k tomu, že to oficiálně tak pojmenujeme … V tu dobu jsem dělala jak štěstí v práci, 

tak i sociální sítě jako hobby pro organizaci a potom to nějak vykrystalizovalo, že psaní a ty 

sociální sítě jsou mi přirozenější, stejně tak to štěstí v práci a tak nějak se to propojuje, bych 

řekla, protože v obojím je třeba nějaká empatie. Tak po dohodě vlastně s mým šéfem jsme se 

domluvili, že se budu čistě věnovat tomu“ (respondentka K). 

 U ostatních čtyř respondentů je označení jejich role manažera štěstí pouze neformální, jedná 

se především o respondenty v roli CEO, kteří management štěstí uplatňují ve svých 

organizacích z pozice vrcholového vedení. Respondent G je zakladatelem a majitelem 



64 

 

organizace, která vznikla za účelem pomoci ostatním organizacím v oblasti managementu 

štěstí. Je tudíž vykonavatelem role manažera štěstí jak pro vlastní organizaci, tak i pro jiné 

společnosti jako externí konzultant. Respondent I je rovněž zakladatelem a majitelem, a to 

takové organizace, která se managementu štěstí začala věnovat až po několika letech svého 

působení.  „Tím, jak firma rostla, tak se začaly formalizovat vztahy. Ze začátku bylo, jak to 

bývá, takové nadšení, nikdo nic neřešil. S postupem času přibývali zaměstnanci, kteří nebyli 

zakladatelé, tak tam byly takové tlaky“ (respondent I). Ve společnosti se začaly 

objevovat problémy, neshody, nespokojenost, a proto se začali věnovat aplikaci managmentu 

štěstí na pracovišti. „Jednak jsme to začali dělat pro to, abychom se nemuseli dohadovat 

ve firmě, nebylo to příjemné, a jednak si myslím, že to je cesta k úspěšné firmě, která bude 

prostě takhle naladěná“ (respondent I). Respondent J vykonává roli CEO namísto majitele 

organizace, který se pracovním povinnostem přestal věnovat ze zdravotních důvodů. O prvním 

CEO tvrdí, že „on měl vlastně ty hodnoty Happiness Managementu v sobě ještě dávno předtím, 

než se vůbec o nějakém Happiness Managementu mluvilo“ (respondent I) a roli manažera štěstí 

po něm v podstatě ve firmě neformálně převzal. Respondentka F byla jako manažerka štěstí 

neformálně označená svým kolegou, její pracovní pozice se formálně nazývá „Office 

Manager." 

 

  

4.3.2 Činnost manažera štěstí ve vybraných českých organizacích 

 

 Z empirického šetření vyplynulo, že většina respondentů má na starost i personální agendu. 

Respondentka A a respondentka D mají na starosti kompletní agendu personálního oddělení 

a jsou i součástí vrcholového vedení společnosti. „Nemám na starosti pouze Happiness 

Management, ale tím, že jsem hlavní osoba, která je zodpovědná za HR, tak mám na starosti 

kompletně veškeré HR aktivity. Takže ten Happiness Management je jedna z mých rolí, ale 

zdaleka ne jediná. To si myslím, že je i důležité říct, že tím, že jsme menší firma, tak ta role je 

hodně kumulovaná a hodně generalistická. A ten Happiness Management v podstatě tam je 

jedna z těch věcí, kterou jsem si sama vzala na starosti a vedle toho mám spousta dalších 

povinností a zodpovědností“ (respondentka A). Respondentka D je zároveň v organizaci již 

od jejího počátku a zavedení veškerých personálních procesů měla v organizaci na starost právě 

ona. „Moje pozice vznikla tak, že před pěti lety, kdy se založila organizace, tak byli majitelé, 
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byli dva zaměstnanci a já jsem byla prakticky šestý zaměstnanec firmy. A já jsem přicházela 

sem a říkala si, jdu dělat HR … A co teď, že vše to vzniklo absolutně na zelené louce, vlastně 

tady nebylo absolutně nic a my jsme si to začali modelovat k tomu, abychom si dodrželi to, že 

chceme, aby se tady zaměstnanci cítili dobře … A všechny ty procesy, které vznikaly, tak musely 

být v souladu s tímto“ (respondentka D).  

 Ostatní manažeři štěstí (deset respondentů) mají na starost pouze část agendy personálního 

oddělení. Respondentka B navíc v letošním roce přešla v organizaci na zkrácený úvazek 

a respondentka E je nyní na mateřské dovolené, po které se opět vrací do organizace do role 

manažera štěstí. Respondentka H v době koordinace rozhovoru byla na pracovní pozici 

manažerky štěstí, avšak v době realizace rozhovoru tuto roli již nevykonávala. Z organizace 

odešla, jelikož role manažera štěstí se v organizaci výrazně proměnila z důvodu větší orientace 

společnosti na výsledky než na zaměstnance. Nebylo poté již možné vykonávat velké množství 

aktivit v duchu managementu štěstí, její úloha manažera štěstí byla výrazně omezená. „Ta role 

se proměnila do nějaké části office managera a pak tam bylo vlastně méně prostoru na ty happy 

aktivity, nebyla k nim moc velká chuť a vůle a byl velký tlak na výkon“ (respondentka H). Nový 

manažer štěstí do firmy přijat nebyl, pracovní pozice tudíž s jejím odchodem zanikla. Zároveň 

některé personální činnosti mají na starost i respondenti v roli CEO. 

 Manažeři štěstí na nižších úrovních řízení popisovali své náplně práce různými způsoby: 

„Nábor a i nějaký třeba onboarding lidí, nějaká strategická rozhodnutí a mimo jiné právě i ten 

people care a organizovaní eventů pro lidi a vymýšlení různých věcí, které jim udělají radost. 

Takže taková pozice, spíš jako HR, ale ten Happiness Management je tak z padesáti procent 

v tom obsažený určitě“ (respondentka B); „Jsme dvě jenom na to HR … Kolegyně je specialista 

na ten nábor …  A já zase mám to happiness jako takové … S těmi lidmi si povídat, snažit se 

vyřešit ty jejich problémy a ta interní komunikace, když to shrnu“ (respondentka C); „Jsou to 

tři pozice v jednom, protože jsem začínala jako Office Manager, do toho se přidaly vlastně 

eventy a skočilo to jako Happiness Manager … I jak přibývalo víc lidí, tak se to tam nějak tak 

vykrystalizovalo, že jsem dělala to HR … I teambuildingy, takže veškeré firemní akce 

i konference, vzdělávací akce, summity a takové … Pak jsem měla na starosti správu 

a navrhování benefitů … Pak vlastně jsem dělala i všechno jako personálně administrativní … 

A tak nějak jako dělala příjemné prostředí…“ (respondentka E); „V podstatě moje práce je 

zpracování účetnictví, takže já vlastně i fakturuji. Potom v podstatě ten office management jako 

takový, postarat se, aby tady všechno bylo, co tady má být. A ještě v podstatě podpora těch 

eventů. To znamená, že vozíme ty bannery, aby bannery byly, takže nějaké ty tiskové materiály 
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a tak dál, tak to všechno v podstatě spadá do mojí kompetence“ (respondentka F); „Já jsem 

dělala všechno kromě toho náboru … A dělala jsem ty hezké věci trochu víc strukturovaně plus 

vlastně nějakou HR administrativu … Ona to byla v podstatě HR role“ (respondentka H); „Já 

si myslím, že jinak je to uchopené ve velkých firmách a jinak je to ve startupech. Tím, že my 

jsme startup o třiceti lidech přibližně, tak tam některé pozice nebo mnoho pozic musí zastávat 

nebo přirozeně dělá jedna a tatáž osoba. A já jsem i v rámci tady těch pozic, pokud to budeme 

jmenovat jako Marketing Manager, Happiness Manager, tak i v rámci toho se starám o lidi, 

dělám s nimi feedbacky a dělám nábory, vypisuji pozice a podobně … Je tam i část HR a to, co 

by u nás normálně dělalo HR, tak dělám já společně se CEO“ (respondentka K); „Je to z části 

zaplněno tím office managementem, na druhou stranu jsem začínala tím, že bylo potřeba 

nastavit nějaký systém benefitů … A je to vlastně hodně i o tom vymýšlet nějaké aktivity mimo 

práci, kde si ti lidé potom můžou potkat, bavit se nejen o pracovních tématech … Do toho 

samozřejmě nějaké BOZP a tady ty formality“ (respondentka L). 

 Respondenti se nejčastěji shodovali v tom, že jednou z jejich hlavních činností je být 

v organizaci k dispozici pracovníkům, pokud něco potřebují. Zaměstnanci mohou například 

potřebovat radu, vyřešit nějaký problém či se jen někomu s něčím svěřit, s někým si popovídat. 

„Vnímám svoji roli i nejenom na té úrovni celofiremní, kdy měním ty procesy, ale vnímám to 

i tak, že bych měla být k dispozici individuálně těm lidem v momentě, kdy to potřebují. Ne jako 

terapeut, ale spíš jako nějaký konzultant … V momentě, kdy třeba v té práci spokojení nejsou 

tak s tím, jak se to dá řešit“ (respondentka A); „Tím cílem toho Happiness Managera už nás je, 

aby ti lidé měli někoho, na koho se mohou obrátit, když je něco trápí jako po lidské stránce, 

protože když za nimi přijde manažer … Nebo nadřízená, tak jsou to pro ně šéfové a já jsem ten 

člověk, který je jejich spojenec, kterému se můžou svěřit, že je ta práce třeba štve nebo že by 

něco potřebovali a já bych měla být ten člověk, který vyslyší ty jejich přání a který jim říká 

o těch firemních aktivitách, co se chystá a jako nalákat je na to. Aby v té firmě prostě pořád 

jsem já udržovala tu náladu jako dobrou“ (respondentka B); „…já bych to nazvala jednoduše 

jako být vrba těch lidí, že prostě vědí, že můžou přijít“ (respondentka C); „Jako tam šlo prostě 

o tu komunikaci, že lidé za mnou třeba chodili a svěřovali se“ (respondentka E); „Někdo má 

nějakou potíž a přijde a radí se, není to jenom jako pracovně, ,potřebuji napsat dopis, přečti si 

to, jestli to mám dobře gramaticky, nemám tam nějaké chyby, co myslíš, tohle to vypadá dobře, 

nevypadá to dobře, nechybí mi tady něco, prosím tě, nemáš náplast, prosím tě, bolí mě hlava, 

potřebuji honem to, nemáš něco sladkéhoʻ, tak v podstatě tady tím to vzniklo“ (respondentka 

F); „Já si myslím, že tady ta pozice je hlavně o tom mluvit s těmi lidmi … Je to hodně o podpoře 
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těch lidí … My jsme to i jmenovali hlavně z důvodu, aby věděli, na koho se mají ti lidé obrátit 

…  Nějaká ta věc v týmu byla a nikdo nevěděl, jak to má řešit, za kým má jít pro podporu … 

Nevěděli, s kým to mají řešit. Nebo jestli to tady vůbec někdo řeší, jestli na to má někdo nárok. 

Takže je to spíš pro ten takový orientační bod ve firmě. Že oni vědí, že jsem ten maják a že 

za mnou můžou jít a můžou to se mnou nějak vyřešit. A já se pokouším všemi mými dostupnými 

prostředky jim nějakým způsobem vyjít vstříc“ (respondentka K); „…kdo tam prostě jenom je, 

kdo má to srdce na správném místě a kdo tam prostě je a poslechne si je … V podstatě ten 

happiness člověk musí hodně poslouchat ty lidi…“ (respondentka L). 

 

 

4.3.3 Manažer štěstí a organizační struktura vybraných českých organizací 

 

 Empirického šetření se zúčastnilo celkem dvanáct manažerů štěstí z dvanácti různých 

organizací. Jednalo se o sedm malých a pět středně velkých organizací. Nejčastěji se jednalo 

o organizace ze sektoru informačních technologií (sedm organizací), marketingu (dvě 

organizace), průmyslu (jedna organizace), obchodního sektoru (jedna organizace) a vzdělávání 

(jedna organizace).  

 Pracovní pozice manažera štěstí se v organizacích nachází buď na úrovni vrcholového 

vedení (tři respondenti) nebo nejčastěji na úrovni pod ním (šest respondentů), případně ve třetí 

úrovni (tři respondenti). Na druhém a třetím stupni řízení patří manažeři štěstí k personálnímu 

oddělení (čtyři respondentů), back office (tři respondenti), marketingu (jeden respondent) 

a k finančnímu oddělení (jeden respondent). Respondenti o organizačních strukturách ve více 

než v polovině případů hovořili jako o plochých. „Řekla bych, že je plochá spíš…“ 

(respondentka K); „…je to ploché…“ (respondentka A); „…my tu máme téměř prakticky 

plochou strukturu“ (respondent J); „…naše organizační struktura je velmi plochá“ (respondent 

G); „…hodně plochá hierarchická struktura…“ (respondentka H); „…je to fakt ploché“ 

(respondentka D); „…my jsme byli jako plochá organizační struktura“ (respondentka E). 

 Často respondenti konstatovali, že v jejich organizaci jsou pod úrovní vrcholového vedení 

všichni ostatní zaměstnanci na stejné úrovni řízení a to i v případech, kdy organizační struktura 

vykazuje více stupňů řízení v hierarchii. Pracovně fungují jako kolegové na stejné úrovni řízení. 

„Kdybych to měl popsat, tak jsem já a pak jsou všichni ostatní“ (respondent G); „…v podstatě 
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máme dva jednatele, to jsou vlastně šéfové a potom každý vlastně si stojí sám za sebe“ 

(respondentka F); „Já bych řekla, že jsme tak nějak všichni na tady té úrovni potom. Je CEO 

a pak je zbytek týmu … Jako my tam máme pozice jako třeba já Marketing Manager a mám 

na starosti marketingový tým, takže jsem zodpovědná za nějaké výsledky třeba finanční apod. 

Ale co se týče jednání a vůbec vnímá těch kolegů, tak nikdy jsme neřešili, že někdo by byl 

nad někým, takže možná jako písemnou formou by to tak bylo, nějaká hierarchie, že by tam byly 

třeba tři úrovně, CEO, manažer a pod nim nějaký člověk, ale ve finále, co se týče té spolupráce 

i třeba platových podmínek, tak se snažíme to držet na hodně podobné nebo stejné úrovni“ 

(respondentka K); „My nechceme tvořit žádnou hierarchii … Není tu žádná hierarchie, že by 

byl nějaký majitel a pod tím nějaký střední management a pod ním všichni ostatní a podobně, 

to vůbec nemáme“ (respondentka D). 

 Jedna organizace se vyznačuje zcela odlišnou organizační strukturou, jelikož v ní došlo 

ke zrušení pyramidové hierarchické struktury a k jejímu nahrazení organickou strukturou 

na bázi holakracie. „My jsme teď zrušili hierarchickou strukturu a zavedli jsme vlastně jako 

nějakou bublinkovou strukturu. Je to založeno na bázi holakracie, ale zase jsme se nenechali 

svázat těmi pravidly té holakracie, která je prostě nějaký model, který někdo vyvinul. Myslím, 

že ho prodávají i jako komerčně. My spíš jsme si nějakým způsobem nastavili sami, co by nám 

nějakým způsobem fungovalo“ (respondent I). 

 Z rozhovorů vyplynulo, že pro roli manažera štěstí je klíčová komunikace s vrcholovým 

vedením. Pokud vedení nedostatečně spolupracuje s manažerem štěstí a nepodporuje jeho 

aktivity, pak v organizaci není možné realizovat změny v duchu managementu štěstí. „…je to 

samozřejmě o tom, jaké možnosti ta určitá osoba má ze strany toho managementu, co všechno 

může, nemůže“ (respondentka L); „…záleží hodně na tom top managementu. Někdy si to 

uvědomí vlastně, že to potřebují a pak strašně záleží na přístupu, protože někdy řeknou … ,Tak 

my budeme dělat na oko nějaký Happiness Management nebo budeme se naoko se starat o lidi, 

ale stejně ty výsledky jsou nejdůležitějšíʻ a pak to nefunguje “ (respondent G). 

