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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována analýze souvislostí mezi všímavostí, pracovním zaujetím 

a autentickým chováním. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. První 

kapitola popisuje zdroje pracovní motivace. Druhá kapitola se věnuje vztahům mezi pracovními 

a osobními zdroji, které vedou k angažovanému jednání. V rámci třetí kapitoly popisuji vhodné 

intervence a dopady, které vedou ke zvýšení angažovanosti a celkového pracovního well-beingu. 

Práce tak zhodnocuje relevantní teorie osobních, pracovních a motivačních zdrojů, které 

ovlivňují celkovou pracovní angažovanost a spokojenost.   

Výzkumnou část práce tvoří kvantitativní výzkum, v rámci kterého byly mediační 

analýzou ověřovány vztahy mezi všímavostí a angažovaností, kdy autentičnost je považována za 

mediátor těchto vztahů. Na základě výsledků mediační analýzy bylo prokázáno, že vztah 

mindfulness a angažovanosti je plně mediován autentičností. Zatímco přímý vztah mindfulness 

a angažovanosti přestal být signifikantní (β = -.0632, p = .543), nepřímý vztah byl signifikantní 

(β = -.2196, p < .001). 

 

Klíčová slova 

Angažovanost, autenticita, všímavost, pracovní motivace, proaktivita, pracovní spokojenost, 

intervence, pracovní a osobní zdroje. 

  



 

 

Abstract 

The diploma thesis is devoted to the analysis of the connection between mindfulness, 

work engegament and authentic behavior. The theoretical part of the diploma thesis is divided 

into three chapters. The first chapter describes the sources of work motivation. The second 

chapter deals with the relationships between employees and personal resources that lead to 

engaged behavior. In the third chapter, I describe the appropriate interventions and impacts 

that lead to increased engagement and work related well-being. The work thus evaluates 

a specific theory of personal, work and motivational resources that affect further work 

engagement and satisfaction. 

The research part of the work consists of quantitative research, in which we have verified 

the mediation analysis of the relationships between mindfulness and engagement, where 

authenticity is considered a mediator of these relationships. Based on the results of the 

mediation analysis, it was proved that the relationship between mindfulness and engagement is 

fully mediated by authenticity. While the direct relationship between mindfulness 

and engagement ceased to be significant (β = -.0632, p = .543), the indirect relationship was 

significant (β = -.2196, p < .001). 

 

Key words 

Engagement, authenticity, mindfulness, work-related motivation, proactivity, work-related well-

being, intervention, job-demands resource. 
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Úvod 
Jednou z charakteristik současného světa práce ve 21. století je fakt, že si lidé 

v euroamerické kultuře mohou vybrat svobodně své zaměstnání. Již nepřebíráme řemeslo od 

našich otců. Díky současné socio-ekonomické situaci si můžeme volně vybírat na základě našich 

představ, hodnot, motivace a schopností takové zaměstnání, které nám pasuje takřka na míru. 

A paradoxně právě z toho důvodu, můžeme mít někdy obtíže stanovit si správnou míru odpočinku 

a výkonu. Můžeme mít totiž tendenci se ve své práci neustále zdokonalovat, zvyšovat výkon, 

angažovanost. Podobně jako to dělají profesionální sportovci. A právě zde může ležet pomyslný 

kámen úrazu. Mohou se nám silně prolínat hranice mezi pracovním a osobním životem, což se 

může ve výsledku velmi negativně projevit v obou uvedených oblastech. Pokud vstoupíme právě 

na tento tenký led mezi prací a osobním životem, můžeme se dokonce propracovat k vyčerpání 

nebo narušení spokojenosti v rámci osobního života. Je běžné, že zápal pro práci občas nepřispívá 

k vlastní, subjektivně vnímané spokojenosti, a právě proto jsem se rozhodl věnovat tématu 

engagementu1 a jeho dlouhodobému udržování. Vždyť v práci trávíme více než třetinu našeho 

života.  

Engagement vnímám jako pozitivní vztah k práci, který je charakterizován mírou energie, 

odhodlanosti a pohlcení, což je samozřejmě toužebným stavem jak pro zaměstnance, tak 

i zaměstnavatele. Na základě metaanalýzy (Harter et al., 2003a) je možné napsat, že engagement 

zaměstnance má pozitivní vliv na celkový výkon. Otázkou však zůstává, jak si tento stav 

dlouhodobě udržovat? Mnohé studie dokazují, že intervence mindfulness snižuje vliv pracovního 

stresu, vnímání pocitu syndromu vyhoření nebo právě naopak zvyšuje odolnost a celkový well-

being (Good et al., 2016). Není však mnoho kvalitních analýz, které by zkoumaly přímo vliv 

mindfulness na pracovní zaujetí, proto jsem se rozhodl tuto oblast prozkoumat v rámci své 

diplomové práce. 

Cílem teoretické části diplomové práce je sumarizace aktuálně dostupných informací 

a poznatků v oblasti pracovního zaujetí, všímavosti a autentičnosti s maximální orientací na 

pracovní prostředí a jejich reálnou aplikovatelnost. První kapitola popisuje relevantní teorie 

osobních, pracovních a motivačních zdrojů, které ovlivňují pracovní angažovanost a celkovou 

pracovní spokojenost. Druhá kapitola se věnuje konceptu angažovanosti, kde je tato míra pracovní 

libosti a vysoké míry aktivace zasazena do širšího kontextu osobních a pracovních zdrojů. Třetí 

 
1 Pojem engagement různě střídám s českými ekvivalenty angažovanost, pracovní angažovanost nebo zaujetí a to 
zejména ze stylistického důvodu. Zároveň ostatní psychologické pojmy, které nemají doslovný nebo nepříliš ustálený 
český překlad uvádím v závorce v originálním znění. 
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kapitola pojednává nejen o funkčních dopadech intervencí mindfulness na osobní a pracovní život 

člověka, ale i o efektivních intervencích, které statisticky signifikantně zvyšují angažovanost 

a celkový pracovní well-being (Good et al., 2016; Lomas et al., 2017). 

Výzkumná část diplomové práce je věnována popisu metodologie a samotnému 

kvantitativnímu výzkumu, v rámci kterého zkoumám mediaci mezi všímavostí a pracovní 

angažovaností. Diplomová práce si nad výše uvedené taktéž klade za cíl najít evidence-based 

argumenty pro využívání intervencí, které by bylo možné v maximální možné míře uplatnit 

v pracovní psychologii pro dobro zaměstnanců i zaměstnavatelů. 
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Seznam použitých zkratek 

APA – Americká psychologická asociace  
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Teoretická část  
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1 Pracovní motivace 
V následující kapitole představím základní teorii pracovní motivace. Nejdříve vysvětlím 

základní principy zaměstnanecké proaktivity a vlivu na vnitřní motivaci. Následně popíši vlivy, 

které z toho vyplývají pro sebe-určující teorii motivace, která podporuje angažovanost 

a psychologické bezpečí zaměstnance. Zastavím se u samotných kořenů pracovní motivace tak, 

abych si vybudoval pevné základy pro mé závěry na konci teoretické části diplomové práce.  

1.1 Proaktivita  
V posledních několika desítkách let výzkumníci zaznamenávají zásadní změnu 

u zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. Zejména zaměstnanci už nejsou tak pasivní, reaktivní, 

ale hrají velmi aktivní roli ve vytváření firemní kultury, vlastních pracovních rolí a celkově utvářejí 

pracovní a sociální prostředí (Parker et al., 2010). Tím tak přirozeně dochází ke zvyšování vnitřní 

motivace, neboť i samotní zaměstnanci mají mnohem širší možnosti něco změnit, něčemu přispět, 

či efektivněji dosáhnout stanovených cílů. Práce tak již nemusí nutně znamenat ,,jen“ výplatu pro 

uspokojení základních potřeb, ale může nám i dopřávat mnohem více možností pro náš osobnostní 

rozvoj (tzn. rozvoj našich autentických potřeb i v rámci pracovního prostředí). Snaha uskutečnit 

naše snahy v práci prostřednictvím dobrovolné proaktivity mnohem přiléhavěji odráží naše niterné 

potřeby, a to se odráží ve výkonu. Tento soulad s niterními cíli zaměstnance a profesními cíli 

zaměstnavatele má za důsledek celkový pozitivní efekt. Takový zaměstnanec pravděpodobně 

vyvine další proaktivitu, protože má tendenci být celkově spokojenější v prostředí, které lépe 

přiléhá jeho vnitřnímu hodnotovému systému, neboť dosahuje prostřednictvím dílčích cílů svůj cíl 

konečný, tj. ideálně seberealizaci. Výše uvedený příklad odpovídá i výzkumným závěrům. Bylo 

prokázáno, že vlastní (autonomně projevená) proaktivita zaměstnance skutečně vede k vyššímu 

výkonu, kariérnímu úspěchu a celkové spokojenosti (Thompson, 2005; Seibert et al., 2011; 

Greguras et al., 2014). Co nás však podle vědeckých teorií skutečně vede k proaktivitě? Parker 

a kolegové (2016) identifikovali 3 základní skupiny motivačních vlivů (viz obr. 1), které by mohly 

lépe osvětlit výše zmíněnou proaktivitu: 

1) Příčina (reason to motivation) – proaktivita je uskutečněna v případě pocitu, že povede 

k dosáhnutí našich vlastních cílů (Vroom, 1964). 

2) Mohu (can do motivation) – proaktivita je uskutečněna v případě pocitu, že máme 

možnost situaci a okolnosti změnit (Fay & Freese, 2001). Můžeme v tom být úspěšní 

zejména v takovém případě, že budeme mít schopnosti vyrovnávat se s následky 

našeho proaktivního chování (efficacy expectations; Bandura, 1997). 
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3) Energetizace (energized to motivation) – proaktivita se aktivuje v případě, že máme pocit 

aktivace pozitivních emocí, tedy tam, kde nám aktivita přináší radost a potěšení (Bindl 

et al., 2012, 2019). 

Zjednodušeně řečeno. Budování atmosféry, která podporuje proaktivní chování 

prostřednictvím autonomně řídících motivátorů, vede k pozitivním individuálním i organizačním 

benefitům.  

 

Obrázek 1 

3 základní motivační vlivy 

 
Pozn.  Vliv proaktivní motivace na autonomně regulovanou proaktivitu, která vede k výhodám pro 

zaměstnance i zaměstnavatele. Z článku ,,Effective and sustained proactivity in the workplace: 

A self-determination theory perspective“, od K. Strauss & S. K. Parker, 2014, In M. Gagné 

(Ed.), Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination, p.62. Copyright 2014 od 

Oxford University Press. 

1.2 Základní psychologické potřeby na pracovišti  
Autonomně regulovaná proaktivita poskytuje vyšší míru zaujetí, protože se chováme ve shodě 

s našimi cíli, identitou a zájmy. To opět vede k pozitivním dopadům na jednotlivce a celou firemní 

kulturu. Nicméně pro to, abychom dosahovali u zaměstnanců proaktivity a vnitřní motivace, je 

nutné naplnit jejich základní psychologické potřeby, které stojí na 3 psychologických 

předpokladech (viz obr. 2): kompetence, autonomie a spřízněnosti s prostředím a vztahy okolo nás (Deci et al., 

2017):  
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§ Autonomie (perceived autonomy) – souvisí s možností volby (experience of choice; Gagné & Deci, 

2005). 

§ Kompetence (perceived competence) – souvisí s vlastní vnímanou účinností (self-efficacy; Parker 

et al., 2016; Morrison & Phelps, 1999). 

§ Spřízněnost s prostředím a vztahy (perceived relatedness) – souvisí s psychologickým 

bezpečím (psychological safety; Parker et al., 2016) 

Uspokojení výše uvedených předpokladů vede k uspokojení základních psychologických 

potřeb zaměstnance, z čehož vyplývá silná vnitřní motivace, anebo internalizace externí motivace. 

 

Obrázek 2 

3 základní psychologické předpoklady pro psychologické bezpečí 

 
Pozn. Vnímaná autonomie, kompetence a spřízněnost s okolím vede k naplnění základních 

psychologických potřeb. Z článku ,,Self-determination theory“, od L. Legault, 2017, In V. Zeigler-

Hill & T. Shackelford (Eds.),  Encyclopedia of Personality and Individual Differences, p.321. Copyright 

2017 od Springer. 

 

Jsme angažovanější, pokud jde přímo o naší vnitřní motivaci, a současně jsme taktéž 

angažovanější v případě, že si internalizujeme externí nároky na naši pracovní roli, což ale musí být 

plně v souladu s naším budoucím pracovním já (future core work-self; Greguras et al., 2014). Parker 

a kolegové (2010) zmiňují poměrně důležitý předpoklad pro vnitřní motivaci, který odpovídá 

na otázku, proč jsme vnitřně motivovaní a děláme takové úkony, které nejsou příjemné. Podle jejich 

teorie mají lidé tendenci nepříliš příjemné úkony začleňovat do svého budoucího já (future self), pro 
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něž je tato činnost jen pouhým prostředkem pro dosažení konečného cíle. Tento závěr je možný 

učinit na základě Festingerovy teorie kognitivní disonance (Festinger, 1957). Je však důležité zmínit, 

že tyto úkony musí být ,,zavlastněné“ a v souladu s pravým já, aby pro naši vnitřní motivaci hrály 

zásadní efekt. Toto uspokojení psychologických potřeb na pracovišti vede zákonitě k vnitřní 

motivaci, která je základem pro osobnostní růst a psychologický well-being (Deci & Ryan, 2000; 

Legault, 2017). Na tomto místě si již dovolím nepátrat více do teoretické šíře po pracovní motivaci, 

neboť například samotný pojem psychologického bezpečí implikuje poměrně širokou oblast 

pracovní psychologie (např. Edmondson, 2019). Z toho důvodu uvádím následující závěr, který 

předpokládá, že naplnění psychologických potřeb vede ke zvýšení pracovního engagementu 

(Rahmadani et al., 2019). Před tímto krokem však ještě zavedu pojem sebe-určující teorie, protože 

se jedná o teorii zastřešující výše uvedené motivační vlivy.  

1.3 Sebe-určující teorie 
Zastřešujícím pojmem pro výše uvedené motivační vlivy je z teoretického hlediska sebe-

určující teorie motivace (viz obr. 3), která pojednává o vnitřních (intrinsic) a vnějších (extrinsic) 

motivátorech (Deci et al., 2017). Jedná se o teoretický model, který popisuje na škále od vnitřní 

motivace (intrinsic motivation – self-determined) k demotivaci (amotivation – nonself-determined) míru naší 

vnitřní regulace a ochoty k činům.  

 

Obrázek 3 

Sebe-určující kontinuum 

 
Pozn. Dopady demotivace, externí a vnitřní motivace na styly regulace. Z článku ,,Self-

determination theory and the facilitation of intrinsic  motivation, social development, and well-

being“, od E. Deci & R. Ryan, 2000, American Psychologist, 55 (1), p.75. Copyright 2000 od APA. 
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Na levém konci vidíme ne-sebeurčující motivaci (nonself-determined), která je posilována 

externími vlivy (výplata, tresty). Na druhém, opačném konci, je sebe-určující motivace (self-

determined), která je posilována vnitřní regulací (intrinsic regulation; přirozený zájem, uspokojení, 

radost). Pro naši práci je důležitá zejména vnitřní motivace, která posiluje engagement a autonomii 

(má tedy převážně energetizující efekt), což má za následek ,,práci pro práci samotnou“ 

(Deci & Ryan, 2000). Samotná činnost se tak v takovém případě stává odměnou. Neděláme práci 

z toho důvodu, že musíme, ale protože chceme. Stejně tak jako v následujícím ilustrativním 

příkladu. V prvním případě si děti musejí jít hrát, aby měl tatínek klid na čtení novin. Ve druhém 

případě si děti dobrovolně hrají s autíčkem a jsou hrou natolik pohlceni, že nemají například ani 

pocit hladu. Rozdíly ve hře nemusím rozepisovat, neboť je jasné, že v prvním případě na čtení 

novin rozhodně nedojde. Jelikož se diplomová práce věnuje hlavně dospělým, pokusíme se 

o příklad i z této oblasti. Stejně tak můžeme opět uvést ilustrativní příklad manžela, který musí jít 

sekat zahradu, protože to manželce už třikrát slíbil. A to ve srovnání s tím, když chce sám od sebe 

jít sekat dříví, protože celý pracovní týden seděl za počítačem. Rozdíly na úrovni vnitřní motivace 

budou jistě markantní. Vrátím se však zpět k argumentaci opřenou o výzkumy. Pro připomenutí. 

Chováme se proaktivně, protože jsme vnitřně motivovaní, čímž nejsme tak silně puzeni k dalším 

vnějším odměnám (Deci & Ryan, 2000). Tedy v praktickém měřítku, čím více podporujeme vnitřní 

motivaci zaměstnanců, tím více jsou sebe-regulováni k proaktivitě a tím pádem mají vyšší tendenci 

být spokojenější a pracovitější (a to sami od sebe!). Na druhou stranu je třeba zmínit, že 

k proaktivitě vedou i negativní emoce (Latham, 2007). 

Je současně důležité si uvědomit, že pokud se nám podaří vytvořit prostředí podporující 

proaktivitu, nesmí v žádném případě dojít k vynucování (tzn. nesmí dojít k přehnané introjekci 

těchto motivátorů zaměstnancům ze strany zaměstnavatele, což by bylo tzv. vytváření proaktivního 

prostředí jen na oko). V nastalé pracovní kultuře by se zásadně mohl vytratit prvek dobrovolné 

(autonomní) motivace. V takovém případě bychom dosáhli jako zaměstnavatelé u našich 

zaměstnanců spíše pocitu viny a úzkosti (Rigby et al., 1992). Uměle vytvořená proaktivita není 

efektivní, neboť zaměstnanci posléze projevují spíše nechuť například ke vzdělávání, což je 

ve shodě se závěry, se kterými přišel Bolino a jeho kolegové (2010).  

Nyní je vystaven základní předpoklad pro budování motivujícího prostředí aktivizující naši 

vnitřní motivaci. Zůstává však stále otázka, která intervence je vhodná a prakticky aplikovatelná 

pro dlouhodobou udržitelnost engagementu a celkového well-beingu.  
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2 Angažovanost aplikovaná na pracovní prostředí 
V následující kapitole uvedu základní teorii angažovanosti a posléze ji začlením do novějšího 

modelu pracovně-osobních zdrojů a nároků (job-demands resource theory, dále jen JD–R). JD–R teorie 

je důležitá hned z několika důvodů. Jednak vychází ze SDT (kap. 1.2) a současně je na tomto 

modelu založená valná většina engagement intervencí. Kromě toho navíc JD–R teorie předpokládá 

vytváření osobních zdrojů, které ovlivňují míru naší energie. Za jeden z možných osobních zdrojů 

jsem si zvolil pro diplomovou práci autentičnost, neboť jak se ukázalo (viz kap. 2.3), budování 

autonomního a autentického prostředí je velmi efektivním a levným nástrojem pro zvýšení 

motivace. 

 2.1 Pracovní angažovanost 
S pojmem pracovní angažovanosti se pojí mnoho teoretických hledisek a vědeckých přístupů 

k nim. Na angažovanost můžeme nahlížet jako na osobní engagement (personal/work engagement; 

Kahn, 1990), anebo jako na opak stavu vyhoření (engagement as opposed to burnout; Maslach & Leiter, 

1997), zaměstnaneckou angažovanost (employee engagement; Harter et al., 2003a), či výlučně jako na 

pracovní angažovanost (work engagement; Schaufeli, & Bakker, 2010). Obecně vzato je koncepce 

engagementu roztříštěna do mnohých teorií, které se zaměřují na různé funkční kategorie. Ani na 

to, zda engagement charakterizuje stav (state) nebo rys (trait), neexistuje naprosto jednoznačná 

odpověď. Pro diplomovou práci jsem si zvolil koncept pracovního engagementu podle Schaufeliho 

z praktického důvodu. Jeho dotazník, založený na teorii pracovní angažovanosti, je volně dostupný 

k vědeckým účelům a je tedy zároveň přístupný i laické veřejnosti, což zvyšuje jeho aplikovatelnost. 