 Respondenti se v několika případech zmiňovali o nedostatečné podpoře od vrcholového 

vedení (tři respondenti) a uváděli jeho přístup. „…s čím jsem já právě hodně nesouhlasila … 

Ředitel společnosti nechtěl těm lidem poskytnout to, co sám nedělal nebo nechtěl dělat … Že 

on, když něco nedělá, tak to prostě nebudou dělat ani ostatní nebo prostě když mu něco není 

sympatické, tak to prostě není. A to byl ten problém, to, co mu přijde dobré, tak ano“ 

(respondentka E); „…velmi často narazíte na to, že už jsou věci, co neovlivníte a že vlastně 
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daleko víc v tom zmůže ten přímý nadřízený než já někde z boku. Takže takový trošku pocit, jako 

bych měla na zodpovědnost něco, co vlastně nemůžu úplně pořádně ovlivnit“ (respondentka H); 

„…je to spíš jako ne, že nedostatek invence, ta invence by byla, ale spíš nedostatek odvahy to 

na panu jednateli prosadit, protože prostě on sám s tím nepřijde a spíš má pocit, že to je 

zbytečné“ (respondentka F). 

 

 

4.3.4 Manažer štěstí a firemní kultura vybraných českých organizacích 

 

 Respondenti pracují převážně ve startupových organizacích (deset respondentů), důvodem 

založení takové organizace byla převážně nespokojenost z předchozích zaměstnání a touha řídit 

firmu jiným způsobem. „Ta firma vlastně vznikla z lidí, které už nebavilo moc pracovat 

v korporacích a chtěli si založit vlastní českou firmu bez nějakých zahraničních matek 

a investorů“ (respondentka B); „Když si hledali práci, tak stále nemohli najít tu dobrou firmu, 

kde by chtěli pracovat … A tak nějak vznikla potom myšlenka, ,co kdybychom si založili vlastní 

společnostʻ…“ (respondentka D). Respondent I je ze středně velké organizace, která se i přes 

již poměrně velký počet zaměstnanců snaží zachovat kulturu startupu. „Snažíme si udržovat tu 

startupovou kulturu, ačkoliv už máme sto třicet lidí…“ (respondent I). 

 Respondenti byli přímo dotazováni na to, jak by nejvýstižněji charakterizovali svoji firemní 

kulturu. Nejčastěji ji označovali jako zaměřenou na lidi, vztahy, týmovost, přátelskost a 

na vytvoření komunity. „…hodně přátelská, hodně důležité byly ty osobní vztahy mezi lidmi, 

což paradoxně někdy nám zabraňovalo v tom efektivně řešit performance“ (respondentka H); 

„…přátelskost, že nikdo nikoho nesoudí … Že si tihle ti lidé pomáhají i mimo práci“ 

(respondentka L); „…velká soudružnost a podpora lidí vzájemná, hodně makáme, zároveň jako 

spolu rádi trávíme čas, že to není jenom o tom výkonu, ale je to i dost o těch vztazích dobrých…“ 

(respondentka A); „…prostě ta týmovost, kterou mezi sebou máme … A my vlastně jsme na 

základě toho naslouchání a té empatie postavili celou naší firemní kulturu a stavíme na tom 

veškerá rozhodnutí, veškeré benefity, které jsme si udělali“ (respondentka K); „…taková docela 

dost rodinná atmosféra, byť je to takové asi trošku klišé“ (respondentka B); „Je hodně 

neformální … Ta atmosféra je taková nekorporátní určitě, protože jednak je nás tady málo, 

jednak většina z nás, co tady jsme, už jsme tady jako déle, že ta fluktuace u nás je jako minimální 
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… Takže jsou tam ty přátelské vazby, scházíme se, chodíme spolu na obědy, víme o sobě spoustu 

věcí“ (respondentka F); „Ten přístup je vlastně ,people firstʻ, to znamená, že přestože 

samozřejmě ta firma musí něco vydělávat, ideálně by měla být aspoň trošku zisková, tak vlastně 

to primární, co řešíme je, aby těm lidem tady bylo dobře. Což je vlastně docela zajímavý 

koncept, protože většinou primárně ta firma řeší zisk a nějaká spokojenost lidí je až nějaká jako 

vysloveně sekundární záležitost a tady to máme vlastně hodně na tom prvním místě ... Klient 

musí být samozřejmě spokojený, ale primárně musí být spokojení ti lidé u nás tady vevnitř … 

Já si myslím, že se snažíme dostat do nějaké roviny spíše komunity než jako klasické práce. Jak 

říkám, je to o balancování, není to samozřejmě úplně komunita, ale myslím si, že je to hodně 

důležité v tom, že je to přirozenější fungování pro lidi. Podobně jako třeba jsou širší rodiny 

nebo byly klasické komunity dříve a dneska to lidem chybí. Zvlášť třeba v Praze, kde vlastně je 

ta individualizace těch lidí a už ta jejich anonymnost, to, že bydlíte někde sama nebo třeba 

jenom s partnerem a už vlastně vymizelo to fungování komunit, které dřív bylo naprosto 

přirozené už na vesnicích nebo dřív i ve městech. Takže de facto trošku ta práce pak simuluje 

i nějakou takovou sociální potřebu. Neříkám, že je to přímo benefit, ale spíš je to zase součást 

té kultury a přirozeně těm lidem je to příjemné“ (respondent J). 

 Druhou nejčastější charakteristikou firemní kultury byla otevřenost, otevřená komunikace 

a transparentnost. „Je postavená na otevřenosti…“ (respondentka A); „Takže ta kultura je 

taková, řekla bych otevřená…“ (respondentka B); „…zaměření se na otevřenost, na otevřenou 

komunikaci“ (respondent G); „Mně se vlastně na tady té firemní kultuře líbí taková ta otevřenost 

… Já tomu říkám ,otevřenou hlavuʻ, že tady všichni mají…“ (respondentka L); „Já si myslím, 

že si zakládáme hodně na té otevřenosti…“ (respondentka K); „Ještě jedna hodnota … 

Je transparentnost … A to je vlastně hodnota, jejíž smyslem je být maximálně otevřený 

z hlediska všech informací. Toho, co se děje ve firmě a tak dál, hlavně uvnitř té firmy, ale 

snažíme se tohle to dělat i vůči klientům, dodavatelům. Prostě ta hodnota, pokud ji máme a 

pokud o sobě teda tvrdíme, že jsme transparentní, tak se ji musíme snažit držet na všech 

rovinách. A je to o tom, že všichni bychom měli mít přístup ke stejným informacím, aby všichni 

vlastně věděli všechno … Ale je třeba jedna hranice, kterou jsme nepřekročili a myslím si, že 

v nejbližší době taky nepřekročíme … To je takové to velmi kontroverzní téma, aby lidi věděli, 

kolik bere ten druhý“ (respondent J). 

 Třetí charakteristikou firemní kultury byla svoboda, která je spojená s osobní 

zodpovědností. „To nastavení firemní kultury funguje na základě nějaké osobní odpovědnosti 

lidí za tu práci a zároveň do velké míry autonomie a svobody“ (respondentka A); „Hodně tu 
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panuje taková ta autonomie toho zaměstnance, že on sám si to řídí, on sám je zodpovědný sám 

za sebe … Taková ta zodpovědnost sám za sebe a taková ta samostatnost…“ (respondentka D); 

„Tím, že dáváme lidem primárně hodně svobody, tak zároveň druhá stránka svobody, ta druhá 

strana mince, je vlastně odpovědnost“ (respondent J); „My máme velkou míru svobody, která 

s sebou nese obrovskou míru zodpovědnosti…“ (respondent I). 

 Již ne tak běžnou charakteristikou firemní kultury byla možnost rozvoje. „…ta kultura je 

potom hodně postavená na tom rozvoji“ (respondentka D); „Všichni věříme tomu, že naopak, 

že nikdo nejsme dokonalý a že každý z nás se potřebujeme posouvat dál a každý z nás 

potřebujeme v sobě objevovat to, co vlastně jsme vevnitř … Myslím si, že to je jedna z klíčových 

věcí, že každý sám na sobě pracujeme … Takže jako bych řekl, že ty věci jako zaměření se 

na práci na sobě … A zaměření se na to, abychom … Dělali chyby, protože jestliže člověk zkouší 

nové věci, tak chyby dělá a my chceme dělat chyby, ale zároveň z toho vznikají nové věci, které 

prostě zkoušíme, testujeme“ (respondent G); „Pak tam byl seberozvoj … To, co tady spojuje 

hodně lidí, je vlastně zájem o to se nějakým způsobem někam posouvat. A my jsme vlastně chtěli, 

aby měli tu možnost v rámci firmy“ (respondent J). 

 Někteří respondenti svoji firemní kulturu popisovali jako zaměřenou na výsledky, obchodní 

činnost, hovořili o velkém tlaku na výkon. Respondentka H, která je bývalou manažerskou 

štěstí, se svěřila s tím, že firemní kultura byla zpočátku orientovaná na lidi, i z toho důvodu 

byla zavedena její pracovní pozice. Organizace se však čím dál více zaměřovala na dosahování 

výsledků a orientace na zaměstnance pomalu ztrácela podporu od vedení, zřejmé to bylo 

například u finanční podpory. „Řekla bych, že jsme i dost zaměření na nějaký výkon na to, 

abychom dělali pro klienty, jsme hodně proklientsky orientovaní, to znamená, že to s sebou nese 

určitou míru nějakého stresu a vytíženosti a nepravidelnosti v nějakém vytížení“ (respondentka 

A); „…nemusí to být třeba pro každého, ten tlak na ty výkony tady celkem je, takže lidi, 

nabereme je a nepředvedou třeba nic moc výkon, tak se s nimi třeba na konci zkušebky 

rozloučíme“ (respondentka B); „Takové skloubení toho, že byla hodně orientovaná na lidi. 

Kvůli tomu jsem tam vlastně byla také já a zároveň ale čím dál tím víc orientovaná na výsledky 

… S tím souvisí hlavně potom ten velký push na výsledky, performance, to snižování nákladů 

také…“ (respondentka H). 

 V organizacích bylo někdy formulovanou hodnotou i poskytování zpětné vazby. 

„…zároveň se samozřejmě snažíme i navzájem si dávat zpětnou vazbu…“ (respondent G); „…je 

tam kontinuální zpětná vazba. Nejenom že by se sedalo jednou prostě za rok“ (respondentka 



72 

 

A); „Snažíme se zlepšovat své okolí i sebe, takže kdykoli můžeme dát nějakou zpětnou vazbu, 

tak si ji dáme, ať je to ke klientovi, k tomu produktu nebo k naším schopnostem nebo k naší 

práci, kterou děláme“ (respondentka K). 

 Méně častými charakteristikami zmiňovanými dvěma respondenty nebo pouze jedním byly 

velké ambice, překonávání překážek a výzev, spravedlnost, důvěra, respekt, dynamičnost 

a flexibilita, vášeň pro digitální produkty, hravost. Respondentka E označila firemní kulturu 

pouze jednou hodnotou, v organizaci se zaměřují převážně na životní prostředí a zdravý životní 

styl. „Já si myslím, že pro lidi, co tam nastoupí, tak je to hrozně nezvyklé, že jim je sympatická 

tady ta jako ekologie, to tam je dost zřejmé. Tam se prostě třídí odpad, jsou tam hodně, co jsem 

tak ty kanceláře vybavovala, zemité barvy, dřevo a takové. To ovoce, takže se žije zdravě…“ 

(respondentka E). 

 

 

4.3.5 Nástroje managementu štěstí ve vybraných českých organizacích 

 

 Během rozhovorů byli manažeři štěstí dotazováni na to, jaké nástroje vztahující se 

k managementu štěstí v organizacích využívají.  Ve všech vybraných malých a středně velkých 

organizacích v Praze v České republice je využíváno mnoho různých nástrojů pro vytvoření 

sociálních vztahů na pracovišti a jejich upevňování. Manažeři štěstí často organizují 

či spoluorganizují teambuildingy (v rámci oddělení či mezi odděleními), společnou firemní 

snídani, oběd či brunch, vánoční večírek apod. Uvedené akce se konají v rámci pracovní doby 

či mimo ni a manažeři štěstí je zařizují zcela sami ve všech ohledech či pouze pomáhají 

kolegům s přípravou občerstvení, s organizačními záležitostmi atd. Nástroje ke zlepšení vztahů 

zároveň podporují i větší výskyt stavu flow u zaměstnanců „Je tady i docela dost akcí, které se 

pro lidi dělají, ať už jsou to motokáry, beach volejbaly, teambuildingy, slavíme narozeniny, 

Velikonoce, Vánoce … Deskovky se tady organizují … Vymýšlím veškeré eventy pro jednotlivé 

týmy, s každým tím team leaderem prostě jednám individuálně … Je to dost o plánování tady 

těch aktivit“ (respondentka B); „Každé tři měsíce se dělaly týmové teambuildingy … Nějaké 

únikovky hodně často, motokáry, i nějaké jako degustace něčeho, kurz vaření … Byl vždycky 

budget pětistovka na osobu … Pak dvakrát za rok byl celofiremní teambuilding jako třeba 

víkendový, že se jelo na Slapy, na Lipno ... Pak byl vánoční večírek … Každou druhou středu 

v měsíci, tak je firemní snídaně, takže jsem prostě objednávala catering a bylo společné 
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posnídání … Byly teambuildingy napříč odděleními … Protože někteří lidé z marketingu vůbec 

neznali jménem někoho třeba z vývoje“ (respondentka E); „Snídaně jako takové firemní tady, to 

jsme zavedli ... Že se vždycky domluvíme, každý něco přinese, dáme si takovou společnou 

snídani všichni v kolektivu“ (respondentka F); „Akce, teambuilding, my jsme poměrně často 

měli jenom tak v průběh měsíce, že si jdeme někam sednout nebo pár kolegů začalo hrát fotbal, 

tak jim pomoct … Vodu jsem začala organizovat, že jsme jezdili na vodu každý červen … 

Zvykem je, že občas jdeme něco někde podniknout, ale to, co to bude, kdy, jaký charakter bude 

toho konkrétního eventu, tak to jsem měla všechno na starosti já vlastně. Třeba je hezky, tak 

tentokrát jdeme do parku a jídlo si zařídíme sami a jeden kolega upeče roastbeef … Nebo je 

zima, tak jdeme tady na Václaváku do Arcade games hospody, kde si můžeme zahrát“ 

(respondentka H); „Organizuji potom různé akce jako teambuildingy, brunche máme jednou 

měsíčně, takže to je vlastně akce, kdy se dopoledne nepracuje jednou měsíčně a lidé nebo celý 

tým společně vaří, máme velkou kuchyňku. Takže tam si uděláme nákup z Rohlíku, sejdeme se, 

uvaříme, pokecáme, otevřeme i neformální témata, přesto se spolu baví i lidé, kteří se spolu 

dlouho nebavili. Protože už přece jenom v těch dvaceti šesti lidech už je to trošku složitější se 

bavit celý měsíc s každým a máme i hodně lidí, kteří pracují vzdáleně, takže pokud nejsou 

z jiného státu … Tak za námi jezdí právě tady v ten jeden den v měsíci a máme možnost se 

pobavit i s nimi osobně konečně. Takže to je taková super aktivita, která stmeluje tým. Já ji tak 

nějak spoluorganizuji, ale vždycky to nechávám částečně i na tom týmu, aby to nebylo tak, že 

přijdou, najedí se, odejdou, ale aby to prostě byla týmová aktivita“ (respondentka K); „My tady 

máme partu lidí, kteří se pravidelně schází a hrají po večerech board game, takže mít 

dostatečnou zásobu deskovek ve firmě, objednat jim k tomu nějaké pivo, popcorn, zařídit, aby 

k tomu měli hudbu. A jsou tady pak lidé, kteří rádi filmové večery, takže zase pro ně připravit 

něco jiného. Další lidé chtějí jít na beach volejbal … Teď třeba poslední věc, co jsme tady 

zakládali ve firmě, jsou obědy, které nám tady dováží cateringová firma každý den. Není to 

formou toho, že by každý dostal svoji krabičku a vzal si to zpátky ke stolu, ale je to tak, že tady 

máme vlastně všechna teplá jídla, každý si nabere, co chce a ti lidé společně jedí přímo tady 

u nás ve firmě, takže mají možnost spolu mluvit i lidé skrz týmy, což jsme do té doby neměli… 