Angažovanost definujeme jako pozitivní, naplňující, smysluplný vztah k práci, který je 

charakterizován mírou energie, odhodlanosti a pohlcením (vigor, dedication, absorption; 

Schaufeli & Bakker, 2010). 

Tři složky angažovanosti (podle Schaufeli & Bakker, 2010): 

• Energie (vigor) - charakterizujeme jako vysokou úroveň energie, mentální resilience 

a nezlomnosti i přes setkávaní se s pracovními překážkami.  

• Oddanost (dedication) - pojímáme jako silné ponoření se do své práce a prožívání pocitu 

nadšení, významnosti, inspirace. 

• Ponoření (absorption) - je charakterizována plným koncentrovaným pohlcením prací, kdy 

čas rychle ubíhá a člověk má problémy odtrhnout se od práce. 

Celá teoretická koncepce angažovanosti v sobě zahrnuje dva základní teoretické proudy: 

pracovní engagement a novější JD–R model (viz následující podkapitola). Jelikož je koncepce 
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engagementu poměrně známá, přejdu rovnou k novějšímu modelu JD–R. Vycházím 

z předpokladu, že výkon zaměstnanců je ovlivněn jejich angažovaností, přičemž tato angažovanost 

je dána do souvislosti s afektivními stavy zaměstnanců, které jsou podmíněné neustále se měnícím 

pracovním prostředím. Tedy neustále se měnící prostředí ovlivňuje naše stavy angažovanosti 

a nelze z toho důvodu tyto jevy studovat odděleně, neboť interakce mezi osobností a prostředím 

determinuje naše vzorce chování. Z toho důvodu se budu věnovat nadále JD–R modelu, který 

teorii angažovanosti zasazuje do širšího konceptu pracovně-osobních zdrojů a nároků. 

2.2 Teorie pracovních a osobních zdrojů 
Model pracovních zdrojů byl původně vytvořen za tím účelem, aby pomohl najít odpověď, 

proč dochází u zaměstnanců k syndromu vyhoření, apatii a vyčerpání (Demerouti et al., 2001). 

Model JD-R navazuje na teorie konzervace zdrojů (conservation of resources; Hobfoll, 2002), která tvrdí, 

že chování člověka spočívá v maximalizaci našich vnitřních zdrojů (např. sociální podpora v práci) 

a minimalizaci ztrát (např. stres v práci). JD-R model původně stál na dvou hlavních 

prvcích – pracovní zdroje a pracovní nároky (viz obr. 4): 

- Pracovní zdroje (job resources) jsou fyzické, duševní, sociální a organizační aspekty práce, 

které zaměstnancům dovolují vykonávat efektivně svojí práci. Platí, že pracovní zdroje mají 

motivační efekt, vedou k uspokojení psychologických potřeb a vedou tím pádem k větší 

míře angažovanosti (Demerouti et al., 2001; Bakker et al., 2007). 

- Pracovní nároky (job demands) jsou fyzické, organizační, duševní, sociální aspekty práce, 

které vyvíjejí na zaměstnance nároky, které mohou stát jako překážka ve vykonávání 

efektivní práce. Čím vyšší a dlouhodobější nároky máme na zaměstnance, tím vyšší má 

tendenci k syndromu vyhoření (Demerouti et al., 2001; Bakker et al., 2003).   
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Obrázek 4 

Model pracovních nároků a zdrojů 
 

 

Pozn. Poměr pracovních nároků a zdrojů určuje výsledný výkon. Z článku ,,How job demands, 

resources, and burnout predict objective performance: A constructive replication“, od A. Bakker 

et al., 2008, Anxiety, stress, coping, 21 (3), p.4. Copyright 2008 od APA. 

Tento model byl postupně revidován (Schaufeli & Bakker, 2004) a došlo k doplnění 

o pozitivně-psychologické aspekty a osobnostní zdroje (tedy nešlo již jen o vyhoření, ale o opačný 

stav, tedy engagement). Mimo jiné, syndrom vyhoření a engagement, můžeme skutečně vnímat 

jako teoreticky oddělené koncepty, které však společně negativně korelují (González-Romá et al., 

2006; Schaufeli et al., 2002). Osobní zdroje byly tak začleněny do celkového JD–R modelu (viz obr. 

5), neboť osobní zdroje mediují vztah mezi pracovními zdroji a angažovaností/vyčerpaností a mají 

celkový vliv na vnímání pracovních zdrojů (Xanthopoulou et al., 2007). Například vysoká míra 

vlastní vnímané účinnosti vede ke zvyšování engagementu a následně k výkonu, což zpětně vede 

k důvěře ve vlastní vnímanou účinnost atd. (Salanova et al., 2010).  

Mezi osobnostní zdroje mj. řadíme: 

Osobní zdroje (personal resources) - optimismus (optimism), vlastní vnímanou účinnost (self-

efficacy), sebeúctu (organizational based self-esteem), proaktivitu (proactivity), odolnost (resilience), 

autentičnost (authenticity)… 
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Obrázek 5 

Model pracovních a osobních zdrojů 

 

Pozn. Původní model pracovních zdrojů a nároků doplněný o osobní zdroje. Z článku ,,How job 

demands, resources, and burnout predict objective performance: A constructive replication“, od 

A. Bakker et al., 2008, Anxiety, stress, coping, 21 (3), p.10. Copyright 2008 od APA. 

Osobní a pracovní zdroje tak vytváří ,,energetický polštář“ pro náročné pracovní situace. 

Aby člověk vyrovnával ztráty, musí neustále obnovovat své vlastní zdroje. Z čehož taktéž plyne ten 

fakt, že v momentě, kdy máme méně zdrojů, jsme méně ochotní riskovat a současně pokud máme 

hodně zdrojů, jsme ochotnější tyto zdroje riskovat (Demerouti et al., 2001; Bakker & Demerouti, 

2008). 

 Z výše uvedeného je tedy možné vysledovat, že JD–R model byl nejprve vyvinut za účelem 

vysvětlení syndromu vyhoření, posléze byl však rozšířen o pozitivní aspekty (engagement), načež 

byla zjištěna mediující role osobních zdrojů (personal resources; Xanthopoulou et al., 2007). Proto 

doporučuji pro hlubší pochopení angažovanosti na pracovišti aplikovat JD-R model, neboť slouží 

jako integrativní model pro uvědomění si, jak lidé zacházejí v pracovním prostředí se svými zdroji 

a nároky (Schaufeli, 2017).  

Pokud osobní zdroje, mezi které řadíme optimismus, odolnost aj., zásadně pomáhají 

zvyšovat míru pracovního zaujetí, zůstává otázka, jaké další mediátory posilují pracovní zdroje. Pro 

diplomovou práci jsem si vybral autenticitu jako mediátor pro zvyšování angažovanosti na základě 

práce Leroy a kolegů (2013), neboť jak se zdá, v souladu se SDT může akceptace autentického já 

přirozeně posilovat vnitřní motivaci a tím i angažovanost (Bosch et al., 2019; Zhan et al., 2019). 

Navíc autenticita, jakožto charakteristika podporující angažovanost, je v českém pracovně-

psychologickém prostředí poněkud neprozkoumaná, což mi dovoluje posunout bádání zase 

o kousek dále.  
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2.3 Autentičnost – mediátor engagementu 
Psychologické zkoumání autentičnosti zaznamenalo růst zejména v posledních dvaceti 

letech. Tento zájem vyrůstá na humanisticky orientované psychologii (Rogers, 2015), na kterou 

společně navázali výzkumně Barret-Lennard (1998) a Wood s kolegy (2008).  Jedná se o míru 

našeho sebe-uvědomění (self-awareness), která souvisí s přirozenou potřebou být v souladu 

s vlastními pocity, myšlenkami, přáními a postoji. Je to celoživotní proces přijímání a integrování 

našich pozitivních a negativních vlastností, což by mělo vést v konečném důsledku k celistvé 

osobnosti. Jedná se tedy o to, jak člověk dokáže objektivně nahlédnout na pozitivní a negativní 

vlastnosti sebe sama, místo toho, aby je nějak popíral nebo ignoroval. Autentické chování tedy 

reflektuje schopnost toho, zda je člověk schopen jednat na základě svého uvědomění (awareness), 

spíše než to, jak bude za dané chování odměněn nebo potrestán.   

Rys nebo znak osobnosti  

Jako psychology nás určitě zajímá, zda míra autenticity je daná naší osobností nebo 

prostředím. Najdeme psychology, kteří by se jistě mohli přiklonit k tomu, že naše míra autentičnosti 

je osobnostní charakteristika (neměnný trait-like v čase; Kernis & Goldman, 2006), jiní by jistě 

namítli, že je naše bytost utvářena prostředím (state-like měnný v čase), tedy takový koncept 

autentičnosti, který se mění v čase v daném prostředí v interakci s naší osobností (Bosch & Taris, 

2014). V diplomové práci se přikláním ke konceptu autentičnosti, která pojímá pracovní autenticitu 

nejen jako osobnostní charakteristiku, ale bere v úvahu i vliv prostředí. Vliv pracovního prostředí 

je velmi určující už jen proto, že trávíme v práci více než třetinu našeho života. Nejedná se tedy 

čistě o rys, jakožto znak osobnosti (trait), ani o stav (state). Jedná se o kombinaci obojího. Tedy to, 

zda se zaměstnanci cítí být autentičtí, rozhoduje soulad mezi prostředím a osobností (Barret-

Lennard, 1998; Wood et al., 2008).  

2.3.1 Autenticita v práci 

Míra pracovní autentičnosti pojednává o individuální tendenci či míře vyjadřování se 

a chování v souladu s opravdovými pocity, myšlenkami, postoji (Avolio & Walumbwa, 2014). 

Autentické chování reflektuje schopnost toho, zda je člověk schopen jednat na základě svého 

uvědomění (awareness), spíše než to, jak bude za dané chování odměněn nebo potrestán, tzn. snaží 

se maximalizovat míru své autenticity, která není ovlivněna sociálním ani jiným ziskem. 