A je to o tom jednou za rok uspořádat firemní vlastně teambuilding, kde se potkají jak lidi 

z české kanceláře, tak ze zahraničí. A zase spojit jak pracovní věci, které je nutné probrat, tak 

mít čas na to poznat se neformálně“ (respondentka L); „…jezdíme každý rok na chatu, děláme 

různé akce…“ (respondent J). 
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 Manažeři štěstí poměrně často iniciují vznik různých menších zájmových skupin, které poté 

společně tráví čas. Pracovníkům je přidělena určitá finanční částka, kterou mohou využít podle 

svých představ. Je to však spojené s dalšími podmínkami, které musí být splněné, většinou se 

jedná o minimální počet zapojených osob. Tímto způsobem lze vykonávat společenské činnosti, 

sportovní či například relaxační pro podporu zdravého životního stylu. Jedná se tudíž i o nástroj 

k řízení energie, zároveň je podpořena možnost spolurozhodování. „Zájmový klub se to 

jmenovalo a bylo to, aby se lidé potkávali po pracovní době a také jako utužovaly prostě se 

vztahy. A tam byly vlastně podmínky, že pokud minimálně dva lidé z firmy mají nějakou aktivitu 

nebo je něco, co by chtěli naučit ostatní nebo něco, na základě čeho by se mohl založit zájmový 

klub, tak že to založí a vlastně dostane příspěvek dvě stě korun na účastníka. Takže tam byl 

zájmový klub zavařování nebo sběr hrušek a trhané vepřové maso … Takže to bylo plošně 

vyhlášené, že to může být na cokoli. Hlavně, že se splní podmínka, že se to musí poslat na týmový 

email, udělat se pozvánka a prostě pozvat ty kolegy a musí se zúčastnit minimálně dva lidé“ 

(respondentka E); „My máme budget, ten budget se nazývá ,joyfundʻ a ten joyfund je vlastně 

koncipovaný tak, že je tisícovka na hlavu … Ty peníze máme na měsíc. A my vlastně jako 

kolegové můžeme ten budget užít, jak chceme. Mně stačí, abych se dohodla s jedním kolegou 

nebo kolegyní na nějaké aktivitě … Kolegové milují steaky, takže chodí každou chvíli na steaky, 

na pivo, prostě do kantýny. My s holkami chodíme na dámskou jízdu a třeba my to měníme 

každý měsíc na masáže … Takže na wellness aktivity se to dá měnit. Kolegové si zajdou 

na paintball, na motokárách byli, na segway jsme byli jezdit, do kina si zajdou, když mají chuť 

… Snažíme se spíše vymyslet něco zábavnějšího. Takže máme tady například cvičitelku na jógu 

každý týden … A platíme si tu lektorku z tady toho budgetu…“ (respondentka D); „Máme tady 

třeba rozpočet, kterému říkáme ,sockyʻ, to je takový jako sociálně investiční kapitál, je to tady 

v roličce od toaletního papíru, kam se vždycky na konci měsíce dá pár tisícovek a vlastně pokud 

se sejdou aspoň tři lidé a řeknou si, ať už jdou na pivo, do divadla nebo cokoli zajímavého, 

na motokáry, tak je tady vlastně připravený rozpočet, se kterým se můžou realizovat“ 

(respondent J). 

 Mezi nástroje k řízení energie patří zajišťování sportovních a relaxačních aktivit, 

poskytování finančních příspěvků na tyto činnosti, občerstvení na pracovišti, zprostředkování 

masáží a různých ergonomických pomůcek. Dále se jedná o uzpůsobení prostředí pracoviště, 

manažeři štěstí měli poměrně často na starosti vybavení nových kancelářských prostorů. 

Zařizovali je tudíž tak, aby se v nich pracovníci cítili příjemně, aby tam bylo dostatečné 

množství relaxačních a odpočinkových zón. Zmíněné nástroje slouží například i k větší 
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pravděpodobnosti dosažení stavu flow. Nástroj související i s well-beingem, který byl uvedený 

pouze jedním respondentem, je praktikování všímavosti. „…příspěvky na sportovní aktivity 

nebo proplácení multisportky. Pak se i hromadně chodilo jednou týdně na jógu … Prostě 

v pracovní době“ (respondentka E); „…bylo by potřeba nějaké cvičení, tak pan jednatel dohodil 

nějakého cvičitele. Tak teď ještě řeším v kalendářích, abychom se sešli a abychom si určili 

nějaký den, kdy nám to bude vyhovovat … Takže budeme mít i cvičení firemní“ (respondentka 

F); „My tam máme vlastně takové zázemí, my tam máme barový stůl, máme tam občerstvení 

pro kolegy, že tam máme nějakou kytku na stole, také tam je vždy karafa s vodou, kterou 

kolegyně připravuje … Máme tam čerstvé ovoce vždy k dispozici, máme tam nějaké sušenky, 

sušené ovoce… Tak jako doma, když člověk otevře lednici a vždy tam něco prostě malého najde, 

aby si dal svačinku, tak to samé vlastě i tady … U nás to funguje tak, že kdo si co vymyslí, že by 

chtěl, tak to má. Samozřejmě má to nějaké limity finanční. Ale aby se tu cítili opravdu jako 

doma“ (respondentka D); „Tak se snažím, aby prostě ten komfort v zasedačce nějaký byl, aby 

tam byly třeba nějaké bonbony, nějaké občerstvení a tak dál. Když jsou Velikonoce, tak tam 

budou kytky, když jsou Vánoce, že tam bude vánoční výzdoba, aby to tady jako nějak vypadalo“ 

(respondentka F); „Měli jsme samozřejmě i ty hezké věci, že jsem tam zavedla ovoce na 

pracovišti, že nějak zesystematizovat to, aby nám tam každý týden něco přišlo“ (respondentka 

H); „…jsme chtěli prostě být hodně ekologičtí, bio, takže směřování na zelenou … Takže 

objednávala jsem ovoce dvakrát týdně a zdravé tyčinky, jako vesměs raw a takové opravdu jako 

kvalitní … Když byla horka, tak jsem objednávala prostě sud, výčep jsem normálně koupila, 

aby tam měli nealko pivo, aby se jako, Birelly nebo něco, osvěžili…“ (respondentka E); „…aby 

měli v ledničce pořád co pít, co jíst, je to o tom vyměňovat ten sortiment, ať to pro ně není nudné 

a zase trošku je znát, v jiném počasí jí a pijí něco jiného“ (respondentka L); „Chtěla jsem 

i ergonomii, aby tam dobře seděli, zařizovala jsem tam fyzioterapii, že vždycky jednou týdně 

chodila fyzioterapeutka a měli třicet minut v relax room … Třicet minut tam měli masáž. Jednou 

za čas jsem napsala e-mail, jestli chce někdo třeba míče na sezení nebo nějaké podložky 

na záda, aby se jim dobře pracovalo“ (respondentka E); „V podstatě zrovna teď největší náplní 

práce tvoří zařizování nových kanceláří, protože jsme firma, která roste, je nás víc a od září se 

budeme stěhovat jinam. Takže šlo o to najít prostory, teď nějakým stylem spolupracovat 

s architektem. Vysvětlit, co jsou naše potřeby, co tam musíme mít, co tam chceme mít, na co 

jsou naši lidé zvyklí … Zařídit prostě prostředí, kde se jim bude líbit a kde se jim hlavně bude 

dobře pracovat, kam se budou rádi vracet, kde se budou cítit fajn“ (respondentka L); „Ke konci 

toho prvního roku nás čekalo stěhování … Takže jsem se vlastně účastnila dost i přípravy těch 
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nových kanceláří … Potom to vybavovat nábytkem, takže tahle ta řekněme office manažerská 

role padla také na mě … Po přestěhování řešit úplně všechno, co se týká toho, aby ti lidé tam 

mohli fungovat. A to od toho, jak se nastavuje topení přes kávovar po fatboy, aby měli na čem 

sedět“ (respondentka H); „…já jsem měla na starosti vlastně rekonstrukci všech těch prostor 

na kanceláře … Nákup toho nábytku, malování“ (respondentka E); „Když jsme tyto kanceláře 

koncipovali … Snažili jsme se k tomu přistupovat tak, abychom se tu cítili dobře, aby tu vznikaly 

i odpočinkové zóny … Jedna zasedačka, ta je modrá a tam je vlastně velká televize, je tam Xbox 

a kolegové si můžou ve volné chvíli i zahrát, prostě na chvíli se odreagovat a je to velmi 

populární … Je to taková malinká zasedačka, tam jsme dali jedno pohodlné křeslo, udělali jsme 

ji celou černou a tmavou, tmavě šedou a to křeslo jsme schválně vybírali, aby opravdu se tam 

mohl někdo prostě rozvalit, opřít si hlavu, takový ten ušák je tam. A to jsme vlastně koncipovali 

tak, že když mám toho všeho hodně a chci si na chvíli oddychnout, tak já si tam můžu prostě 

sednout, zhasnu si klidně a můžu si tam třeba i půlhodinku pospat, dát si šlofíka, prostě se 

zrelaxovat nebo když mám nějaké to studium a potřebuji se koncentrovat…“ (respondentka D); 

„Pak jsme měli nějaké školení, takovou vzdělávací akci na osm týdnů, vždycky jednou týdně to 

bylo, mindfulness, všímavost okolí…“ (respondentka E). 

 Řízení energie, zvyšování angažovanosti, tvorba a posilování vztahů jsou prvky 

managementu štěstí, které jsou spojeny s nástroji ke zvýšení míry otevřenosti organizace 

a zavedení otevřené komunikace, větší informovanosti a transparentnosti. Nejčastěji se jedná 

o různá setkání s někým z vedení a v rámci těchto setkání bývají řešené různé záležitosti, 

pracovníci se mohou na cokoli zeptat. Manažer štěstí má někdy na starost i interní komunikaci 

a zasílání interních newsletterů zaměstnancům z důvodu větší informovanosti o dění 

v organizaci. Otevřenost v případě zveřejňování mzdy zavedlo zatím málo organizací. „…je to 

jednou cca za čtyři až pět týdnů, záleží, jak se stíhá. Důležité je, aby u toho byli ti jednatelé … 

Aby právě opravdu tam byl někdo z toho vedení, aby ti lidé opravdu věděli, že s nimi jedná 

někdo z vrchu … Mají možnost, ti lidé, si vlastně o tom popovídat, co je trápí a tak … Zavedení 

těch all hands meetingů je věc, která podle mě kdekoli určitě se uplatní, aby ti lidé měli kontakt 

s tím jednatelem“ (respondentka C); „…udělali jsme otevřené meetingy s CEO, kdy ti lidé 

z týmu můžou veřejně vznést nějakou otázku i na tělo i co se týče firmy, ukazujeme pravidelně 

finanční výsledky firmy…“ (respondentka K); „Koordinace interních komunikačních meetingů, 

jednou za tři měsíce kvartální meeting velký takový pro všechny a jednou za týden nebo dva 

v pátek takový menší“ (respondentka H); „…vlastně já jsem posílala každý měsíc … My jsme 

tomu říkali obšťastník, náš interní newsletter, aby věděli i vlastně to, kdo má ty narozeniny, kdo 
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nám nastoupil, ale k tomu i zároveň tam bylo něco z obchodního hlediska, aby lidé věděli, ale 

samozřejmě i ze života“ (respondentka C); „I jsme posílali takové, říkali jsme tomu ,Easy Newsʻ 

– každý týden nějaké zprávy jako z oddělení, co přišla s něčím novým, co se vyvinulo, změna 

cen, nějaké reporty a každý týden se to posílalo … Pak už to nešlo každý týden obíhávat všechna 

oddělení a zjišťovat novinky, tak se to dělalo jednou za čtrnáct dní. Ale snažili jsme se nějaké 

novinky z oddělení posílat, aby lidé věděli“ (respondentka E); „…když se někdo zeptá na plat, 

tak to sdělíme, prostě je to věc veřejná. A jsme s tím všichni hlavně v pohodě, všichni jsou s tím 

takhle spokojení, takže si myslím, že si zakládáme hodně na té otevřenosti“ (respondentka K); 

„…že by měly být vydefinované pozice v nějakém třeba pásmu, že tenhle ten člověk … Je někde 

v tom pásmu, nevíte přesně kde, ale ten člověk je definovaný nějakým svým skill setem a nějakou 

svojí senioritou a tím, co reálně dělá v té firmě. Takže to mi dává celkem smysl, že ti lidé vědí 

nějaké pásmo, ale neznají konkrétní částku. Ale jak říkám, to je jediná vlastně rovina té 

transparentnosti, kterou jsme zatím nepřekročili…“ (respondent J). 

 Velice často se v organizacích vyskytovaly nástroje k nastolení a posílení důvěry související 

například s faktorem well-beingu, flow a s lepšími sociálními vztahy na pracovišti. „…je to 

hodně o tom naslouchání a povídání si s lidmi. Takže se hodně bavíme o tom, čeho ti lidé chtějí 

dosáhnout a nejenom v práci, ale i v životě, co je ten jejich sen … A pokoušíme se ty sny vlastně 

ne plnit, ale napomoct alespoň, aby bylo reálné to splnit“ (respondentka K); „…já jsem hodně 

se s lidmi bavila 1to1 … Se všema čtyřiceti jsem měla přibližně hodinový sedánek, kdy jsem se 

snažila nějak zjistit a popsat co pro ně znamená Happiness at Work, jak jsou na tom, jak jsou 

happy přes různé techniky, trošku popsat, co to pro ně je a co pro to můžou sami dělat. To pro 

některé bylo fajn, někde se díky tomu ten vztah jako hezky nastavil poměrně rychle, někteří vůči 

tomu byli dost rezistentní … A to se dá říct, že bylo takové koučování trošku“ (respondentka H); 

„…jako víc nasát tu atmosféru, víc vycítit potřeby těch lidí a být jim takovým jako parťákem. 

Takže poslední dva měsíce se snažím třeba i trávit čas na projektech, s těmi lidmi dát 

individuálně kafe, popovídat si o tom, jak se mají. Je to hodně taková povídací práce…“ 

(respondentka B); „…je to víc o nějaké konzultaci a doporučení … Já tím, že se s těmi lidmi 

hodně bavím, tak sbírám kontinuálně nějaký feedback nebo nějaké podněty pro to, co třeba 

funguje, nefunguje, co by si třeba přáli jinak…“ (respondentka A); „To byl jeden projekt, dělali 

jsme ho loni, když byla ta první vlna propouštění, co u nás byla. Jmenovalo se to upřímné 

půlhodinky … Opravdu jsme obešli každého člověka ve firmě a zeptali jsme se ho … 

Na feedback, jak je spokojený a co by chtěl zlepšit, plus jednu jsme dali otázku, co si myslí 

o HR, abychom věděli … Snažíme se dělat takové retro, nějak nenucené, už si nechodíme sedat 
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do zasedačky, jako to bylo ze začátku … Co pro nás bylo nejdůležitější, že jsme si získali důvěru 

těch lidí a snažíme se odbourávat problémy“ (respondentka C). 

 Ve vybraných organizacích je poměrně často kladen důraz na využívání nástrojů sloužících 

k dosažení větší míry participace na rozhodování a odpovědnosti. Důležitá je podpora vlastní 

iniciativy a možnost realizovat své nápady. Podobně jako u vytváření zájmových skupin je 

zaměstnancům dána určitá finanční částka a o jejím využití rozhodují buď sami nebo společně 

s týmem, v případě spolurozhodování se diskutuje investice ve prospěch celé skupiny. „Ten 

první rok měl každý nějaký rozpočet, co mohl vyčerpat vlastně pro sebe, jak chtěl, třeba nějaký 

kurz na Courseře anebo právě konference … Někteří si za to kupovali lepší licence na nástroje 

programovací ... To jsem jako ještě nějak koordinovala a evidovala spíš než něco jiného, 

protože to bylo hodně rozptýlené, hodně zodpovědnost na každém“ (respondentka H); „…to je 

taková metoda, kdy se snažíme i vyvolat nějakou iniciativu v týmu. A dáváme vlastně pět tisíc 

do týmu každý měsíc a tým hlasuje potom, nebo dává nějaké nápady, za co by se těch pět tisíc 

mělo utratit a oni si to potom odhlasují a zařídí si nakoupení té věci a my jim prostě poskytneme 

ty prostředky. Takže kolikrát z toho vzejdou zajímavé výstupy, kdy vlastně vidíme, že tomu týmu 

záleží na tom, aby se scházeli i mimo práci. Takže se tam hlasovalo o bowling, o různé týmové 

aktivity. Na druhou stranu tam byly i věci, že lidé chtěli, abychom vyrobili firemní trička ... 

A pak to byly i takové drobnosti, jako abychom každý měsíc měli ovoce v kanceláři nebo kávu 

filtrovanou, čaje a podobně. Ale pořád je to něco, co si ten tým vymyslí sám, ale nepřijde s tím 

někdo jiný“ (respondentka K); …naprostá většina věcí se schvaluje v tom týmu. My máme každé 

úterý … Takové jako kolečko, což je ten klasický kruh, kde vlastně jeden člověk má mluvící 

předmět, kde já začnu a povídám něco o těch obecných tématech. A pak to vlastně pošlu dalšímu 

člověku a ten, kdo má mluvící předmět, tak ten mluví a ostatní vlastně poslouchají a můžou se 

k tomu vyjádřit, když zase se dostane ten mluvící předmět k nim. A vlastně seznámíme se s tím, 

co se děje v té firmě, co ten člověk třeba i řeší osobně, pokud je to něco důležitého a chce to 

sdělit ostatním. Takže se vlastně trošku prolíná i ta osobní rovina s tou pracovní … Často jsme 

dělali i model, že jsme dostali nový projekt a zeptali jsme se lidí, kdo na tom konkrétně chce 

pracovat. Stejně tak se třeba stalo, že nás třeba oslovila tabáková společnost a my jsme se 

prostě spontánně rozhodli, přestože pro tu firmu by to bylo ziskové, tak jsme si odhlasovali, že 

nechceme mít takového klienta … Když ten tým řekl, že ne, tak majitel businessu mohl říct, 

,budete to dělat, je to krásný ziskový projekt a půjdeme do tohoʻ a opravdu tady ten hlas toho 

týmu jako prošel … Stejně tak když jsme měli třeba jako problematického klienta, kde to 

opravdu lidsky nefungovalo, tak jsme řekli, bude nás to stát milion ročně, pokud o něj přijdeme, 
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budeme to muset hledat jinde … Ale je to stresující a nechceme s ním dělat a opravdu se to 

stalo“ (respondent J). 

 S faktory, jako je angažovanost, well-being a uvědomování si dosažených výsledků, souvisí 

i využívání nástrojů k rozvoji zaměstnanců a identifikaci jejich potenciálu. „…třeba si tady 

děláme taková interní kolečka, kde si předáváme, co kdo umí. Máme tady třeba učitelku jógy 

a masáží, tak občas si tady navzájem řešíme správné držení těla a nějaké jógové pozice. Máme 

tady kouče, máme tady dva piloty dokonce … Prostě bereme to, že ti lidé se nějakým způsobem 

vyvíjí, seberealizují, mají nějaké svoje sny a vlastně snažíme se spíš, aby ta firma byla, řekněme 

platforma, tedy něco, na čem oni můžou stavět ten svůj vlastní vývoj“ (respondent J); „Prostor 

pro ten rozvoj prostě musí být. A vypočítali jsme to tak, aby tam vážně byl a tak vlastně naším 

zaměstnancům dáváme třicet pracovních dní volna, kdy oni nepracují na projektu, ale věnují 

se svému vlastnímu rozvoji. To volno je koncipované tak, že na každý půl rok má zaměstnanec 

tři cíle, s těmi cíli si přichází samotný zaměstnanec .... A vlastně diskutuje o tom se svým 

leaderem a na základě toho si vymyslí nebo shodnou se, čemu by se měl ten zaměstnanec 

věnovat. A ten zaměstnanec si sám určí, kolik z těch třiceti dní, bude potřebovat na ten rozvoj, 

na ten konkrétní cíl. Na to je potom navázaná i nějaká finanční odměna, taková víceméně 

symbolická, ale je to prostě krásně propojené, aby tam byl ještě umocněný ten pocit toho, že 

něco jsem se nového naučil, bylo to prostě super, můžu to aplikovat na tu mojí každodenní práci 

a zároveň ještě za to dostanu prostě nějakou finanční odměnu“ (respondentka D); „…kromě 

toho, že teda chceme vzdělávat, investujeme hodně do vzdělávání těch našich lidí, tak nechceme 

investovat jenom do vzdělávání vyloženě jenom profesního, ale chceme se zaměřovat i na nějaký 

osobní rozvoj těch lidí. A máme tam takovou interní platformu, říkáme tomu ,talksʻ a v podstatě 

to vypadá tak, že to je třeba HR talk nebo CEO talk nebo prostě projekťáci udělají talk vždycky 

na nějaké téma, které by mohlo lidi zajímat a kdo che se přijít podívat, tak přijde…“ 

(respondentka A); „…je to i součást happiness, protože mým úkolem je i identifikovat ty 

případy, kdy máme nějaký potenciál a můžeme ho někde využít, kde ten člověk chce. Pokud 

chce, tak je to polovina úspěchu, potom je na nás, abychom našli nějakou cestu, jak bychom mu 

to mohli umožnit“ (respondentka K). 

 Pouze některé vybrané organizace využívají nástroje k identifikaci silných stránek a k jejich 

následnému rozvíjení. „…pracovat fakt jako se silnými stránkami, s motivací tak, aby člověk 

byl zatažený do těch věcí, aby věděl, co ho baví a dokázal to identifikovat a dokázal to propojit 

prostě s tou prací“ (respondent G); „Tak to byl takový testík, jmenuje se to jako Brain test … Je 

to několik testů dohromady na osobnosti a vlastně to základní rozdělení je na čtyři kvadranty. 
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Máš levou a pravou hemisféru, horní a dolní a ono se to pak ještě dělí na každý ten kvadrant, 

jako na dvě půlky. Třeba příklad je, že pravá jsou takoví ti lidé na pocity a na komunikaci, levá 

jsou takoví ti matematici, logici a tak a ještě se to právě dělí na to horní a dolní. Tady třeba ten 

projekt jsem si převzala a snažím se tu a tam s tím ještě pracovat“ (respondentka C); „Já jsem 

jednou přišla s tím, že ,pojďme pracovat se silnými stránkami člověkaʻ. Když rozvíjíme slabé 

stránky, tak ten člověk bude maximálně průměrný. Když bude rozvíjet silné stránky, tak bude 

dokonalý, možná bude prostě úplně nejlepší na světě. A jakým způsobem to dělat … Existuje 

nějaký test silných stánek. Tak zeptáme se kolegů, zda ví, co jsou jejich silné stránky a pokud 

ví, hned je jim můžeme zakomponovat do pracovních náplní. Můžeme se bavit, zda využívají, 

nevyužívají, jak můžou využívat a tak. Potom jsme zjistili, že hodně lidí neví … Tak jsme jim 

dali udělat takto plošně, kdo chtěl, ten test silných stránek a oni všichni potom věděli. A já se 

jich třeba na těch rozhovorech, které mám dvakrát do roka, tak se jich vždy ptám, ,tak co silné 

stránky, využíváš, nevyužíváš?ʻ … Hledáme způsoby společně, já jsem i kouč, takže je 

odkoučuji, když potřebují … Aby si to vymysleli, aby našli řešení, aby ty silné stránky využívali 

… Bez ohledu na to, jako moc je juniorní nebo seniorní, když bude využívat silné stránky, tak 

se bude cítit dobře, bude angažovaný, bude motivovaný, bude šťastný“ (respondentka D). 

 Organizace někdy využívají nástroje k tomu, aby si zaměstnanci uvědomili, jakých 

výsledků dosáhli. Jedná se o poděkování, odměnění za kvalitně vykonanou práci apod. „Když 

se třeba něco povede, tak lidi vzít na pivo. To, že občas ti manažeři jenom jako pošlou mail, že 

se něco povedlo, ,vyhráli jsme klienta, tenderʻ, ale už je nenapadne lidi, kteří se na tom podíleli, 

třeba pozvat na večeři. Takže je to i o tom za tím vedením přijít a říct jim, tohle to se povedlo, 

takže by bylo třeba fajn, kdyby to trochu oslavili, udělali nějakou fotku, může se to dát na 

sociální sítě, může se to dát jako kamkoli, do newsletteru jenom a hned to vypadá jinak ... Je to 

tady o těch detailech, umět slavit osobní, firemní úspěchy a i nějaká jako důležitá data pro lidi. 

Když se jim narodí dítě, tak jim třeba dáváme dárek k narození dítěte. A takže i takové ty prostě 

osobní úspěchy“ (respondentka B); „Existuje totiž jedna velká konference, myslím, že byla 

v Manchesteru tento rok a tu dostanou kolegové tak trochu jako za odměnu. Většinou bereme 

tak do deseti lidí … Máme tam kolegy, kteří opravdu byli velkým přínosem pro ten daný projekt, 

pro zákazníka, takže bychom je chtěli něčím odměnit. A čím lepším my je dokážeme odměnit 

než tím, že půjdou na něco takhle úžasného, jako je tahle konference. A je to fakt, že kolegové 

si toho velice cení, uznávají to a hrozně rádi tu konferenci navštěvují“ (respondentka D). „Máme 

tam takový automat a ten je na lentilky … A ten automat vnímáme tak, že když se nám někomu 

něco podaří, tak si zatáhne tou klikou, ono to zacinká, ono to začne svítit a vypadnou ty M&M´s 
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a dá si z toho ten M&M´s, takže to jsou vlastně takové oslavy nějakých těch menších úspěchů“ 

(respondentka D). 

 Management štěstí je v některých organizacích realizován i nástroji, které slouží 

ke zvyšování pocitu štěstí lidí mimo organizaci, tím zároveň dochází i ke zvyšování pozitivních 

emocí u pracovníků. Těmito nástroji jsou různé charitativní aktivity či finanční příspěvky. „My 

jsme třeba spolupracovali s Thomayerovou nemocnicí … Na dětské psychiatrii jsem nám 

zařizovala dětský den … Tak se tam třeba dělaly pro ně nějaké aktivity nebo vánoční prostě 

posezení, nějaké hry a nějaké dárky“ (respondentka E); „Další takový pěkný model, který jsme 

zavedli, je takzvaná ,dobrovolenáʻ. A to je vlastně benefit, který spočívá v tom, že mimo 

klasických pěti týdnů dovolené si můžete vzít ještě až jeden celý týden, pokud bude věnovaný 

dobrovolné činnosti ve smyslu od sázení stromů až po třeba pomoc nějakým lidem, třeba 

sociálně slabším a podobně … A teď jsme vlastně přišli ještě s jednou věcí a to je benefit, pokud 

někdo z našich členů týmu je v nějaké komunitě, které se snaží pomoct, ať už je to třeba místní 

klub mladých sportovců nebo právě pomáhá důchodcům místním nebo zahrádkářům a tak dále. 

Tak vlastně tady máme nějaký budget, o který může zažádat a vlastně ten zbytek týmu schvaluje, 

zda to dává smysl a jaká část toho budgetu mu připadne“ (respondent J); „…dobročinné akce, 

založili jsme nadaci, tak to třeba hodně si myslím, že podněcuje to štěstí“ (respondent I). 

 V některých organizacích jsou využívány i další nástroje ke zvýšení pocitu štěstí 

u pracovníků. Jedná se o různé benefity či maličkosti, které mohou v lidech vyvolat pozitivní 

emoce. Poměrně běžným benefitem je oslavování narozenin, dárek ke vstupu do manželství, 

květiny k Mezinárodnímu dni žen, dárek při nástupu do zaměstnání atd. Několik organizací 

poskytuje zaměstnancům i tzv. netradiční benefity. V jedné organizaci byl zaveden například 

příspěvek na tetování, na hardware a neomezená dovolená, podle manažera štěstí se jedná 

o benefity vytvořené „na míru.“ Další vybraná organizace začala v letošním roce organizovat 

výměnný pobyt svých zaměstnanců s pracovníky jedné zahraničí organizace sídlící v Litvě. 

 

 

4.3.6 Kvalifikační profil manažera štěstí ve vybraných českých organizacích 

 

 O kvalifikačním profilu a kvalifikaci manažera štěstí v zahraničí bylo pojednáno na stranách 

50–52. Na základě empirického šetření bylo zjištěno, že žádná z vybraných organizací nemá 
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vytvořený kvalifikační profil na pracovní pozici manažera štěstí. Během šetření bylo proto dále 

zjišťováno, jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vybraných manažerů štěstí, v jakém oboru a jaká 

je jejich praxe a názor na vhodné vzdělání manažera štěstí. 

 Nejvyšším dosaženým vzděláním bylo u většiny respondentů vysokoškolské vzdělání 

(deset respondentů) a to v různých oborech. Manažeři štěstí studovali obor personálního řízení, 

psychologie, pedagogiky, podnikové ekonomiky, elektrotechniky, informačních technologií, 

kognitivní informatiky, hotelnictví, jeden manažer štěstí byl absolventem policejní akademie. 

Další dva respondenti měli jako nejvyšší dosažené vzdělání vyšší odborné v oboru cestovního 

ruchu.  

 Role manažera štěstí byla pro některé respondenty prvním zaměstnáním na plný pracovní 

úvazek po dokončení vysoké školy (dva respondenti). Během studia získali nějaké pracovní 

zkušenosti prostřednictvím školní praxe a práce na zkrácený pracovní úvazek na personálním 

oddělení. Ostatní respondenti (deset respondentů) získali před rolí manažera štěstí několikaleté 

pracovní zkušenosti na hlavní pracovní poměr, nejčastěji se jednalo o získané zkušenosti 

z pracovních pozic na personálním oddělení (čtyři respondenti), finančním oddělení (tři 

respondenti), z oddělení informačních technologií (tři respondenti). Další pracovní zkušenosti 

měli jednotliví respondenti v cestovním ruchu, gastronomii, na zákaznické podpoře, dále se 

jednalo o zkušenosti z práce osobní asistentky, konzultanta, kouče, psychoterapeuta. 