V diplomové práci se zaměřím na koncepci orientovanou na člověka (person-centered conception) podle 

Wood a jeho kolegů (2008) a to zejména z toho důvodu, že respektuje vliv prostředí a osobnosti 

na autentické chování. A zároveň na základě této teorie byl vytvořen dotazník IAM Work (Bosch 

& Taris, 2014), který hodlám využít pro empirickou část práce.  
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Tento konstrukt pojímá 3 následující dimenze autenticity (Wood et al., 2008):  

• Sebe-odcizení (self-alienation) – subjektivní zkušenost vědomí toho, kým nejsem. Pocit, kdy 

se lidé necítí být v kontaktu se svým pravým (jádrovým) já.  

• Autentický život (authentic living) – nás odkazuje ke stupni, kde jedinec plně naplňuje vlastní 

hodnoty a myšlenky.  

• Externí vlivy (external influence) – stav, kdy jedinec přijímá vlivy ostatních a snaží se 

naplňovat očekávání druhých. 

Následující model (viz obr. 6) osvětluje vlivy prostředí a osobnosti na autentičnost a celkový well-

being. 

 

Obrázek 6 

Vliv prostředí na autentičnost a well-being 
 

 

 

Pozn. Vlivy mezi prostředím a osobností na autentické chování v práci. Autentické chování má vliv 

na celkový well-being. Z článku ,,Authenticity at Work: A Matter of Fit?“, od R. Bosch et al., 2019, 

Journal of psychology, 153 (2), p.251. Copyright 2019 od Routledge. 

 

Cítíme se být autentičtí v takovém pracovnímu prostředí (person-environment), ve kterém se 

současně cítíme být ve spojení s naším pravým já (true self). Prostředí, které je v souladu s našimi 

hodnotovými postoji, nám poskytuje větší podporu v možnosti chovat se autenticky, což přináší 

pozitivní dopady jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Dále analýza poukazuje na fakt, 

že vyšší míra autenticity negativně koreluje se syndromem vyhoření (burnout syndrome) a nudou 

(boredom); naopak pozitivně koreluje s pozitivními dimenzemi well-beingu – angažovaností 

a celkovou spokojeností s prací (Bosch et al., 2019; Kristof-Brown et al., 2005). Limitem této teorie 

však zůstává fakt, že interakce mezi osobností a prostředím organizace jsou vnímány spíše staticky 

než dynamicky (Latham, 2007). 

Míru autenticity můžeme pojímat jako určitý osobnostní zdroj, který nás pozitivně dobíjí 

v momentě zvýšených pracovních nároků (Metin et al., 2020; Bosch & Taris, 2014). Současné 

výzkumy taktéž ukazují, že vnímaná autenticita souvisí s etickým chováním (moral behavior; Newman 

et al., 2015), což má velmi praktické dopady na pracovní prostředí, protože tito zaměstnanci mají 
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tendenci se chovat dle svých vlastních etických standardů, přičemž právě autenticita slouží jako 

morální kompas. 

2.3.2 Proč je dobré zaměstnávat autentické lidi? 

Podkapitoly rozdělují vlivy na obecné (prospěšné obecně vzhledem k celkové životní 

spokojenosti) a vlivy pracovní (prospěšné zaměstnavatelům a zaměstnancům samotným). 

Obecné důvody 

 Na vzorku 759 adolescentů byl zjištěn statisticky významný vliv, který praví, že míra 

autenticity podporuje celkový well-being (Thomaes et al., 2017; Wang, 2016). Podobné důsledky 

byly prokázány i na vzorku dospělých, kde míra autenticity pozitivně ovlivňuje interpersonální 

vztahy a celkový well-being (Bakker et al., 2017; Wood et al., 2008). Současně predikuje vyšší míru 

spokojenosti s vlastním životem (Brunell et al., 2010). Nadále pozitivně ovlivňuje sebevědomí 

(Lakey et al., 2008; Kernis & Goldman, 2006). 

Dále podle Wood a kolegů (2008) vyšší míra autenticity koreluje s vyšším skórováním 

ve spokojenosti se životem, sebeúctou, autonomií, štěstím a osobnostním růstem. Dále podle Tou 

a kolegů (2015) lidé s vyšší mírou autentického bytí v momentě, kdy mají konflikt, mají tendenci si 

vybírat takové strategie, které více berou v potaz nejen své vlastní potřeby, ale i potřeby druhého 

(other´s needs), tzn. preferují prosociální chování. Ti samí lidé mohou mít vyšší tendenci 

k pozitivnímu (podpůrnému) chování v rámci partnerského vztahu (Brunell et al., 2010).  

Důvody spojené s pracovním prostředí  

Podle Grandey a kolegů (2012) tam, kde se chováme autentičtěji, dochází k menší regulaci 

emocí a tím snížení rizika vyhoření, což je plně v souladu s následujícími závěry, které tvrdí, že lidé, 

kteří trpí nedostatkem pocitu autenticity, jsou náchylnější k syndromu vyhoření (Bosch & Taris, 

2014). Jak jistě víme, stres souvisí se syndromem vyhoření, a proto uvádíme další studii na podporu 

argumentů. Vyšší míra autenticity negativně koreluje se stresem a jeho fyziologickými projevy; 

u takových lidí se taktéž vyskytuje méně depresivních a úzkostných projevů (Kernis & Goldman, 

2006; Bryan et al., 2018). Z toho opět plyne nižší tendence k syndromu vyhoření. Míra autenticity 

a všímavosti kromě uvedeného snižuje verbální útočnost (Lakey et al., 2008), což se ve stresujícím 

pracovním prostředí může opět nadmíru hodit. 

Mohu se taktéž pragmaticky zeptat. Proč by měl zaměstnavatel podporovat autentický 

způsob chování na pracovišti, jaké z toho plynou výhody pro zaměstnavatele? Podle Reis a kolegů 

(2017) míra autentického vyjadřování na pracovišti je atraktivní pro zaměstnance stejně tak jako 

osobnostní a ekonomický rozvojový benefit, což se prokázalo zejména u top managementu 

a dlouhodobě pracujícího personálu. Tj.   benefit, který nám umožní si udržet zaměstnance 
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s vysokou mírou zkušeností. Nejedná se tedy o ekonomický benefit, ale spíše psychologický. 

Pragmaticky pojato: zaměstnavatel se může stát atraktivnějším na trhu práce, aniž by jej to stálo 

zásadně více peněz. Jednou z praktických možností, jak podporovat autenticitu, je například 

prostřednictvím koučování (Sally, 2019). Současně lze autenticitu podporovat formou autentického 

leadershipu, který se ukazuje jako velmi funkční styl vedení zaměstnanců (Gardner et al., 2005), 

který má vliv na celkový well-being pracovníků (Ménard & Brunet, 2011), jejich engagement (Metin 

et al., 2016; Sharp et al., 2015) a výkon (Bosch & Taris, 2019). Toto má opět celkový pozitivní vliv 

na komplexní chování na pracovišti (Knoll et al., 2016). Obecně vzato lze autenticitu podporovat 

zvyšováním psychologického bezpečí, což nás zpět vede k sebe-motivující teorii. 

Závěrem mohu konstatovat, že tam, kde zažíváme více autentičnosti, máme i vyšší míru 

pracovní spokojenosti, engagementu, jsme motivovanější a lépe se identifikujeme se svojí prací 

(Metin et al., 2016; Bosch et al., 2019). Na základě metaanalýzy lze tedy tvrdit, že míra autentičnosti 

má pozitivní vliv na individuální well-being a pracovní engagement, což může právě vést 

k budování zdravého pracovního prostředí (Sutton, 2020).  
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3 Všímavost v kontextu pracovního prostředí 
V následující kapitole uvádím možné vlivy všímavosti (mindfulness) v kontextu bio-psycho-

sociálních dopadů na člověka a jeho pracoviště. V naší práci vycházím zejména z klinicko-

psychologického přístupu k mindfulness (např. Kabat-Zinn, 2016; Baer, 2016). V rámci českého 

jazykového prostředí se dnes již poměrně pevně ujal termín všímavost, a proto jej budu užívat 

i v mé diplomové práci (mindfulness, taktéž překládáno jako bdělost, pozornost či plné 

uvědomování).  

Všímavost 

Všímavost je způsob pozornosti, který mohu charakterizovat jako záměrné, bdělé 

uvědomování si jevů odehrávajících se v přítomném okamžiku s ohledem na nehodnotící postoj 

(Kabat-Zinn, 2016). Jedná se tedy o volně plynoucí pozornost, v rámci níž vynořující se podněty 

kognitivně registrujeme, aniž bychom na obsahu nějak ulpívali (Martin, 1997). Přičemž tedy 

všímavostí se myslí tendence k vědomému a pozornému vnímání vůči bio-psycho-sociálním jevům. 

Jako jeden z příkladů můžeme uvést vědomé registrování kapek dopadajících na naše tělo při 

sprchování. Opakem všímavosti by tak bylo pomyslné jednání během dne na tzv. autopilota. A tedy 

v takovém případě bychom si odpoledne už ani nebyli vědomi toho, zda jsme se koupali dnes ráno 

nebo včera večer; tj. opakem mindfulness způsobu života jsou méně uvědomované procesy 

a reakce na (nejen) běžné úkony. Sem by taktéž pro názornost patřilo čištění zubů takovým 

způsobem, že si člověk ani za hodinu nepamatuje, zda si zuby skutečně čistil – a to právě proto, že 

takové čištění probíhá zcela automaticky bez všímavých reakcí.  

Mindfulness není jen stav mysli, ale i kvalita života. Způsob bytí v každodenním životě. 

Mohu uvést příklad, který se mě týká téměř každý den. Například pokud vidím nějaký objekt mého 

zájmu, např. čokoládu (a nemusím ji ani vidět), moje mysl se může upnout na žádostivost vůči 

tomuto objektu mého zájmu. Moje mysl může rozeběhnout rozsáhlou myšlenkovou asociaci 

pomyslných chutí toho, jak si každý chuťový pohárek užívá lahodná zrnka cukru. Anebo se mohu 

na čokoládu dívat jako na obyčejný předmět. Čokoládu tak mohu vidět jako nějakou formu věci, 

tzn. nemusím přidávat nic navíc, žádné chutě, nic, je to jen předmět. A pokud přeci jen ano. Mohu 

tyto jevy alespoň nezaujatě pozorovat a nechat je plynout stejně tak, jako plynou mraky na nebeské 

klenbě. Takto můžeme dosáhnout určité mentální svobody. Jde tedy o to vnímat předměty, emoce, 

kognitivní procesy jako fenomény, které tu můžou stejně tak být jako odejít. V rámci konceptu 

mindfulness jde hlavně o zaměření se na proces jako takový.  
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3.1 Vliv mindfulness  
V následujícím odstavci vycházíme z následujícího přehledového modelu (viz obr. 7). 