 Součástí empirického šetření bylo i zjišťování názorů respondentů na vhodné vzdělání 

manažera štěstí. V případě stupně formálního vzdělání potřebného pro výkon role manažera 

štěstí panoval mezi respondenty nesoulad. Někteří respondenti měli názor, že pro výkon role 

manažera štěstí je dostačující středoškolské vzdělání s maturitou. „Já si upřímně nemyslím, že 

by to musel být člověk nutně s vysokou školou“ (respondentka B); „Myslím si, že stačí 

středoškolské“ (respondentka K). Někteří oproti tomu zastávali názor, že je vhodnější mít 

vystudovanou vysokou školu především kvůli kompetencím, které se prostřednictvím 

vysokoškolského studia mohou získat. „Samozřejmě to studium je dobré zejména pro nějakou 

diskusi nebo interakci … Takže určitě bych řekla, že je lepší mít ten základ vystudovaný, ale 

myslím si, že to jde i bez toho“ (respondentka A); „Já bych řekla, že vysokoškolské vzdělání, 

kdyby to byla kompetence, tak je to kompetence dosahovat dlouhodobých cílů, nějaká ambice, 

ambicióznost a nějaká úroveň inteligence nebo aspoň jako common sense, zdravý rozum. A to 

jsou všechno věci, které na té roli potřebujete, z toho důvodu bych řekla, vysokoškolské vzdělání 

už jenom kvůli tomu…“ (respondentka H); „Myslím si, že vždycky formální vzdělání je výhoda 
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v tom, že člověk má přehled a umí lépe pracovat třeba se zdroji, aby se byl pak schopný naučit 

to, co konkrétně potřebuje … A pokud je pak schopný si dohledávat, vlastně dostudovávat si 

vlastní zdroje a zajímá se o to téma, tak podle mě to formálně vzdělání není nutná podmínka“ 

(respondent J). 

 Pokud je nejvyšší dosažené vzdělání manažera štěstí středoškolské vzdělání s maturitou, tak 

je potřeba, aby si manažer štěstí doplnil znalosti buď studiem na vysoké škole nebo jiným 

způsobem. Zároveň i po absolvování vysoké školy by manažer štěstí měl dále rozvíjet své 

znalosti, jelikož práce manažera štěstí podle některých respondentů vyžaduje neustále 

vzdělávání se. „…to je podle mě neustále vývoj … Jak se mění lidé a jejich potřeby, tak je to 

neustálá jako práce. A třeba to je věc, která mě na tom baví, že to je neustálé vzdělávání, že si 

tak lehce člověk může připadat trošku jako doktor, ten se také potřebuje pořád vzdělávat“ 

(respondentka C). 

 Nezávisle na způsobu vzdělání (formální, neformální, informální) je podle respondentů 

pro manažera štěstí vhodné, pokud má znalosti z určitého vědního oboru. Názory ohledně 

konkrétního oboru se však různily, byla v nich zastoupena psychologie, personalistika, 

sociologie, pozitivní psychologie, pracovněprávní oblast, koučování, pedagogika, 

psychoterapie, ekonomie. „…ten člověk by měl mít určitě silný základ v psychologii z mého 

pohledu, protože to je hodně o tom rozumět tomu, jak fungují lidé v práci, jak funguje pracovní 

motivace, jak fungují obecně vztahy mezi lidmi. Takže myslím si, že psychologický základ je 

velmi důležitý … A možná nějaká znalost třeba koučovacích technik může být dost užitečná 

pro tohle, pomoct lidem přijít si na ty jejich vlastní motivy a co je za tím, rozklíčovat ty situace 

… Myslím si, že určitě je dobré mít ten teoretický základ, kde ho člověk získá, záleží na něm. 

V momentě, kdy bude mít vystudovanou psychologii nebo andragogiku, kde je té psychologie 

hodně, tak je pravděpodobné, že bude mít lepší předpoklady než člověk, který to nikdy neviděl. 

Zároveň si myslím, že tyhle ty informace všechny v dnešní době lze velmi jednoduše získat 

kdekoli jinde… To tak funguje ve většině oborů jako obecně, že informace jsou tak dostupné, že 

kdo chce, tak je schopný se dostat na nějakou úroveň, aniž by nutně musel mít to formální 

vzdělání“ (respondentka A); „Když ten člověk studuje personalistiku, tak ,nice to haveʻ možná“ 

(respondentka B); „Je strašně fajn, když má člověk nějaké ty základy psychologie, sociologie … 

Podle mě by bylo asi lepší pak sám sebe vzdělávat v jednotlivých těch sekcích … Mně totiž 

přijde každý ten obor, i kdyby třeba byl ideální jako třeba pozitivní psychologie, ta je podle mě 

slušný základ pro to, ale zase mu chybí člověku nějaké jako jiné ty podstatné věci. Ono to totiž 

popravdě i u toho Happiness Managera je občas fajn, když ví ty pracovněprávní věci, protože 
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ti lidé občas přijdou i s tímto problémem … Podle mě i sociologie by mohla být dobrý základ, 

psychologie nebo i to HR jako takové, ale opravdu je podle mě strašně důležité vzdělávat se 

v těch dalších částech“ (respondentka C); „…ty koučovací schopnosti jsou také super … Je 

mnohem lepší, když ten člověk sám přijde na to, co by měl dělat a je to jeho myšlenka, jeho 

nápad, cítí se mnohem víc zavázaný tomu, že by to měl udělat, protože to je jeho a tak. Takže ty 

koučovací schopnosti určitě …  A určitě bych i vypíchla nějaké znalosti z psychologie osobnosti 

a různé takové věci, psychodiagnostické testy, prostě celá ta oblast zaměřená na tu práci 

s lidmi. Myslím, že to je hrozně důležité“ (respondentka D); „Ten přehled rozhodně pro každého 

je lepší, ale spíš bych doporučil právě ty směry, jako je spíš psychologie, sociologie možná 

a vlastě ty věci, kde je trošku větší důraz na nějakou praxi, kde si vlastně můžete osahat, možná 

i pedagogiku, vlastně vyzkoušet nějaký jako kontakt opravdu s lidmi“ (respondent J); „Já 

myslím, že moje vzdělání psychologické a psychoterapeutické bylo důležité, to mi nějak 

pomohlo, třeba některé věci efektivněji vysvětlovat tomu managementu, takhle teď reaguje, 

protože se nejspíš cítí tak a tak … Tohle bych řekla, že je asi dobré …  Rozumět tomu, jak 

funguje business, jak vypadá budget, co je revenue, prostě orientovat se v tom, jak funguje 

firma“ (respondentka H); „…asi jako tu ekonomiku … Abys věděla, jestli ta firma bude mít 

budget, asi ekonomické povědomí“ (respondentka E). 

 Poměrně velké množství respondentů uvádělo, že pro manažera štěstí je důležitější mít 

dlouhodobé zkušenosti v práci s lidmi než konkrétní vzdělání. „Je potřeba mít zkušenosti určitě 

v několika firmách … Když jsem nastoupila do svojí první práce … Tak já jsem zároveň 

po několika měsících, kdy jsem se právě naučila tu svoji hlavní náplň práce, tak jsem se začala 

angažovat v, tehdy se tomu říkalo PPA … Jmenuje se to People Project Advocate a já bych to 

možná přirovnala k ekvivalentu Happiness Managera. Byl to člověk, který vlastně spojoval 

management a tým, protože oni tam mají velkou hierarchii, je to korporát a potřebovali tam 

takový ten mezi bod, který by tlumočil všechny potřeby týmu managementu, který si nedokázal 

k tomu týmu většinou najít cestu, protože tam to bylo hodně rozdělené. A já si myslím, že ta 

pozice je hodně podobná … Tak to byl dobrý začátek, Myslím si, že člověk to může dělat jen 

tak, ale nebyl to vyloženě Happiness Management jako takový. Ale nějaká taková zkušenost 

z takové pozice si myslím, že tomu Happiness Managerovi dá hodně“ (respondentka K); „Spíš 

zkušenosti z praxe, s čím už se ten člověk setkal. Takže vždycky to, co člověk už umí, to, co 

už zažil, tak už to může využít dál a posunout to zase o level výš … Pomohly mi zkušenosti 

s eventy, z gastronomie, pomohly mi zkušenosti vlastně z osobní asistence, kdy jsem se starala 

o jednoho člověka a dělala jsem všechno pro to, aby jeho práce šla hladce a aby jeho čas byl 
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efektivní. A teď to vlastně dělám pro celý náš tým … Tím, že tehdy jsem se naučila, tehdy jsem 

úzce spolupracovala s jednou osobou a mohla jsem pochopit jeho styl práce, co potřebuje, co 

vyžaduje, co mu tu práci ulehčí, co mu udělá radost … A tady ty pozorovací schopnosti, teď je 

to pro mě strašně jako zlato využívat tyhle věci, které jsem se naučila. A myslím, že kdybych 

předtím tyhle zkušenosti neměla, tak je to pro mě teď těžší koukat na tolik lidí a snažit se pro ně 

udělat tu správnou službu, kdybych se neuměla zaměřit na toho jednotlivce“ (respondentka L); 

„Který si prošel různými věcmi, má zkušenosti obrovské a je schopen reagovat prakticky 

na nějaké jako podněty, než člověk, který je třeba dobře vystudovaný, má certifikáty … Tak si 

myslím, že ta praxe v tomhle je dost neodbouratelná, ta tam prostě musí být … Já si tedy osobně 

myslím, že Happiness Manager by měl být seniorní, byť nechci nikomu křivdit … Každopádně 

si vážně myslím, že tohle je vážně funkce, která by chtěla nějaké zkušenosti a aspoň malé, 

desetileté třeba mít…“ (respondentka F); „A to jsou vlastně mezilidské vztahy a zkušenosti 

v těch mezilidských vztazích. Myslím, že docela dobře pomáhá takové to, když je to třeba 

mezinárodní firma, tak člověk, který třeba byl hodně v zahraničí, pohyboval se v zahraničních 

firmách, má zkušenosti s lidmi různé mentality, to má podle mě obrovské plus“ (respondentka 

F); „Já si myslím, že to musí být člověk, který už má za sebou delší pracovní zkušenosti, protože 

když nastoupíte po škole, tak můžete mít nějaké know how, ale když si to neosaháte 

a nevyzkoušíte, tak je to strašně těžké“ (respondentka D); „Nedával bych žádné rovnítko mezi 

tím, že Happiness Manager by měl mít nutně nějaké konkrétní vzdělání, ať už je to prostě v HR 

oboru, ať už jsou to kognitivní vědy, psychologie, cokoliv jiného. Spíš bych tam kladl důraz 

na tu praxi a na to, že to hodnotově musí s tím člověkem rezonovat“ (respondent J); „Já myslím, 

že u nás se daleko víc akcentovala zkušenost s prací s lidmi, než nějaké formální vzdělání“ 

(respondentka H). 

 Několik respondentů se domnívalo, že manažer štěstí by se měl ve své roli rozvíjet 

prostřednictvím kontaktu s jinými manažery štěstí a nechávat od lidí se stejnou rolí inspirovat 

například při řešení nějakého problému. „To je spíš o setkávání se s komunitou těch Happiness 

Managerů“ (respondentka K); „Určitě by bylo fajn si někdy zajít s těmi ostatními Happiness 

Managery, třeba to někdo dělá jinak a může to být pro mě jako motivující nebo něco, z čeho 

bych si mohla vzít nějakou inspiraci“ (respondentka B). Pokud respondenti mluvili o kontaktu 

s jinými manažery štěstí, tak často hovořili o komunitě Happiness Managerů v České republice, 

která se sdružuje prostřednictvím sociální sítě Facebook a pořádá pravidelná osobní setkání. 

Někteří respondenti vyprávěli o svých pozitivních zážitcích z těchto setkání. Jiní respondenti 

věděli o existenci komunity, avšak zatím se do ní nezapojili. V jednom případě, 
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kdy respondentka hovořila o důležitosti kontaktu s jinými manažery štěstí, tak o české 

komunitě nevěděla, inspiraci plánovala získat spíše v zahraničí. Někteří respondenti navštívili 

konferenci Happiness at Work konanou v loňském roce v České republice, jeden z respondentů 

na ní i přednášel o zkušenostech ze své organizace. „Tam se vyměňují ty konkrétní zkušenosti 

z praxe a hodně se vzájemně inspirujeme a můžeme si i sami poradit v konkrétních situacích, 

jak bychom postupovali … Ta komunita Happiness Managerů není velká … Minule nás bylo 

na srazu asi patnáct a vyřešili jsme tam opravdu reálné problémy, které se ve firmách řešily. 

A myslím si, že i kdyby měl člověk na to vzdělání, tak nemá šanci tohle sám vyřešit, protože to 

jsou kolikrát tak zapeklité problémy a pořád se bavíme o pocitových věcech“ (respondentka K); 

„Pro mě je teď docela těžké vlastně najít někoho v rámci České republiky, takže budu muset 

koukat do zahraničí, s kým bych o tom mohla mluvit, probrat jeho zkušenosti, kouknout se, jak 

to dělají jinde a nějakým stylem se inspirovat nebo pochytit něco nového“ (respondentka L) 

 Na základě empirického šetření bylo zjištěno, že pro manažera štěstí je pro výkon role podle 

většiny respondentů důležitější osobnostní profil než určitá kvalifikace. „Podle mě to musí mít 

v sobě, samozřejmě některé věci jdou naučit, ale to vnímání, empatie asi jen tak naučit nejde“ 

(respondentka C); „Ale ono stačí být úplně jenom empatický a vlastně nacházet taková ta lidská 

východiska. Ona v podstatě žádná škola psychologická byť sebelepší vám to nedá … Tu empatii, 

kterou ten člověk vycítí z toho druhého, ta podle mě se naučit jako nedá, to tam buď máte nebo 

nemáte … Opravdu ta empatie, takové to vžití se do toho člověka … Takový ten přístup k životu, 

ten pozitivní a ten nadhled a taková ta pomoc v nouzi člověku jako lidsky, nejsem si úplně jistá, 

že ten člověk to nastuduje … Jestliže se prostě dělá s lidmi, tak ta empatie tam být musí, jinak 

to podle mě nefunguje“ (respondentka F); „…jenom jejich osobností nebo nějakým 

nastavením…“ (respondentka H); „…že by měl mít nějaký spíš jako osobnostní profil … To 

prostě musí mít člověk v sobě, tady ty osobnostní rysy“ (respondentka E); „…jsou prostě typy 

lidí, které mají nějaké osobnostní rysy … A nemusí na to mít nějaké speciální vzdělání“ 

(respondentka D); „Spíš bych tam kladl ten důraz na to, že to hodnotově musí s tím člověkem 

rezonovat“ (respondent J); „Takže já si myslím, že co se týče vzdělání, tak tam, nemyslím si, 

opravdu to je o těch osobních kvalitách a o té inspiraci a sdílení zkušeností“ (respondentka K). 
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4.3.7 Kompetenční profil manažera štěstí ve vybraných českých organizacích 

 

 Kompetenční profil na pozici manažera štěstí, stejně tak jako již uvedený kvalifikační, 

v žádné z participujících organizací vytvořen nebyl. Respondenti byli proto dotazovaní na to, 

jaké kompetence jsou podle jejich názoru potřebné pro výkon role manažera štěstí, které 

kompetence by zařadili do kompetenčního profilu. Názory se nejvíce shodovaly v oblasti 

sociálních kompetencí, tedy kompetencí zaměřených na vytváření a udržování vztahů. Manažer 

štěstí by měl být převážně empatický, orientovaný na lidi, vnímavý, naslouchající. „Určitě 

people oriented person“ (respondentka H); „…měl by být orientovaný na lidi, empatický, hodně 

vysoké EQ z mého pohledu“ (respondentka A); „Je důležité vnímat a empatický být, aby člověk 

vycítil, kdy je co potřeba a i zároveň něco třeba jako nechat...“ (respondentka C); „…empatie 

určitě hodně…“ (respondentka L); „Asi by to měl být člověk, který má nějakou empatii … 

Ochota se bavit s těmi lidmi a mít zájem o ně, ale všechno to pořád souvisí s tou empatií, prostě 

se to točí okolo toho“ (respondentka K); „Tahle ta pozice je hlavně o empatii a naslouchání těm 

kolegům…“ (respondentka H); „Taková ta všímavost, empatie je třeba rozhodně…“ 

(respondentka D). 

 V souvislosti s empatií a velmi častými osobními hovory s pracovníky jedna respondentka 

zmínila potřebu schopnosti mít odstup, uchovávat si vnější perspektivu. „Já bych řekla, že 

důležitá kompetence je nějaká schopnost odstupu, protože já jsem těm lidem byla velmi blízko 

a oni se mi hodně svěřovali, takže já jsem byla takový ten trychtýř, kterým protékalo jak to 

dobré, tak ale i to špatné. A jak mají tendenci víc mluvit o tom špatném, tak toho špatného bylo 

vlastě někdy o dost víc. Pak ještě čekali, že já to za ně vyřeším, což není úplně možné. Takže 

nějaká schopnost brát ty věci v perspektivě … Prostě zachovat si tu perspektivu víc z venku…“ 

(respondentka H). 

 S vytvářením a rozvíjením vztahů na pracovišti souvisí i schopnost budování důvěry, 

vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, podstatné je i zapamatování si detailů o lidech. „Ta 

důvěra je podle mě opravdu tak strašně důležitá, že to je podle mě asi ta nejhlavnější 

kompetence…“ (respondentka C); „…který dokáže udržovat takové ty small talky, to znamená, 

když jdu s kolegou na oběd a ještě ho neznám tak dobře, tak musíte jako umět vytvořit takovou 

tu atmosféru, že ten člověk vás zná … Čím déle na té pozici jste a pamatujete si víc věcí 

o jednotlivých lidech, tak tím si získáváte více jejich důvěru…“ (respondentka B). „...prostě 

opravdu o těch lidech přemýšlet, pamatovat si ty detaily a mít to sám pro sebe jako hru 



88 

 

nebo něco takového ... Detaily jsou hodně důležité… Když přemítám, tak mi přijde, že ten 

manažer štěstí je tak trochu i psycholog ve firmě, ale je to opravdu jenom o tom vnímat lidi 

kolem sebe a co se děje“ (respondentka L). 

 Poměrně často zastávanou kompetencí byly komunikační a prezentační dovednosti. 

„…určitě komunikační schopnosti musí být, protože denně jednáte s těmi lidmi“ (respondentka 

D); „Takže by to měl být určitě člověk, který se nebojí mluvit, který má nějaké silné komunikační 

dovednosti“ (respondentka B); „…komunikativní, společenský“ (respondentka E); „A určitě je 

to komunikativnost“ (respondentka K). 

 Podle respondentů by manažeři štěstí měli mít odvahu měnit věci a umět přesvědčovat, 

inspirovat, nadchnout pro nějakou změnu. „…je tam důležitá i odvaha měnit věci, si myslím. 

A možná schopnost nějak jako ovlivnit, inspirovat, nadchnout lidi a vysvětlit. Přijde mi, že je to 

hodně o inspirování nějaké změny nebo prostě o zjišťování aktuálního stavu a potom práce se 

změnou. Tam je potřeba asi umět sesbírat informace, dobře, nějak jako kompletně a potom 

prosadit změnu tak, aby to jako ,koupiloʻ to vedení a ti team leadeři“ (respondentka A); „…umí 

to trošku jako ,prodatʻ a umí to prostě říct…“ (respondentka B); „…vlastně umět jako dobře 

přesvědčovat, když to bylo hodně důležité. A pro mě později dost těžké vlastně, když jsem měla 

nějaké informace a potřebovala jsem přesvědčit to vedení nade mnou nebo pro nějaký nápad 

,nakoupitʻ ten zbytek, tak je umět k tomu prostě dotáhnout…“ (respondentka H). 

 Manažerům štěstí by podle některých respondentů neměla chybět ani schopnost kreativity, 

jelikož manažer štěstí stále vymýšlí nové věci. „Kreativita je tam strašně důležitá, vědět, jak 

udělat pohovor a že by to mohlo být jiné a že bychom nemuseli dělat hodnotící pohovory 

a budeme dělat místo toho zpětnou vazbu a tyto věci. Tam určitě ta kreativita musí být, abyste 

to dokázala vymyslet, ale zároveň z druhé strany musíte sledovat trendy“ (respondentka D); 

„…kreativní asi“ (respondentka E). 

 Názory respondentů byly polarizované v případě extroverze a introverze. Přestože byl jeden 

participující manažer štěstí introvert, tak to pro něj nebylo překážkou, v současnosti vykonává 

činnost manažera štěstí velice efektivním způsobem. „Myslím si, že by měl být komunikativní, 

asi extrovert“ (respondentka E); „Takovou roli může dělat i introvert. Já jsem původně analytik, 

opravdu jsem dělal s čísly … Sluchátka na uších a tak dál a postupně jsem vlastně jako právě 

přes tu komunitu Happiness Managers a přes třeba kurz koučování, kterým jsem prošel, jsem 

se malinko začal víc dostávat k lidem a najednou prostě v mém životě mě přestala bavit trošku 

čísla a začali mě najednou víc bavit lidi. Souviselo to třeba i s nějakou změnou v mém osobním 
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životě a najednou jsem se vlastně jako dostal k lidem. A přestože jako introvert, který typicky 

dobíjí baterky o samotě, tak já potřebuji dobít baterky a pak chvilku tady fungovat s lidmi a pak 

zase dobít baterky, ale jde to“ (respondent J). 

 Méně často se vyskytovaly názory (vždy jeden respondent), že manažer štěstí by měl umět 

improvizovat, zachovat chladnou hlavu, mít strategické přemýšlení, přehled o dění 

v organizaci, kontakt s realitou, otevřenou mysl, pozitivní energii, schopnost se stále učit, smysl 

pro humor, profesionální chování, měl by mít rád výzvy. Zároveň by se mělo jednat o týmového 

hráče a spíš leadera, člověka připraveného na „všechno“ a organizovaného. 

 

 

4.3.8 Manažeři štěstí a jejich pohled na management štěstí v České republice 

 

 V rámci empirického šetření byli manažeři štěstí dotazováni i na koncept managementu 

štěstí v České republice a na využití role manažera štěstí v organizaci. Větší pozornost 

věnovanou managementu štěstí v České republice považují respondenti za pozitivní. „Myslím 

si, že to je určitě oblast, na kterou se klade větší důraz poslední dobou. Z mého pohledu je to 

dané tím, jak se vyvíjí trh práce, kdy je větší tlak na firmy, aby vytvářely prostředí, ve kterém ti 

lidé chtějí pracovat, já si myslím, že to jde ruku v ruce. Myslím si, že to je dobře“ (respondentka 

A); „Myslím si, že to je určitě super iniciativa. Já jsem hrozně ráda, že se to začalo řešit. 

(respondentka K); „Ale myslím si, že celé tady to hnutí Happiness at Work jako takové je hrozně 

užitečné z toho důvodu, že zaměřuje pozornost na to, že být v práci ,happyʻ je také důležité, že 

to je možné“ (respondentka H). Někteří respondenti o managementu štěstí hovořili jako o dosud 

nepochopeném a nedostatečně prozkoumaném oboru. „Málokdo ví, o čem to vlastně je a přijde 

mi, že to je věc, která tady byla, akorát teď se vyčlenila a pojmenovala a je nepochopená 

neodbornou, prostě normálně laikama, je z mého pohledu absolutně nepochopená“ 

(respondentka A); „…je to ale pořád obor, který není tak prozkoumaný nebo není ani tak řešený 

v České republice, pořád je to v začátcích“ (respondentka K). 

 Velká část respondentů si management štěstí spojila s pojmem „štěstí,“ který podle nich 

není vhodným označením tohoto konceptu v České republice. Tento termín v lidech paradoxně 

vyvolává spíše negativní pocity než pozitivní, manažeři štěstí ho proto často ani nezmiňují. 

V některých případech se raději ani sami na veřejnosti neoznačují jako manažeři štěstí, jelikož 
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toto označení má pro ně mnohdy negativní dopad. „…mně totiž přijde, že oni obecně jsou Češi 

skeptici, tak pro ně něco, co se jmenuje jak ,happyʻ, tak podle mě rovnou se smějí a vymýšlí na 

to spoustu různých přezdívek a věcí, co by ten člověk měl dělat. To happiness ty lidi jako trošku 

dráždí, ty Čechy … Myslím si, že fakt je problém v tom slovíčkaření“ (respondentka C); 

„Setkávám se s tím hodně … Já většinou neříkám, že jsem manažer štěstí, ale formuluji to, že 

jsem Office Manager nebo že se starám o svoje ajťáky, že mám osmdesát dětiček. Ale 

samozřejmě v podpisu to mám a už se mi párkrát stalo, že jsem přišla na schůzku, něco zařizovat 

a ,ha ha ha a co vlastně dělá manažerka štěstíʻ … Takové to, že to lidé neberou vážně…“ 

(respondentka L); „Dost často ani nevyslovujeme slovo happiness, protože někdy jsou na to 

opravdu jako alergičtí anebo ti lidé z HR nejsou alergičtí, ale vlastně nám poradí, abychom to 

vůbec nepoužívali, protože ti ostatní by mohli být. Že by mohli si říct, ,nebudeme se tady na sebe 

usmívat, protože děláme businessʻ … Někdy se ten workshop jmenuje jako ,happiness 

workshopʻ, někdy se o tom nesmíme zmínit. Je zajímavé, když se o tom nesmíme zmínit 

na začátku, tak že většinou jako v průběhu toho workshopu k tomu dojdeme a těm lidem to ale 

už nevadí, protože pochopí ten kontext“ (respondent G); „Myslím si vážně, že to je zavádějící 

a až by to někomu mohlo přijít jako nepříjemné, že ho tak označují, že by si řekl, že to vlastně 

znevažuje jeho práci. Že je třeba přijatý jako HR a má prostě na starosti, smlouvy a tak a nové 

zaměstnance a eventy a oni ho třeba tak pojmenují a bude třeba terčem nějakého posměchu … 

To podle mě může fakt někomu docela zavařit. Někdo, kdo třeba si na té kariéře HR nebo toho 

personalisty jako takového docela zakládá, vzdělává se, studuje, chodí na kurzy a snaží se 

prostě zlepšovat v tom, tak udělat z něj manažera štěstí ho může úplně jako dehonestovat až 

nebo demotivovat k tomu, v tom jakkoli jako pokračovat … Jsou opravdu lidé, kterým to může 

v té kariéře vážně bránit“ (respondentka F); „…z toho, co mám feedback u lidí, kteří pracují 

v korporátu, tak si z toho často dělají třeba legraci z té role ... A tím právě devalvuje vlastně 

ten pojem Happiness Manager“ (respondent J). 

 Při nástupu na pracovní pozici s formálním názvem manažer štěstí měli dva respondenti 

smíšené pocity, respondentka C ji považovala za „hezčí nálepku“ pro někoho, kdo má 

na starosti office management a konání teambuildingů. Respondentka L tuto pracovní pozici 

brala s nadsázkou, především z důvodu náplně práce, o které neměla větší povědomí. „První 

moment jsem si právě říkala, to jenom taková ta hezčí nálepka pro to, že člověk dobře dělá 

teambuildingy a takové ty věci plus právě ten office jako takový. A vlastně postupně jsem si 

hledala tu cestu k tomu ,happinessʻ, které je vlastně takové to v pravém slova smyslu … Aby 

právě ti lidé byli v té práci šťastní a tak … Protože tady fakt jako po pravdě myslím, že i u nás 
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to bylo ze začátku nastavené jako jenom ta hezčí nálepka pro nějakou pozici…“ (respondentka 

C); „Já se přiznám, že dokud jsem nedostala tuhle tu nabídku a vlastně nezačala tuhle tu práci 

dělat, tak jsem tu pozici brala jako hodně s nadsázkou a spíš takovou tu pozici, když 

potřebujeme někomu vytvořit pozici, pro koho zrovna nemáme úplně práci, necháme ho dělat 

tohle. Ale ve výsledku jsem zjistila, že to je částečně event manager, částečně HR a zase je to 

prostě pozice, která má rozsah do spousty odvětví“ (respondentka L). 

 Během rozhovorů a zjišťování názorů respondentů na koncept managementu štěstí byl 

v některých případech získán i jejich pohled na roli manažera štěstí v České republice jako 

takovou. Respondenti se shodovali v tom, že u nás neexistuje jednotné chápání role manažera 

štěstí a jeho náplně práce. Respondentka D o roli manažera štěstí v České republice uvedla, že 

„každá firma si to tak nějak ohne podle sebe“ (respondentka D). „Je to o tom, co si tím nazveme 

a nemyslím si, že to je situace jenom v Česku mimochodem, ale v Čechách rozhodně. Tady není 

žádný ustálený zvyk, že prostě když je to Happiness Manager, tak má dělat tohle, to tak prostě 

není … Někde je to skutečně event specialista, HR event specialista. A neříkám, že to je špatně, 

jako možná i té firmě i tahle malá věc a já teď říkám malá a tím vůbec nesnižuji to, že to není 

náročná funkce. Může to být náročná funkce, ale z hlediska toho konceptu a filozofie Happiness 

Managementu, z mého pohledu, je to jenom jedna malá část toho“ (respondent G); „…někdy je 

to fakt jenom pozice pro pozici a ten člověk nedělá nic jiného než dejme tomu personální 

marketing, ale pořád stejně, jako dělal předtím, akorát se teď jmenuje jinak. Takže pak je ještě 

otázka, co to vlastně znamená Happiness Manager“ (respondent G); „Podle mě tomu fakt 

nepomohlo to, že se ve spoustě firmách nějaké … Asistentky nebo recepční přejmenovaly na 

něco s happiness. Tak vlastně u mě to bylo něco podobného … Také nějaká supportní role, 

napůl v tom HR, jako také byla spíš na doplnění, abychom měli to ,happy.ʻ Tak to podle mě 

tomu strašně uškodilo … Ti lidé to třeba dělají, to happiness, akorát se tak jenom nejmenují“ 

(respondentka C); „Myslím si, když je to, řekněme, práce trošku jako navíc ke standardní práci, 

která člověka baví, rád dělá legraci ze sebe a z ostatních a funguje pro ty lidi, rád jim pomůže, 

tak pořád si myslím, že to je vlastně ta podstata toho Happiness Managera. Že jako vytvořit 

funkci, najmout tam člověka, který to vlastně bude dělat pořád, tak nejsem si úplně jistá, že to 

je ten úspěch, že ti lidé fakt pak budou jako spokojení … A myslím si, že to je jako i dost 

přeceňované. Myslím si, že Happiness Manager by jako opravdu měl být člověk, kterého to 

baví, ale jako vedlejšák, ne jako hlavní náplň práce … Já si obecně myslím, že v Čechách, 

pokud to firmy mají, tak je to taková zvláštní pozice, nejsem si úplně jistá tou náplní práce … 

Kdybych byla jenom Happiness Manager a byla tady jenom jakože pro štěstí všech, tak to asi 
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bych se neuživila, si myslím“ (respondentka F); „Myslím, že ta očekávání obecně od toho nejsou 

moc dobře nadefinovaná, ani od managementu, ani od těch lidí ve firmě ani od těch lidí 

samotných, co to dělají. Takže nakonec každý dělá něco jiného, i když se ty role jmenují stejně“ 

(respondentka H); „…je to asi na každém člověku, jak to pojme, může to být člověk, který prostě 

objedná jednou za týden čokoládu, aby lidé byli šťastní anebo to bude člověk, který bude fakt 

jako přemýšlet o tom, jak ten tým udělat produktivnější, efektivnější a vymýšlet nové a nové 

věci…“ (respondentka L). 

 Respondenti tvrdili, že velká nejednoznačnost panuje v České republice i v tom, kdo by měl 

v organizaci zastávat roli manažera štěstí, s jakou pracovní pozicí by měla být spojena. 

U respondentů se názory rovněž rozcházely, téměř každý si roli manažera štěstí spojil 

s odlišnou pracovní pozicí (personalista, asistentka, recepční, manažer atd.). Shodovali se však 

v tom, že tato role nemusí mít formální název pracovní pozice manažer štěstí. „Myslím, že by 

to mělo být součástí people managementu … Jako head of people management nebo něco 

takového, prostě oblast people managementu, která si myslím, že určitě patří do vedení firmy. 