Popíši jednotlivé vlivy na lidské fungování v pracovním prostředí, neboť je potřeba pochopit, jaký 

vliv může všímavost mít na zaměstnance. V rámci této úvahy vycházím převážně z práce 

Contemplating Mindfulness at Work: An Integrative Review (Good et al., 2016), kterou rozpracovávám 

o další zdroje. Zaměřím se tedy zejména na praktické implikace, které přináší mindfulness 

intervence. 

Obrázek 7 

Implikace mindfulness praxe 

 

Pozn. Praxe mindfulness má vliv na pozornost, která se následně projevuje na 4 úrovních (kognice, 

emoce, chování, fyziologie), což vede ke zlepšení výkonu, úrovni vztahů a celkovému well-beingu. 

Z článku ,,Contemplating mindfulness at work: An integrative review“, od D. Good et al., 2016, 

Journal of Management, 42 (1), p.116. Copyright 2016 od Sage Publications Limited. 

3.1.1 Pozornost 

Je naprosto přirozené, když se v pracovním procesu mnohdy vzdálíme naší myslí 

do širokých zákoutí myšlenkového světa. K tomu nám poskytují materiál nejen naši kolegové, nově 
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příchozí zprávy v telefonech, emaily, ale i naše fantazie, která dokáže malovat myšlenkami nesmírně 

barvité obrazy. Nejen tyto, ale i mnohé další podněty nás mohou rozrušit natolik, že může dojít ke 

snížení celkové pracovní efektivity. Nicméně praxe mindfulness může naši pozornost a kognitivní 

zpracování informací pozitivně ovlivnit. Není možné přestat kognitivně vnímat svět kolem nás, co 

však můžeme ovlivnit, je kvantita a kvalita našich reakcí na podněty vzbuzující vzruchy v našem 

těle i okolí. Tedy můžeme zvyšovat naši pozornost s ohledem na 3 kvality: stabilitu, kontrolu a účinnost 

(Good et al., 2016): 

Stabilita mysli (stability) 

Mírou stability rozumíme schopnost nenechat se snadno rozrušit okolními podněty. Mnohé 

studie prokázaly, že využití mindfulness má vliv na stabilitu naší pozornosti (Mardon et al., 2016; 

Smallwood & Schooler, 2015; Mrazek et al., 2019).  

 

Kontrola mysli (control) 

Mírou kontroly rozumíme vhodné zaměření se na předmět našeho zájmu. Jak výzkumy 

dokládají, mindfulness zvyšuje kognitivní kontrolu (zaměření se na subjekt), a současně snižuje 

schopnosti nechat se rozptýlit (Wadlinger & Isaacowitz, 2011). V případě, že si udržíme stabilitu 

naší mysli, potřebujeme ještě mysl správně zaměřit na zdroj našeho zájmu.  

 

Efektivita mysli (efficiency) 

V tomto ohledu mluvíme o ekonomickém využívání kognitivních zdrojů 

(Slagter et al., 2007). Lidé praktikující mindfulness mají nižší tendenci věnovat pozornost 

distraktorům (Cahn & Polich, 2009).  

3.1.2 Kognice 

 Podle Fox a kolegů (2016) existuje souvislost mezi praxí mindfulness a změnami 

v oblastech mozku spojených s regulací pozornosti, pamětí, vědomím sebe sama a oblastí sloužící 

k regulaci emocí. Podle Smallwood & Schooler (2015) mindfulness ovlivňuje náš kognitivní výkon 

v případě, že pojednáváme o kognitivní kapacitě (cognitive capacity) a kognitivní flexibilitě (cognitive 

flexibility). Na různých populacích (studenti, učitelé, vojáci) se prokázalo, že mindfulness statisticky 

významně zvyšuje kapacitu pracovní paměti (Roeser et al., 2013; Chiesa et al., 2011; Lao et al., 

2016). Mindfulness trénink má zásadní vliv na pracovní paměť zejména při dlouhodobém 

praktikování meditačních technik, což se prokázalo na vzorku vojáků připravovaných na mise do 

Iráku (Jha et al., 2010). Na vzorku studentů, kteří podstoupili mindfulness intervenci (Mrazek et al., 
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2013), se nejenom prokázalo zvýšení kapacity pracovní pamětí, ale i snížení vlivu na roztěkanost 

mysli (mind wandering). 

 Praxe všímavosti byla taktéž propojena (Sinnott et al., 2020; Fabio & Towey, 2017) 

se zvýšenou adaptací na řešení nových perspektiv a hledání odpovědí na tyto problémy/podněty. 

Mindfulness tak přispívá ke zvýšení kreativity (Cowger & Torrance, 1982; Lebuda et al., 2016). Jak 

je vidno, lze mindfulness použít v pracovním procesu zejména v momentech, kdy potřebujeme 

přicházet s novými a neotřelými způsoby řešení. A nejenom to. Praxe všímavosti zvyšuje 

pravděpodobnost řešení problému za pomoci vnitřního vhledu při řešení úkolů (Ostafin 

& Kassman, 2012). Ding a kolegové (2015) zjistili, že probandi měli vyšší tendenci hledat nové 

řešení problému v momentě, když tzv. ,,uvízli v mrtvém bodě“. Pro naši práci je nejdůležitější 

zaměření na pracovní populaci, kde se tento jev taktéž prokázal (Byrne & Thatchenkery, 2019). 

3.1.3 Emoce 

Na obecné rovině je základním principem mindfulness zaujímání bdělé pozornosti bez 

hodnotícího postoje, čímž tak praxe všímavosti právě přispívá k regulaci emocí. Jednak se můžeme 

buď svým emocím vyhýbat, můžeme se cítit emocemi pohlceni, anebo zaujmout k emocím 

neutrální postoj. Tedy v případě, že zaměřím pozornost na nějaký žádoucí objekt, cítím emoci 

v určité intenzitě, ale to nové díky mindfulness je, že se nemusím s takovou emocí nutně 

ztotožňovat, prostě ta emoce v mém těle je. Cítím ji, ale už ji neochutnávám (neztotožňuji se plně 

s ní, jen o ní vím). A to tak, že rozeznávám své já od zažívaných emocí, pocitů a myšlenek. 

Mindfulness tak ovlivňuje emoce skrze pozornost, která ovlivňuje výběr podnětů pro naše 

pozorování, a zároveň ovlivňuje to, jak jsou předměty našeho pozorování hodnoceny 

(Killingsworth & Gilbert, 2010; Wadlinger & Isaacowitz, 2011). V kvalitativní studii bylo díky 

meditativním intervencím dokázáno, že se u studentů zvyšovala schopnost vyrovnávat 

se s negativními emocemi (Altinyelken et al., 2019). S podobnými závěry přichází i další studie, 

která stvrzuje, že díky mindfulness intervencím se studenti zlepšili v socio-emocionálních 

schopnostech a snížila se jim tak hodnota vnímaného emočního distresu (Conley et al., 2013). Dále 

můžeme zmínit, že mindfulness zkracuje životní cyklus emocí (Desbordes et al., 2014), tzn. 

zkracuje čas, kdy dosahuje emoční vzrušení vrcholu a navrací se zpět na svojí původní hodnotu 

(např. nemusí to nutně znamenat, že nemusím cítit úzkost z nějaké situace, ale už se s tím alespoň 

můžu rychleji vyrovnávat).  

Mindfulness taktéž ovlivňuje reaktivitu na emocionální stimul (Arch & Craske, 2010; 

Ortner et al., 2007), což může být vysvětleno tak, že díky mindfulness praxi máme menší tendenci 

vztahovat se k externím stimulům vůči nám samotným – prakticky to znamená, že opět zaujímáme 

neutrální postoj. Současně taktéž dochází ke snížení fluktuace emočních stavů (Greco et al., 2011). 



27 

 

Mindfulness pozitivně ovlivňuje celkové emoční naladění (Eberth & Sedlmeier, 2012), což je 

důležité zejména pro každodenní pracovní život.  

3.1.4 Chování  

Glomb a kolegové (2011) představují následující model (viz obr. 8), který by mohl blíže 

osvětlit, proč opravdu dochází k seberegulaci (self-regulation) v pracovním prostředí. 

Z myšlenkového modelu můžeme vidět, že mindfulness praxe vede přes snížení automatických 

procesů, oddělení našeho já od emocí k snížení ruminace, zvýšení empatie, až ke zmíněné sebe-

regulaci, tzn. zvýšení vědomého počínání. Opět nás to vrací k samotným základům toho, co 

mindfulness představuje, tj. snižování automatického pilota v nás a orientace na maximalizaci 

vědomého chování. 

Obrázek 8 

Dopady mindulness praxe na myšlení, chování, emoce 

 

Pozn. Mindfulness praxe vede ke zlepšení seberegulace na úrovni myšlenek, těla a emocí. Z článku 

,,Mindfulness at Work“, od T. M. Glomb et al., 2011, Research in Personnel and Human Resources 

Management, 14 (5), p.124. Copyright 2011 od Emerald Group Publishing Limited. 

Je možné navázat praktickým příkladem z praxe. Mohu si například vybrat mezi dvěma 

extrémy. Kolega XY mě v práci naštval, protože nedodal svoji práci včas a v pořádku. Emoci 
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vzteku si mohu velmi snadno přenést po příchodu domů a chovat se poměrně nerudně vůči 

partnerce, anebo si mohu vybrat vědomé chování a práci s tímto vztekem. Ve stejném případě sice 

po práci odcházím naštvaný kvůli kolegovi XY, mohu si ale být dobře vědom, proč jsem naštvaný, 

co přesně cítím, mohu si být taktéž vědom, jak s touto emocí naložím a regulovat tak své jednání 

při komunikaci s partnerkou či kolegou. 

Praxe mindfulness má široký přesah do mnoha oblastí našeho života. Například nám 

intervence může pomoci s ukončením kouření cigaret (Westbrook et al., 2013), snížením užívání 

drog a alkoholu (Li et al., 2017). Jednou z hlavních příčin vyhoření může být například vnímání 

nespravedlnosti na pracovišti (např. nespravedlivé rozdělení práce, nespravedlivě rozdělené 

odměny…). Podle Long & Christian (2015) snižuje (buffers) mindfulness vnímání nespravedlnosti 

a vliv negativních emocí, tzn. praxe všímavosti může nepřímo ovlivňovat naše chování 

v pracovním prostředí a snižovat nepřímo vlivy vedoucí k syndromu vyhoření. Dokonce zvýšením 

všímavosti vůči jevům odehrávajících se v pracovním prostředí lze zvýšit vnímanou 

psychologickou bezpečnost v daném kolektivu (Kao et al., 2019). To, co by nás opět mohlo zajímat 

je, že Donald a kolegové (2018) na své metaanalýze čítající 31 studií na vzorku N = 17 241 

probandů deklarují, že mindfulness statisticky signifikantně posiluje prosociální chování, a to 

nejspíše tak, že mindfulness uvolňuje naši mentální kapacitu všímat si i jiných věcí, tzn. jako lidé 

máme i větší kapacitu odpovídat na prosociální podněty okolo nás (Brown & Ryan, 2003). Taktéž 

je možné zmínit, že mindfulness je spojen s výskytem pozitivních emocí, přičemž právě pozitivní 

emoce korelují s nápomocným chováním (Cameron & Fredrickson, 2015). 

3.1.5 Fyziologie  

 Výzkumy dokládají, že mindfulness má přímou vazbu na fyziologické reakce těla. Jednou 

z poměrně zásadních tělesných reakcí na okolí je fyziologická reakce na stres. Vzhledem k tomu, 

že od samotného začátku je mindfulness praxe na západě zaměřena na redukci stresu, je odpověď 

přímo nasnadě. Dokonce struktury mozku lidí praktikující všímavost jsou tak odlišné, že je lze 

identifikovat při skenování mozkové aktivity (Sato et al., 2012). Existují tak bohaté důkazy, 

že mindfulness má přímý vliv na neurobiologické mechanismy v reakci na stresový podnět jak 

u dospělé populace (Creswell & Lindsay, 2014; Gotink et al., 2015; Khoury et al., 2015; Virgili, 

2015), tak i u adolescentů (Tan & Martin, 2014). Mindfulness konkrétně snižuje celkovou míru 

vyplavování kortizolu do krevního řečiště (Brown et al., 2012); zvyšuje kvalitu spánku 

(Simione et al., 2019), zpomaluje celkovou degeneraci mozku (Luders et al., 2015), a tím pádem 

i pozitivně ovlivňuje neuroplasticitu mozku (Tang et al., 2019). Určitá míra kortizolu může mít jistě 

adaptibilní funkci, nicméně u dlouhodobé stresu může mít poměrně závažné dopady na biologické 

změny v těle. Podle Cohen a kolegů (2013) má silný stres v dětství trvalý efekt na fungování 
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amygdaly. Se zvýšenou reaktivitou amygdaly se můžeme setkat u dětí a adolescentů s úzkostmi, 

depresí a posttraumatickou stresovou reakcí (Shin et al., 2005). Mindfulness tak zlepšuje fyzické 

a mentální zdraví v reakci na snižování vnímaného stresu na podněty z okolí (tzn. snižuje reaktivitu 

amygdaly v reakci na náročné stresující okamžiky), což je důležité obzvláště v momentě, kdy nám 

longitudinální studie predikují určitou míru psychické zranitelnosti na několik let dopředu (Swartz 

et al., 2015).   

3.1.6 Pracovní well-being 

Z uvedeného textu můžeme naznat, že mindfulness má široké pole působnosti 

na pozornost, kognitivní funkce, chování, emoce a fyziologické reakce. Nyní se tedy zbývá zaměřit 

na to, jak mindfulness ovlivňuje (nejen) pracovní život a naši celkovou pracovní spokojenost. 

Pojmem spokojenosti v práci máme na mysli celkovou spokojenost zaměstnance s každodenní 

zkušeností a fungováním v pracovním prostředí (Grant et al., 2007). Sem řadíme bio-psycho-

sociální aspekty práce jak po stránce hédonických kvalit, tak i kvalit eudaimonických (Deci & Ryan, 

2000). Je jasné, že se pracovní psychologie zabývá právě touto charakteristikou, neboť pracovní 

spokojenost zásadně rozhoduje o tom, zda daný člověk zůstane ve firmě.  

Intervence všímavosti velmi pozitivně přispívá k mentálnímu zdraví, well-beingu, 

výkonnosti a snižování pracovního stresu (Hyland et al., 2015; Lomas et al., 2017; Good et al., 

2016; Shonin et al., 2014). Nadále pak pozitivně ovlivňuje pracovní vztahy, leadership a týmovou 

práci (Mathieu et al., 2000; Cleirigh & Greaney, 2015). Mindfulness taktéž pomáhá snížit pocit 

syndromu vyhoření, který negativně koreluje se zaujetím (Kinnunen et al., 2020; Gracia et al., 2019; 

Bartlett et al., 2019). Co nám připadá obzvláště pozoruhodné, je snížení přenášení konfliktů 

z pracoviště do rodinného prostředí a naopak (Kiburz et al., 2017; Allen & Paddock, 2015; Michel 

et al., 2014), což může být způsobeno například tím, že mindfulness pomáhá redukovat negativní 

pocity (Meeks et al., 2019; Finkelstein et al., 2019; Shapiro et al., 2011). Pokud to s naší 

angažovaností v práci přeháníme a trávíme v práci více hodin, než je potřebné, doporučujeme všem 

manažerům, nešťastným manželkám2 a smutným dětem, aby navrhli svým blízkým mindfulness 

intervenci, neboť díky této praxi lze zvýšit pravděpodobnost toho, že budou v práci trávit méně 

hodin (Gordon et al., 2017). Praktikování všímavosti taktéž pomáhá zvyšovat kvalitu našeho 

spánku (Nagy et al., 2020; Fang et al., 2019; Simione et al., 2019) a to opět tak, že mindfulness 

snižuje stres, a tak tento efekt přirozeně ovlivňuje kvalitu spánku a celkovou spokojenost.  

Pokud se nespokojíme s jednotlivými analýzami, je možné hledat argumenty přímo 

u metaanalytických sutidí, podle kterých mindfulness má skutečně zásadní vliv na duševní zdraví 

 
2 doporučujeme všem manažerkám, nešťastným manželům a smutným dětem, aby… 
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a celkový well-being (Khoury et al., 2015; Virgili, 2015). Další metaanalýza analyzuje 270 studií na 

téma všímavost a její vliv na pracovní život, přičemž závěry ukazují, že všímavost má skutečně 

statisticky signifikantní vliv na sebedůvěru, mentální zdraví, regulaci emocí a celkovou životní 

spokojenost (Mesmer-Magnus et al., 2017). Naopak ti, co mají nízké skóre v testu všímavosti, mají 

vyšší skóre ve vnímaném stresu, negativních emocích, úzkosti a depresích. Navíc vyšší všímavost 

vede k nižší tendenci k vyhoření a pocitu pracovního vyčerpání. Mezi další výhody této studie patří 

právě poukázání na potřebu takových intervencí, které jasně podporují všímavost, protože 

všímavost má pozitivní vliv na celkový výkon daného člověka. S podobnými závěry přichází i další 

metaanalýza, která poukazuje na zvýšení celkového well-beingu (snížení negativních emocí, zvýšení 

pozitivních emocí, pozitivní změny v sebepojetí, zlepšení pozornosti a redukci projevů negativních 

osobnostních vlastností; Eberth & Sedlmeier, 2012). Z výše uvedeného lze tedy udělat závěr, 

že mindfulness intervence je velmi užitečná praxe posilující celkový well-being a lze jí tak 

jednoznačně doporučit k využití ve firemním prostředí. 
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3.2 Efektivní intervence angažovanosti 
Celý text nás vedl až k tomu momentu, kde se pokusím všechny znalosti propojit do 

jednotlivého celku a uzavřít takříkajíc kruh. Zamyslím se nad tím, jakými efektivními intervencemi 

by bylo možné posilovat engagement a celkovou pracovní spokojenost; případně co se dá efektivně 

udělat pro to, aby byl snížený efekt syndromu vyhoření a workoholismu u pracující populace. 

Jak jsem již zmínil, engagement je pozitivní stav mysli, který vyjadřuje část celkového well-

beingu (Bakker & Demerouti, 2008). V následujících odstavcích se zaměřím na metaanalýzy, které 

tento stav podporují. Současně mi metaanalytické studie poskytují nejpřesvědčivější důkazy pro 

aplikovanou psychologii. Zaměřím se tedy na míru úspěšnosti intervencí a prakticky aplikovatelné 

poznatky, které by měly vést ke zlepšení engagementu anebo celkového pracovního well-beingu.   

3.2.1 Teze 

 Se vzrůstajícím požadavkem zaměstnavatelů, zaměstnanců a díky neustálému vzrůstajícímu 

počtu výzkumů zaměřujících se na spokojenost zaměstnanců, bylo možné provést následující 

metaanalýzu, která nám poskytuje odpověď na následující otázku. Jaká engagement intervence se 

jeví jako nejúčinnější? Podle Virga a kolegů (2019) se jako nejefektivnější engagement intervence 

jeví taková, která má následující charakteristiky:  

• Efektivita face to face intervencí je vyšší než u online intervencí. 

• V případě samotné intervence se jeví nejúčinnější intervence zaměřené na rozvoj soft-skills 

(např. trénink emoční inteligence nebo komunikace), anebo pozitivně-psychologické 

intervence (např. techniky zaměřené na rozvoj optimismu, naděje, odolnosti…). 

• V případě kombinace dvou a více metod se jeví nejúčinnější kombinace mindfulness 

a doplňující techniky nebo kognitivně-behaviorální techniky a doplňující techniky. 