Jako člověk, který by měl přinášet ten pohled, to know how o tom, jak vlastně lidé fungují v práci 

a znalosti téhle té problematiky. A na základě toho by se potom měla tvořit nějaká jako firemní 

strategie a mělo by to do toho být zakomponované. A jestli to bude součástí HR nebo jestli to 

bude prostě samostatný jeden člověk … Tady zase hodně záleží asi i na velikosti firmy…“ 

(respondentka A); „Myslím si, že ta pozice se nutně nemusí jmenovat Happiness Manager, že 

to může občas zaštiťovat i slečna na recepci, může to zaštiťovat Office Manager, HR Manager, 

takže nutně nemusí se ta pozice tak jmenovat, ale určitě je důležité, aby se o lidi ve firmě někdo 

staral“ (respondentka B); „Vlastně každý manažer by měl být defacto malinko Happiness 

Manager, že možná není potřeba mít vysloveně jednoho člověka … Ale může to dělat de facto 

kdokoliv, ale naopak by trošku Happiness Manager měl být každý manažer. Dokonce já bych 

šel ještě dál a řekl bych, že dokonce každý zaměstnanec by měl být trošku Happiness Manager. 

Protože vlastně i ten člověk, pokud máte nějakou tu hierarchickou strukturu, tak i ten 

v uvozovkách liniový zaměstnanec nějakým způsobem ovlivňuje lidi v tom svém sociálním okolí, 

takže i každý jedinec by měl být de facto do nějaké míry Happiness Manager“ (respondent J); 

„Může se jmenovat i jinak a může ten člověk mít i náplň práce jinou, ale určitě se jako 

minimálně tu náplň práce nesmí zapomínat“ (respondentka C); „My se snažíme jako 

pojmenovat tu funkci, ale ono to pojmenování asi jako nesnese, to je takový ten parťák, člověk, 

na kterého se člověk může obrátit … Já bych primárně tu funkci nezřizovala za tímhle účelem 

a nedělala bych to jako hlavní náplň práce a nepojmenovávala bych tak toho člověka“ 
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(respondentka F); „Ona to byla v podstatě HR role, mohla bych se jmenovat jako HR Manager“ 

(respondentka H); „Myslím si, že na tom názvu vůbec nezáleží, jak se ta pozice bude jmenovat. 

Důležité je, co bude obsahovat vlastně ta náplň té práce nebo co ten člověk bude mít na starost 

… Je úplně jedno, jestli to bude recepční, jestli to bude HR člověk, který tam bude vlastně 

pro lidi, ale nebude nabírat lidi z venku, ale bude tam pro ty zaměstnance. Nebo jestli to bude 

kdokoli, za kým ti lidé ví, že můžou přijít a říct, ,tohle mě štve, tohle mi nejdeʻ a klidně fakt 

i vyloženě se jenom vykecat. Ale za tím manažerem kolikrát, i když k němu mají důvěru, jsou to 

dlouholetí kamarádi, tak za ním nepřijdou, protože ví, že nemá čas…“ (respondentka L); 

„A myslím si, že to může fungovat tak, že je na to konkrétní člověk, i že to bude vykonávat někdo 

z HR anebo někdo z managementu“ (respondentka H); „Samozřejmě nedá se to někdy říct, že 

je to jenom manažer štěstí, že on to může být prostě jakýkoli HR pracovník anebo jakákoli 

asistentka, office asistentka, ta úplně super dokáže podle mě zvládat roli manažera štěstí … Je 

jedno, do jaké role to zakomponuji, zda to bude manažer týmu nebo to bude vážně recepční 

nebo back office asistentka nebo to bude prostě kdokoli jiný, ale tu samotnou roli by někdo měl 

mít v té firmě. I majitel to samozřejmě může být, protože proč ne“ (respondentka D); „Můj dojem 

je takový, že není nutně potřeba, aby byl člověk s touhle tou rolí, který to má napsané na 

cedulce“ (respondent J). 

 Názor respondentů byl zjišťován i na potřebnost role manažera štěstí. Na základě výsledků 

empirického šetření byly identifikovány dva přístupy k tomu, v jakých organizacích v České 

republice je existence role manažera štěstí přínosná. Dva respondenti se k tématu nevyjádřili, 

jelikož o managementu štěstí a roli manažerů štěstí v České republice neměli dostatečné 

množství informací. Nejčastěji uváděný názor byl ten, že manažer štěstí by měl být ve všech 

organizacích bez rozdílu (sedm respondentů). „Prostě člověk, který má tyhle ty kompetence 

a znalosti, tak si myslím, že je v každé firmě potřeba“ (respondentka A); „Nejde tolik o tu roli, 

důležitost štěstí v práci by měla být všude, v malých, velkých, středních firmách“ (respondentka 

H); „Neřekl bych, že obecně ta potřeba je někde vyšší a nižší, obecně si myslím, že to potřebují 

všichni stejně“ (respondent G); „Bez ohledu, já si myslím, že určitě…“ (respondentka D); „Já si 

myslím, že potřeba je to úplně všude…“ (respondent J); „Já to vnímám jako nutnost…“ 

(respondent I); „Určitě bych to doporučila, minimálně bych jako fakt tu náplň práce doporučila, 

aby se s ní fakt pracovalo … Pracovat s tím, že ti lidé jsou fakt důležití“ (respondentka C). 

 Ostatní respondenti považují zavedení role manažera štěstí vhodné až ve chvíli, kdy 

vrcholové vedení ztrácí kontakt s pracovníky z důvodu většího počtu zaměstnanců (tři 

respondenti). „Já si myslím, že vesměs všude. Třeba v organizaci, která má tři lidi to asi úplně 
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smysl nedává. Ale viděla bych to, když se zaměříme na počet deset lidí plus, pokud se o to někdo 

bude zajímat, bude to super … Ve chvíli, kdy ten CEO už ztrácí přímý kontakt s celým tím 

týmem, tak to určitě už má smysl, si myslím. Protože tam musí být ten článek nebo měl by být, 

který dokáže realizovat určité potřeby, ke kterým se ten CEO nedokáže dostat a ani nemůže“ 

(respondentka K); „Takže bych to určitě doporučila, ať už to bude v jakékoli podobě té pozice, 

tak si myslím, že to je fajn. Když je vás šest ve firmě, tak asi úplně ne, ale když těch lidí je třeba 

patnáct a víc, tak si myslím, že by tam měli mít někoho, kdo se o ně takhle bude starat“ 

(respondentka B); „…ona se tahle ta pozice dá podle mě využít úplně všude, kde je větší skupina 

lidí a manažeři nemají čas trávit s těmi lidmi tolik času, kolik je potřeba. Jakmile se manažeři 

věnují svojí práci nebo přichází o kontakt s tím týmem, tak je vždycky fajn tam mít pozici, která 

bude mít prostě čas na to lidi poslouchat a sledovat ty potřeby“ (respondentka L). 

 Na základě výsledků empirického šetření byly identifikovány i tři přístupy organizací 

k managementu štěstí a k roli manažera štěstí. První přístup souvisí s firemní kulturou 

a s hodnotami, které organizace vyznává. Manažeři štěstí mají tuto roli pouze neformálně 

a formální název jejich pracovní pozice je CEO. Zavedení managementu štěstí v organizaci by 

u tohoto přístupu mělo být spojené se změnou firemní kultury, s vytvořením strategie 

organizace (tři organizace). „…v momentě, kdy třeba majitel firmy, který tomu rozumí, tak 

nepotřebuje manažera štěstí, protože už tu firmu staví od základu na těch správných 

principech“ (respondentka A); „…jsou firmy, které to nepotřebují a mají perfektní firemní 

kulturu samy o sobě“ (respondentka F); „…Happiness Management není jenom to se starat o 

štěstí a jenom ty úsměvy jako na tvářích … Když to člověk dělá do hloubky a vlastně propojuje 

se strategií společností, tak nejenom, že ti lidé jsou fakt jako spokojenější, ale přináší to i 

business výsledky … Já si myslím, že ten Happiness Management, že to není o tom názvu, ale 

je to o nastavení, že to je o nějakém setupu, o nějakých hodnotách … Protože jít do hloubky 

znamená, skutečně jako změnit některé věci vnitřně, jako mnohdy i v těch hodnotách … Ty 

hodnoty vlastně říkají, že nám jde víc o lidi než o čísla. A samozřejmě v tom businessu to musí 

být vyvážené, ale ve spoustě firem vlastně jde primárně o čísla a lidé jsou až na prioritě sto 

třicet dva … Aby se celkově posunula kultura společnosti k tomu, aby těm lidem bylo líp“ 

(respondent G); „Mělo by to ideálně pocházet přirozeně z té kultury…“ (respondent J); „…jedna 

věc je práce na firemním štěstí a jedna věc je Happiness Manager … Myslím si, že ta práce, to 

firemní štěstí, že je spíš práce na celofiremní kultuře a to štěstí už je potom důsledek. Ten princip 

toho fungování je daleko více niternější, nějaké DNA té firmy, která už začíná nějakou firemní 

strukturou, začíná nějakou seberealizací a tady těmito věcmi … Takže já si myslím, že to je zase 
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spíše o té kultuře a určitě je jako dobré mít ty nástroje“ (respondent I); „Já si myslím, že ta 

hlavní změna, která se potřebuje udát je změna mindsetu na těch nejvyšších rolích, aby to pro 

lidi fakt bylo důležité. Ne profit na prvním místě, ale lidi na prvním místě“ (respondentka H). 

 Druhý přístup organizací ke konceptu managementu štěstí je vytvoření formální pracovní 

pozice manažera štěstí, který se účastní rozhodování o vedení společnosti či minimálně 

poskytuje rady vrcholovému vedení, jelikož manažer štěstí disponuje potřebnými znalostmi 

o aplikaci managementu štěstí v organizaci (čtyři organizace). „V momentě, kdy třeba tyhle ty 

znalosti a kompetence majitel firmy nemá, tak potom si myslím, že je fajn, aby k sobě měl 

někoho, kdo mu to doplní … A nemyslím si, že jde hlavně o nějaké aktivity, které dělají lidi 

spokojenými … Já tu roli vnímám tak, že jde o vytváření nebo spoluvytváření prostředí, ve 

kterém právě ti lidé můžou v té práci být spokojení, což vychází z nějakých těch vědeckých 

výzkumů, ze studií, co jsou jako ty hlavní faktory, které potom ovlivňují tu spokojenost v té práci. 

A to jsou věci, které já díky tomu, že je znám, tak potom kontinuálně s tím nějak pracuji a ať už 

je to prostě nějaké jako nastavení spravedlivého modelu odměňování nebo třeba podpora 

budování důvěry mezi lidi nebo týmy, zvyšování nějaké autonomie, svobody a tím i engagementu 

těch lidí. Podporování toho, aby se tvořily třeba pozice víc na míru lidem. Ale není to o tom, že 

bych dělala nějaké jako velké projekty, aby byli lidé šťastní nebo že bych pekla buchty ... Což 

jako spousta lidí si myslí, že o tom to je, ale o tom to samozřejmě není“ (respondentka A). 

 Poslední přístup je jako předchozí spojený se zavedením formální pracovní pozice 

manažera štěstí, avšak v této situaci již v organizaci nemá takový vliv při rozhodování. Tato 

pracovní pozice je v organizacích vytvořena spíše „uměle,“ svým charakterem neodpovídá 

firemní kultuře a vyznávaným hodnotám (pět organizací). Existence role manažera štěstí je 

v organizacích především z důvodu vytvoření kontaktní osoby pro zaměstnance, kteří za ním 

můžou s čímkoli přijít a svěřit se mu. U několika respondentů v této roli jsem se setkala s tím, 

že o konceptu managementu štěstí neměli velké znalosti. „…jsou firmy, které to mají a neřeší 

to ten jejich problém. Ti lidé tam třeba dál budou nespokojení, byť mají Happiness Managera“ 

(respondentka F); „Znám řadu korporátů, kde to mají opravdu, je to tvrdý korporát, silně 

zprocesovaný, ale aby to změkčili, tak tam prostě vzali někoho a pojmenovali ho Happiness 

Manager. Ten člověk přesně objednává ty dobroty do lednice, pořádá jako různé akce, svolává 

lidi na pivo, ale vlastně je to umělé, je to syntetické. A odsud vlastně trošku i pramení to, že lidé 

malinko devalvují tenhle ten termín … Nebo ten pojem vlastně toho Happiness Managera, 

protože často si pod ním lidé právě představí jenom člověka, který jenom dělá tady ty akce a 

objednává ty rohlíky … Přijde mi, že vlastně v tom zahraničí je ta situace trošku zase o krok 
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dál, teď se bavíme spíš o západní jako euroamerické kultuře. Bohužel k nám se často přenáší 

přes tu korporátní větev, protože ty korporace vlastně to nějakým způsobem implementovali 

třeba ve Spojených státech amerických a teď všechny ty dceřiné pobočky to tady vlastně 

přejímají. Tudíž k nám se mnohem rychleji dostává ta větev těch jako trošku ,artificialʻ jako 

umělých Happiness Managerů, těch ,objednávačůʻ … Že skutečně vy dostanete jako cedulku, 

že jste Happiness Manager a opravdu potom už děláte jenom to, že pořádáte ty akce, 

teambuildingy a nakupujete ty dobroty a vymýšlíte snídaně a tak, ale to si nemyslím, že je ta 

správná cesta…“ (respondent J). 

 

 

4.4   Diskuse 

 

 Empirické šetření bylo koncipováno tak, aby zodpovědělo na šest stanovených výzkumných 

otázek. První z nich se věnovala činnosti manažerů štěstí v malých a středně velkých 

organizacích v České republice. Na základě výsledků empirického šetření bylo zjištěno, že 

názvy pracovních pozic respondentů byly značně heterogenní a u některých respondentů bylo 

přejmenování pracovní pozice jako manažer štěstí důsledkem vykonávané náplně práce. 

Všichni respondenti měli na starosti jak činnosti související s managementem štěstí, tak 

i s personální agendou, přičemž pouze někteří měli na starost celou tuto oblast. Ostatní 

respondenti se věnovali spíše organizování teambuildingů a různých eventů, realizaci 

náborového procesu a následných onboardingových aktivit, správě benefitů a personální 

administrativě. Ve většině případů byl součástí role manažera štěstí i blízký kontakt se 

zaměstnanci za účelem různých konzultací, poskytování rad i nad rámec pracovních záležitostí 

a jejich svěřování se. Respondenti patřili většinou k personálnímu oddělení a nacházeli se 

na první, druhé nebo třetí úrovni v organizační struktuře. 

 Další zkoumanou oblastí byly typy malých a středně velkých organizací v České republice, 

které se věnují aplikaci managementu štěstí. Výběrový soubor obsahoval sedm malých a pět 

středně velkých organizací, které se vyznačovaly převážně plochou organizační strukturou. 

Jednalo se o organizace s nízkým stupněm hierarchie a s kolegiálními vztahy. Vybrané 

organizace pocházely ve většině případů ze sektoru informačních technologií a prezentovaly se 
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jako startupy. Jejich firemní kultura byla převážně zaměřená na hodnotu týmovosti, vztahů, 

přátelskosti, otevřenosti a transparentnosti. 

 Všechny organizace využívaly nástroje managementu štěstí související s tvorbou 

a posilováním sociálních vztahů a s častým dosahováním stavu flow. V organizacích byly dále 

zastoupeny i nástroje vztahující se k řízení energie, podpoře well-beingu, zvyšování 

angažovanosti, uvědomování si dosažených výsledků. Méně často byly využívané nástroje 

k identifikaci a rozvoji silných stránek zaměstnanců a pouze jedna organizace se věnovala 

nástrojům ke zvyšování všímavosti. 

 Součástí empirického šetření byla i identifikace kvalifikace manažera štěstí. Bylo zjištěno, 

že v žádných vybraných malých a středně velkých organizacích není vytvořen kvalifikační 

profil na pracovní pozici manažera štěstí. Většina respondentů měla dokončené vysokoškolské 

vzdělání a jejich vystudované obory byly vskutku heterogenní. Zároveň většina již měla 

několikaleté pracovní zkušenosti a to nejčastěji z pracovních pozic na personálním oddělení. 