• Od konce intervence a follow-up by neměla být více než 3měsíční odmlka; ideálně méně 

než měsíc, po 3 měsících se efektivita intervencí vytrácí. Follow-up je tedy nezbytnou 

součástí pro efektivitu intervencí. 

• Nejúčinnější intervence jsou takové, které mají dobu trvání do 2 týdnů; v případě delší 

intervencí se jeví jako signifikantně účinné intervence, které trvají od 8 do 16 týdnů. 

Zajímavé je, že intervence, které trvají od 3 až do 7 týdnů, mají téměř nulový efekt. 

Možné implikace a vysvětlení 

Jedním z možných vysvětleních na efektivitu intervencí podle Virga a kolegů (2019), proč 

pozitivně psychologické metody mají takovou účinnost, je, že skrze kontinuální pozitivní zpětnou 

vazbu a sociální podporu zásadně zvyšujeme engagement a udržujeme osobně-pracovní zdroje 
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ve vyšší míře (což je v souladu se SDT & JD–R teorií). Současně s tímto závěrem můžeme napsat, 

že podobně je tomu u soft-skills tréninků, které zvyšují pracovní zdroje prostřednictvím zvyšování 

self-efficacy. Jednou z dalších zajímavostí studie je upozornění na argument, že je důležité, aby 

firmy poskytovaly sebe-koučovací strategie pro dlouhodobou a udržitelnou podporu osobně-

pracovních zdrojů (Virga et al., 2019). Jistě stojí za zmínku i další fakt, že nižší efektivita online 

intervencí vůči face to face intervencím může být vyvážena možností zahrnout vysoký počet 

zaměstnanců při zachování nižších nákladů. 

Samotné intervence zaměřující se na job-crafting, kognitivně-behaviorální, mindfulness 

techniky a jejich efekt na engagement prokázaly nejednoznačné výsledky, ačkoliv průměrný effect 

size byl srovnatelný s dalšími metodami (Virga et al., 2019). Například podle Klatt a kolegů (2017) 

je to z toho důvodu, že např. mindfulness generuje zdroje spíše pro celkový well-being na dlouhou 

dobu kontinuálně, než že by posilovalo zejména pracovní angažovanost (mindfulness 

z dlouhodobého hlediska zlepšuje spánek, vyrovnávání se stresem…). Tedy argument pro 

využívání mindfulness intervence za účelem zvýšení engagementu se tedy zatím nestal příliš 

přesvědčivým, neboť mindfulness se ukazuje jako efektivní engagement intervence zejména 

v případě kombinace s jinou metodou (Virga et al., 2019). A zároveň oproti tomu existuje celá řada 

analýz, které pojednávají o mindfulness jako účinné engagement intervenci (Coo & Salanova, 2018; 

Liu et al., 2020; Knight et al., 2017). A proto jsem se rozhodl věnovat tomuto tématu v části 

ANTITEZE ještě trochu pozornosti, abych se pokusil rozvířit jisté pochyby o závěrech podle Virga 

a kolegů (2019). 

3.2.2 Antiteze 

Následující metaanalýzy dávající do kontextu mindfulness a engagement jsou částečně 

v rozporu s výsledky metaanalýzy od Virga a kolegů (2019). První metaanalýza zkoumala vliv 

jednotlivých intervencí na vzorku 40 studií a přichází se závěry, že vedle job crafting intervencí 

(takové, které dovolují zaměstnancům měnit pracovní požadavky a nároky) se jeví mindfulness 

statisticky významně jako efektivní engagement intervence (Knight et al., 2019). Druhá metaanalýza 

taktéž podporuje výše uvedené závěry na základě analýzy 56 studií, ze které vychází, že mindfulness 

intervence na pracovišti má nejen vysoký efekt na redukci stresu, syndrom vyhoření, distres 

a problémy s fyzickými bolestmi (střední až vyšší efekt), ale i na pracovní angažovanost, 

produktivitu a spokojenost s prací, což bylo nicméně prokázáno již s menším až středně velkým 

efektem (Eby et al., 2019; Vonderlin et al., 2020). Jelikož metaanalýza nepřináší jednoznačně 

přesvědčivé důkazy a hodnotí mindfulness intervenci pouze s malým až středním dopadem na 

engagement, je z hlediska výzkumu optimální přikročit k syntéze výše uvedených výroků v další 

části. 
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3.2.3 Syntéze 

Z výše uvedených argumentů v subkapitolách Teze a Antiteze se tak přikláním spíše 

k argumentu, že mindfulness má pozitivní vliv zejména na negativní složky celkového well-

beingu (workoholismus, syndrom vyhoření a sním spojený stres, distres, nedostatek spánku…). 

Mindfulness tak systematicky a dlouhodobě může zvyšovat celkové osobní a pracovní zdroje, čímž 

tak snižuje vliv (buffers) negativních pracovních nároků. Nicméně už nemůžeme natolik přesvědčivě 

argumentovat ve prospěch unikátní mindfulness praxe coby engagement intervence (tedy pokud 

nepřidáme k mindfulness intervenci další doplňující intervenci). Tato tvrzení opíráme o následující 

metaanalýzy. Podle metaanalýzy vycházející z 35 analýz vychází, že mindfulness má střední efekt 

na celkový well-being a snižuje vnímaný stres, úzkost, deprese a syndrom vyhoření (Lomas et al., 

2017, 2019). Podobné závěry přináší i další metaanalýzy (Bartlett et al., 2019; Lomas et al., 2017), 

které berou v úvahu efekty zaměřující se na mindfulness intervence a vypovídá, že mindfulness má 

signifikantní vliv na stres, úzkost, distres, spánek a celkový well-being. Na další metaanalýze 

vycházející z 125 studiích a vlivu mindfulness, vyplývá pozitivní vliv na zdravé chování, fyzickou 

aktivitu, jídlo a spánek (Sala et al., 2019).  

Musím tedy uznat, že se mi nepodařilo najít jednoznačné a přesvědčivé důkazy o tom, že 

se mindfulness jeví jako nejvhodnější intervence pro posílení angažovanosti. A proto je 

nevyhnutelné označit za nejefektivnější engagement intervence takové, které rozvíjí soft-skills nebo 

se opírají o pozitivně-psychologické intervence (Virga et al., 2019). Na druhou stranu je potřeba 

znovu zmínit, že mindfulness má právě zásadní vliv na negativní složky celkového pracovního well-

beingu. A tak v souladu s teorií JD–R a SDT lze napsat, že mindfulness má významný, systematický 

a dlouhodobý vliv na vytváření osobních a pracovních zdrojů, díky čemuž dochází ke zlepšení 

celkového pracovního wellbeingu a výkonu (Bakker et al., 2005). Na základě toho doporučuji 

vnímat engagement zejména z komplexního hlediska v rámci subjektivního well-beingu 

v pracovním prostředí. 

 3.2.4 Subjektivní well-being v pracovním prostředí 

Celá koncepce subjektivního well-beingu vychází z teoretického konceptu, který strukturuje 

míru afektivity do dvoudimenzionálního modelu emocí (Russel, 2003). První dimenze je zaměřená 

na příjemné – nepříjemné; druhá dimenze je zaměřená na úroveň nízké – vysoké aktivity. Každá 

emoce může být uchopena jako lineární kombinace těchto dvou dimenzí; jako kombinace stupně 

libosti a aktivace (viz obr. 9). Na tuto práci navazuje Diener a kolegové (1999) přímo s konceptem 

subjektivního pracovního well-beingu (work-related subjective well-being, dále jen SWB). Podle něj má 

zaměstnanec vyšší SWB v případě, že častěji prožívá pozitivní emoce (kvadráty angažovanost – 

spokojenost) a méně častěji emoce negativní. V opačném případě, pokud zaměstnanec častěji 
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prožívá negativní emoce, se může u něj pravděpodobněji prokázat workoholismus nebo syndrom 

vyhoření (kvadráty workoholismus – vyhoření).  

 

Obrázek 9 

Model subjektivní spokojenosti v práci 

 

Pozn. Úroveň aktivace a libosti vede k jednomu z příslušných kvadrátů (vyhoření, angažovanosti, 

workoholismu a spokojenosti. Z článku ,,Subjective well-being“, od A. Bakker & W. Oerlemans, 

In K. S. Cameron & G. M. Spreitzer (Eds.), The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 

p.180. Copyright 2012 od Oxford University Press.   

3.2.5 Doporučení pro zlepšení úrovně pracovního well-beingu 

Na závěr diplomové si dovoluji v bodech zdůraznit několik doporučení pro zlepšení úrovně 

spokojenosti zaměstnanců na pracovišti: 

 

§ Pro efektivní zvyšování engagementu je nutné dlouhodobě pěstovat prostředí, které 

dovoluje naplnit základní psychologické potřeby (možnost autonomie, posilování 

kompetencí a psychologické bezpečí) tak, aby tyto základy mohly vést k posilování vnitřní 

motivace (tzn. energetizující proaktivitě). 
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§ Míra autentického prostředí a chování přirozeně podporuje celkovou spokojenost 

zaměstnance. Současně prostředí podporující autentické chování je velmi atraktivní jako 

psychologický benefit zaměstnavatele. 

§ Pro efektivní budování engagementu zaměstnanců se jeví jako nejefektivnější face-to-face 

pozitivně-psychologické intervence anebo tréninky soft-skills. 

§ Na trénink musí navazovat kratší follow-up, ideálně do 1 měsíce (opakování je matka 

moudrosti). 

§ Pro dlouhodobé budování osobně-pracovních zdrojů lze využít, a to zejména ve stresujícím 

prostředí, 8týdenní mindfulness výcviky pro zlepšení celkového well-beingu. 

§ Mindfulness lze taktéž doporučit jako engagement intervenci, a to v kombinaci s jiným 

tréninkem posilující vlastní vnímanou účinnost, optimismus, odolnost… např. doporučuji 

kombinaci pozitivně psychologické intervence a 8týdenního mindfulness výcviku. 

§ Pro základní orientaci úrovně well-beingu lze využít následující kontinuum zdraví (viz obr. 