Respondenti měli polarizovaný názor ohledně potřebného stupně vzdělání manažera štěstí, 

shodovali se však v tom, že důležitější je pro manažera štěstí dodatečné vzdělávání. Ohledně 

konkrétního vědního oboru se jejich názory opět rozcházely. Pro manažera štěstí je podle 

respondentů důležitý kontakt s jinými manažery štěstí a vzájemné sdílení inspirace. 

Respondenti se poměrně často shodovali i v tom, že pracovní zkušenosti a osobnostní profil je 

pro manažery štěstí mnohem podstatnější než stupeň a obor vzdělání. 

 Následující zkoumanou oblastí byly potřebné kompetence manažera štěstí v malých 

a středně velkých organizacích v České republice. Z výsledků empirického šetření vyplynulo, 

že ani jedna zkoumaná organizace nemá vytvořený kompetenční profil. Respondenti zastávali 

názor, že manažer štěstí by měl mít převážně sociální kompetence, jako je empatie, vnímavost, 

schopnost naslouchat, orientace na lidi. Manažer štěstí by podle nich měl dále být schopný 

vytvořit důvěrnou atmosféru a měl by ovládat prezentační a komunikační dovednosti. Poměrně 

často zastoupeným názorem byl i ten, že by měl umět přesvědčovat, inspirovat a nadchnout 

ostatní ke změně. Polarizovaný postoj měli respondenti ohledně extraverze a introverze. 

 Poslední výzkumná otázka se týkala názoru manažerů štěstí z malých a středně velkých 

organizací na základě svých znalostí a zkušeností na koncept managementu štěstí v České 

republice. Respondenti považují větší popularitu fenoménu managementu štěstí jako pozitivní, 

avšak stále se podle nich jedná o poměrně neprozkoumaný a nepochopený trend. Shodovali se 

v tom, že označení „štěstí“ je velmi zavádějící a toto pojmenování se jeví v jejich pracovním 
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životě naopak jako kontraproduktivní. Homogenní názor panoval i v případě role manažera 

štěstí, která podle nich není v České republice definována a každá organizace si ji vždy 

přizpůsobí podle sebe, a v případě pojmenování vykonavatele role jako „manažer štěstí,“ které 

není potřebné. Ohledně konkrétního nositele role v organizaci byly názory heterogenní. 

Na základě výsledků empirického šetření byly identifikované dva přístupy respondentů 

k potřebnosti role manažera štěstí v organizaci a tři přístupy organizací k reflektování 

managementu štěstí a činnosti manažera štěstí v organizaci. Ve většině případů měli 

respondenti názor, že manažer štěstí by měl být ve všech organizacích bez ohledu na velikost 

organizace, oproti tomu se našli i tací, kteří se domnívali, že tato role je potřebná až při ztrátě 

kontaktu pracovníků s vedením. Zkoumané organizace řešily koncept managementu štěstí 

v souvislosti se změnou firemní kultury a nastavením firemní strategie, manažer štěstí má 

v tomto případě neformální roli. Anebo je manažer štěstí spolutvůrcem firemní kultury 

s formálním názvem pracovní pozice. Posledním a nejčastějším přístupem bylo vytvoření 

formální role manažera štěstí, který neměl vliv na změnu firemní kultury a jeho aktivity se tudíž 

jevily jako „umělé.“ 

 Na základě získaných výsledků mohu konstatovat, že malé a středně velké organizace 

s efektivní aplikací konceptu managementu štěstí staví svoji firemní kulturu na hodnotách 

zaměřených na lidi a na vztahy mezi nimi, než na výsledky. V České republice v malých 

a středně velkých organizacích se zatím objevuje poměrně velké množství manažerů štěstí 

vykonávajících „umělé“ aktivity. Formální role manažera štěstí je v mnoha případech 

v organizacích vytvořena za účelem konzultantské a poradenské činnosti, manažer štěstí by 

proto měl být převážně empatický, vnímavý a schopný vytvořit příjemnou a důvěrnou 

atmosféru. Zároveň by se mělo jednat o zkušeného, seniornějšího člověka, u kterého není 

důležitý stupeň a obor vzdělání. Manažer štěstí v malých a středně velkých organizacích 

zároveň vykonává více rolí najednou. Pro vykonavatele role manažera štěstí v malých a středně 

velkých organizacích by bylo příhodnější, pokud by se název jeho pozice nespojoval 

s termínem „štěstí,“ jelikož to pro něj má za důsledek nedůvěru a posměch od okolí. 

Neexistence kvalifikačních a kompetenčních profilů může být zapříčiněná charakterem 

vybraných organizací, které jsou převážně startupy.  

 Empirické šetření s názvem Analýza managementu štěstí v organizacích v České republice 

má své limity. Jelikož je pozice manažera štěstí v České republice poměrně novým fenoménem, 

tak zatím neexistuje rozsáhlá komunita potenciálních respondentů. Jedním z limitů je tudíž 

reprezentativita vzorku respondentů z důvodu skutečnosti, že manažeři štěstí se v několika 
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případech empirického šetření neúčastnili na základě výzkumníkova výběru, ale na základě své 

ochoty realizovat rozhovor. 

 Celkovou míru odmítnutí nelze dohledat (viz strana 59), avšak lze konstatovat, že se 

pravděpodobně pohybuje ve vysokých číslech. Pouze v případě manažerů štěstí přímo 

oslovených prostřednictvím sociální sítě LinkedIn souhlasilo rozhovor realizovat sedm 

manažerů štěstí z celkového počtu osmnácti oslovených osob. 

 Za jeden z limitů lze považovat i výběr respondentů z hlediska názvu jejich pracovní pozice, 

jelikož empirického šetření se zúčastnili manažeři jak s formálním, tak i s neformálním názvem 

pozice jako manažer štěstí. Tuto diverzitu však považuji za přínosnou, jelikož díky ní byl 

rozšířen úhel pohledu na zkoumanou problematiku konceptu managementu štěstí v České 

republice. Zároveň zvolení kvalitativního výzkumu a metody sběru dat vytvořilo určité limity. 

Například celkový počet respondentů je nižší, výzkumník může ovlivnit výsledky empirického 

šetření a zobecnění získaných výsledků je problematické (Reichel, 2009, s. 41). 

 Výsledky empirického šetření jsou i přes zmíněné limity obohacením výzkumného pole 

konceptu managementu štěstí v České republice a diverzita v rámci pracovních pozicích 

u výběrového souboru je považována za přínosnou. Nicméně společně se závěry a přínosy 

empirického šetření je nutné brát zřetel i na výše uvedené limity. 

 Výzkumná oblast managementu štěstí nebyla v České republice doposud komplexně 

prozkoumána (viz strana 56). Na teoretické úrovni byly popsány různé koncepty související se 

zkoumaným tématem, zároveň byly uvedené nějaké příklady z praxe ze zahraničí. Empirické 

šetření přineslo nové poznatky do zkoumané oblasti managementu štěstí v České republice 

v malých a středně velkých organizacích ohledně podoby managementu štěstí, činnosti 

manažerů štěstí, jejich vhodné kvalifikace a potřebných kompetencí. Zároveň bylo zjišťováno 

subjektivní vnímání respondentů ohledně této problematiky, kteří v oblasti managementu štěstí 

již mají nějaké znalosti a zkušenosti.  

 Empirické šetření pomohlo identifikovat tři přístupy organizací k řešení managementu 

štěstí. Další výzkumy by se mohly zaměřit na zkoumání managementu štěstí a roli manažera 

štěstí ve velkých organizacích v České republice a na pokus o aplikaci těchto tří přístupů 

v prostředí velkých společností. Domnívám se, že jakékoli komplexní zkoumání konceptu 

managementu štěstí a role manažera štěstí v České republice by bylo přínosné společně 

s následnou osvětou české populace.   
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5 Závěr 

 

 Diplomová práce se věnovala aktuálnímu manažerskému fenoménu v zahraničí i v České 

republice, konceptu managementu štěstí. Přestože se jedná o efektivní způsob zvýšení retence 

zaměstnanců, v České republice jej zatím velké množství organizací nereflektuje. Důvodem 

může být i jeho dosud nedostatečně prozkoumaná výzkumná oblast. Cílem diplomové práce 

bylo proto analyzovat jeho současnou podobu v organizacích v České republice. 

 Pro dosažení cíle byly nejprve popsány jednotlivé teoretické koncepty související 

s managementem štěstí, následně byl na základně reflexe odborné literatury analyzován 

samotný koncept managementu štěstí, jeho cíl a nástroje. Některé organizace řeší management 

štěstí vytvořením formální pracovní pozice manažera štěstí ve své struktuře, v některých se tato 

role vyskytuje pouze na neformální úrovni. Pracovní pozice manažera štěstí, jeho role, 

kvalifikace a kompetence byly popsány a analyzovány v rámci teoretického rámce diplomové 

práce. 

 Empirické šetření bylo realizováno kvalitativním šetřením z důvodu komplexního 

zkoumání problematiky na menším počtu respondentů, sběr dat byl realizován metodou 

polostrukturovaných rozhovorů charakteristických svou flexibilitou. Rozhovory byly 

realizovány s celkem dvanácti manažery, zastávajícími v organizaci roli manažera štěstí 

s formálním či neformálním označením své pracovní pozice jako manažer štěstí. Jednalo se 

o organizace působící v Praze, které lze označit jako malé či středně velké.  

 Cílem empirického šetření bylo zjistit a komparovat podobu managementu štěstí, činnost 

manažerů štěstí a jejich kvalifikační a kompetenční profily ve zkoumaných organizacích. 

Diplomová práce přináší konkrétní zjištění o konceptu managementu štěstí, malé a středně 

velké organizace management štěstí řeší na pracovišti třemi způsoby. Tento objev lze označit 

za hlavní přínos diplomové práce v rámci výzkumného pole tohoto aktuálního trendu 

v managementu. Malé a středně velké organizace implementující management štěstí pocházejí 

především ze sektoru informačních technologií, na koncept štěstí v práci se zaměřují především 

z důvodu menší míry fluktuace.  

 Dále bylo zjištěno, že manažer štěstí v organizaci často vykonává poradenské a konzultační 

činnosti pro zaměstnance týkající se i nepracovních témat. Manažeři štěstí mají v malých 

a středně velkých organizacích náplň své práce věnovanou nejen vykonání nástrojů 
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managementu štěstí, avšak vykonávají i různé části personální agendy, office managementu, 

marketingu apod. Důležitým zjištěním je skutečnost, že manažeři štěstí považují vykonávání 

své role za velice přínosné, avšak formální pojmenování své pracovní pozice jako manažera 

štěstí považují často za kontraproduktivní. Pro výkon role manažera štěstí jsou mnohem 

důležitější kompetence a delší pracovní zkušenosti s prací s lidmi než formální vzdělání. 

Manažer štěstí by měl být seniornější v sociálně-psychologických dovednostech. 

 V diplomové práci byl zkoumán koncept managementu štěstí v malých a středně velkých 

organizacích v Praze v České republice, pozornost nebyla věnována velkým organizacím. 

Pro ucelený pohled na zkoumanou problematiku by bylo vhodné v budoucnu komparovat 

získané výsledky této diplomové práce s daty o velkých organizacích, ve kterých je pracovní 

pozice manažera štěstí implementována. Takto získané informace by vedly ke zjištění, zda 

velikost organizace ovlivňuje nejen podobu managementu štěstí na pracovišti, ale i vytvoření 

pracovní pozice manažera štěstí. Z důvodu nedostatečného zkoumání tohoto konceptu v České 

republice se domnívám, že jeho hlubší prozkoumání, pochopení souvislostí a přínosů 

pro pracovníky i pro organizace by bylo vhodnou osvětou pro organizace řešící velkou míru 

fluktuace a různé patologické jevy, které management štěstí na svém pracovišti zatím 

nereflektují. 
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Příloha A: Scénář rozhovoru 

Příloha B: Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 
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Příloha A: Scénář rozhovoru 

 

Pozice manažera štěstí 

• Jaký je formální název Vaší pracovní pozice? 

• Jak dlouho pracujete na této pracovní pozici? 

• Jak jste se dostal/a k pracovní pozici manažera štěstí? 

• Jak probíhalo výběrové řízení na pracovní pozici manažera štěstí?  

• Existovala tato pracovní pozice ve společnosti před Vaším nástupem? 

• Za jakým účelem byla pracovní pozice manažera štěstí vytvořena a proč? 

• Jak byla Vaše role manažera štěstí v organizaci přijata ostatními? Pociťujete nějakou 

změnu v přístupu kolegů v průběhu Vašeho působení na této pozici?  

• Jaký je popis Vaší pracovní pozice a náplň práce? / Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

• Jaké činnosti jsou na Vaší pozici z uvedených nejdůležitější? 

• Co považujete za Váš největší úspěch na současné pracovní pozici? 

 

Manažer štěstí a organizace 

• Čím se zabývá Vaše organizace? 

• Jak byste popsal/a kulturu Vaší organizace? 

• Kde se v organizační struktuře nachází Vaše pracovní pozice? / Jak strmá či plochá je 

aktuální organizační struktura?  

• Komu se zodpovídáte? Kdo je Váš nadřízený? 

• Máte nějaké podřízené? Pokud ano, kolik? Co je náplní jejich práce? 

• S kým či s jakým oddělením nejvíce spolupracujete?  

• Jsou ve Vaší společnosti realizovány průzkumy spokojenosti? Jak často? Co je 

obsahem? 

 

Kompetenční profil manažera štěstí 

• Máte ve Vaší společnosti vytvořený kompetenční profil na Vaši pracovní pozici?  

• Jaké kompetence jsou podle Vás potřebné pro výkon role HM? / Jaké kompetence by 

podle Vás měly být zahrnuté v kompetenčním modelu? 
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Kvalifikační profil manažera štěstí 

• Máte ve Vaší společnosti vytvořený kvalifikační profil na Vaši pracovní pozici? Pokud 

ne, jak by měl podle Vás vypadat?  

• Jakých vzdělávacích či rozvojových aktivit se účastníte či je máte naplánovány ve svém 

individuálním rozvojovém plánu? Kterou oblast považujete za nejdůležitější pro Váš 

osobní rozvoj? 

• Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání a v jakém oboru? 

• V jakých organizacích a na jakých pracovních pozicích jste působil/a předtím? 

 

Koncept managementu štěstí 

• Jaký je Váš názor na koncept managementu štěstí v České republice? Máte v tomto 

ohledu nějaké další zkušenosti, např. z předchozích zaměstnání? 

• Jste v kontaktu s jinými manažery štěstí? S někým, kdo se zabývá aplikací managementu 

štěstí v organizacích? Je Vaše náplň práce a cíl práce podobný? 

• V jakých typech organizací je podle Vás pracovní pozice manažera štěstí potřeba? 
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Příloha B: Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 

 

Vážený pane / vážená paní, 

žádám Vás o souhlas s Vaší účastí v empirickém šetření pro účely diplomové práce v souladu 

s etickými zásadami kvalitativního výzkumu.  

 

Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova 

Název šetření: Analýza managementu štěstí v organizacích v České republice 

Řešitel šetření: Bc. Marie Kotálová 

Popis šetření: Cílem empirického šetření je zjistit a komparovat podobu managementu štěstí, 

činnost manažerů štěstí a jejich kvalifikační a kompetenční profily v malých a středně velkých 

organizacích v Praze v České republice. Šetření probíhá formou kvalitativních rozhovorů 

s manažery štěstí. Veškerá získaná data budou zpracována anonymně a pouze pro účely 

diplomové práce. 

 

Souhlas účastníka s jeho zapojením do empirického šetření:  

Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o empirickém šetření a že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném empirickém šetření. Byl/a jsem poučen/a o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………. 

 

Podpis účastníka: ………………………………………………….. 

 

Datum a podpis řešitele šetření: …………………………………… 