10). Škálu lze využít jako sebehodnotící, anebo jako orientační pomůcku pro manažery, aby 

mohli efektivně a jednoduše sledovat stav svých podřízených. Na základě zjištění je možné 

zvolit odpovídající intervence 

 
Obrázek 10 

Kontinuum zdraví podle Kanadské národní komise zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pozn. Jednotlivé projevy vypovídají o určité úrovni zdraví. Převzato z The Working Mind 

(https://theworkingmind.ca/continuum-self-check). Copyright 2018 od Mental Health 

Commision of Canada. 
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§ Pro zajímavost předkládám model, jaký impakt může mít nadřízený na své podřízené 

v rámci přístupu orientovaného na zdraví zaměstnance (viz obr. 11).  

 

Obrázek 11 

Vliv leadershipu orientovaného na zdraví 

 

 

Pozn. Péče o zdraví u leadera má přímé dopady na zdraví podřízených. Tento projev chování má 

za následek napodobování leadera zaměstnancem, což vede k celkovému zdraví a well-beingu. 

Z článku ,,The Impact of Health-Oriented Leadership on Follower Health: Development and Test 

of a New Instrument Measuring Health-Promoting Leadership“, od Pundt et al., 2014, Zeitschrift 

für Personalforschung, 28 (1), p.142. Copyright 2014 od Sage Publications Limited. 

 

• Můžeme se inspirovat současnými trendy v manažerské psychologii, které se orientují na 

autentický leadership (Liden et al., 2014), anebo servant leadership (Avolio & Walumbwa, 

2014). Tyto přístupy se řadí mezi tzv. přístupy orientované na jedince (follower-centric 

approaches). Z toho důvodu předkládám následující diagram (viz obr. 12), který přehledně 

osvětluje dopady na zaměstnance. 
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Obrázek 12 

Model přístupu Servant leadershipu 

Pozn. Předpoklady leadera a dopady na chování podřízených podle přístupu Servant leadershipu. 

Je zajímavé si povšimnout, že některé předpoklady, chování, procesy a dopady lze ovlivňovat 

pomocí mindfulness intervence. Například možnost ovlivnit prosociální a etické chování, podporu 

i psychologické bezpečí (viz kap. 3.1.6). Z článku „Servant Leadership: Antecedents, Processes and 

Outcomes“ od R. C. Liden et al., 2014, In D. V. Day (Ed.), The Oxford handbook of leadership 

and organizations, p.358. Copyright 2014 od Oxford University Press. 
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Výzkumná část 
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4 Analýza mediace mezi všímavostí, autentičností a angažovaností  

4.1 Úvod 
Jak jsem již předznamenal, výzkumy, které se věnují efektům mezi mindfulness, 

angažovaností a autentičností, vykazují nejednoznačné důkazy. A právě proto jsem se rozhodl svoji 

výzkumnou část zaměřit právě na tuto oblast. Schopnost všímavosti tedy zvyšuje schopnost 

zaměřit se na daný úkol, tzn. taktéž určitou schopnost nenechat se rozrušit okolními podněty, čímž 

se snadněji dostáváme do flow (stav flow nás přirozeně energitizuje a pohlcuje). A zároveň díky 

všímavosti zvyšujeme vnitřní uvědomění si toho, co se odehrává na úrovni těla, emocí a myšlenek. 

Člověk, který má vyšší schopnost sebe-uvědomění, je blíže svému pravému já (core self; 

Kernis & Goldman, 2006), což posiluje autonomní motivaci a angažovanost (Illies et al., 2005).  

 

Cíle výzkumu a výzkumné hypotézy 

Cílem diplomové práce je ověřit mediaci mezi všímavostí, autentičností a angažovaností.  

 

H1: Mezi mindfulness a pracovní angažovaností existuje pozitivní korelace. 

H2: Mezi mindfulness a autentičností existuje pozitivní korelace. 

H3: Mezi autentičností a pracovní angažovaností existuje pozitivní korelace. 

H4: Autentičnost je částečně mediátorem mezi mindfulness a pracovním zaujetím. 

 

Předpokládám na základě SDT (viz kap. 1.3), že mindfulness a autentičnost ovlivňuje 

pracovní engagement přímo i nepřímo (Leroy et al., 2013): 

 

Předpoklad 1  

Přímo, mindfulness zvyšuje pozornost a schopnost se zaměřit na konkrétní činnost, čímž tak 

zvyšuje kvalitu prožitku, což je energetizující a zpětně to podporuje naší vnitřní motivaci (Brown 

& Ryan, 2003).  

 

Předpoklad 2 

Nepřímo, mindfulness podporuje vnitřní uvědomění, což podporuje autentičnost (Brown & Ryan, 

2003). Autentičnost slouží jako osobnostní zdroj (viz kap. 2.3.1). 
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4.2 Nástroje měření 
 V následujícím odstavci představím základní psychometrické údaje využitých dotazníků 

Pěti aspektů všímavosti, Angažovanosti a Autentičnosti. Dotazník IAM Work je rozpracován 

podrobněji s ohledem na nižší frekvenci využívání oproti FFMQ a UWES. 

 

Dotazník všímavosti - Five Facet Mindfulness Questionaire (FFMQ) 

Dotazník pěti aspektů všímavosti (FFMQ) vyvinutý R. Baer s kolegy (2006) sestává 

z jednoho globálního faktoru všímavosti a pěti sekundárních faktorů: 1) pozorování 2) popisování 3) 

vědomé jednání 4) nehodnocení vnitřní zkušenosti a 5) nereagování na vnitřní prožitky. Původní dotazník 

sestává z 39 položek. Vytvořena byla i zkrácená 15 položkové verze (Kořínek et al., 2019). 

Samotnou standardizaci 39 položkové české verze provedl Žitník (2010) v překladu Jana Bendy 

(2007), kterou využívám v rámci diplomové práce.  

 

Utrechtská škála pracovního engagementu - Utrecht Work Engagement Scale (UWES-3) 

 Dotazník sestává z 3 faktorů: energie, oddanost a ponoření. Diagnostický nástroj UWES 

prošel poněkud dynamickým vývojem. Původní dotazník sestával z 17 položkového šetření, což 

bylo posléze zkráceno na 9 položkovou verzi (Schaufeli et al., 2006). V poměrně nedávné době 

dokonce UWES prošel ještě významnějším zkrácením na finální 3 položkovou verzi. Tato zkrácená 

verze má samozřejmě velikou výhodu právě v business prostředí, neboť firmy nejsou ochotné 

ztrácet čas testováním svých zaměstnanců, neboť ,,čas jsou peníze“ a tak nám tato 3 položková 

verze zásadně zvyšuje pravděpodobnost diagnostiky v rámci pracovního prostředí. Dotazník 

využívá 7 bodovou škálu od 0 (nikdy) až po 6 (vždy). Dotazník UWES-3 je validním a reliabilním 

nástrojem, který sdílí 86–92% variability s delší 9 položkovou verzí a byl validizován napříč různými 

státy s různými kulturními kořeny na následujícím vzorku: Finsko (N = 22,117), Japonsko (N = 

1,968), Nizozemsko (N = 38,278), Belgie (N = 5,062) a Španělsko (N = 10,040).  (Schaufeli et al., 

2019). Cronbachovo α dosahuje hodnoty α = .95 (Schaufeli et al., 2019). 

 

Dotazník pracovní autentičnosti - Individual Authenticity Measure at Work (IAM Work) 

 Jak již bylo dříve zmíněno, míra autenticity, tedy míra toho, jak osoba jedná v souladu se 

svým pravým já, ovlivňuje (nejen) naši pracovní spokojenost (Grandey et al., 2012; Harter et al., 

2003b). A proto se tento faktor taktéž čím dál častěji dostává do pozornosti u vědeckých výzkumů 

zaměřujících se na pracovní spokojenost. Navíc autenticita byla taktéž zkoumána ve spojení 

s leadershipem (Spitzmuller & Ilies, 2010; Walumbwa et al., 2008), týmovými výsledky (Hannah 

et al., 2011) a již zmiňovaným well-beingem (Toor & Ofori, 2009) s pozitivním efektem. 
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V současné době se tímto výzkumem zabývá např. Ralph Bosch, který vyvinul právě nástroj IAM 

Work, který používám pro svoji diplomovou práci. Dotazník byl validizován na 646 nizozemských 

zaměstnancích (nejednalo se o reprezentativní vzorek; Bosch & Taris, 2014). 

Jelikož je tedy potřeba uvážit vliv osobnosti na prostředí a vice versa, je tedy potřeba 

v ideálním případě měřit dotazníkem, který bere v potaz právě pracovní vliv na míru autentičnosti 

a tím je právě i dotazník IAM Work (Bosch & Taris, 2014), kterýžto autoři poskytují zdarma pro 

vědecké účely. Samotný dotazník sestává ze 3 subškál: autentické bytí (authentic living), sebe-odcizení 

(self-alienation), přijímání vnějších vlivů (accepting external influences) měřených na 7 bodové Likertově 

škále. Faktorová analýza potvrdila 3 složkový konstrukt dotazníku a prokázala dobré 

psychometrické vlastnosti (Bosch & Taris, 2014).  Současně korelační analýza prokázala, že každá 

subškála a celkový skór míry autenticity pozitivně koreluje s pracovní spokojeností, angažovaností, 

výkonem. Celkově lze tedy říci, že IAM Work je validní a reliabilní nástroj pro měření autenticity 

v pracovním prostředí (Bosch & Taris, 2014). 

 

Vývoj škály IAM Work 

Za účelem vytvoření dotazníku IAM Work byl adaptován původní 25 položkový dotazník 

Autentická škála (Wood, 2008). Pro dotazník byla použita 7 bodová Likertova škála začínající na 1 

(nepopisuje mě vůbec) až po 7 (popisujeme mě velmi dobře). Skóry 1 a 7 byly slovně ukotveny 

stejně tak jako skór 4 (neutrální). (Bosch & Taris 2014). Samotná validizace dotazníku byla 

prováděna s následujícími nástroji. 

 

Pracovní angažovanost 

Pro pracovní angažovanost byl uplatněn dotazník UWES (Schaufeli et al., 2017). Interní 

konzistence pro celý dotazník dosáhla hodnoty cronbachovo α = .93. 

 

Pracovní nároky 

Pracovní nároky byly měřeny dotazníkem Copenhagen Psychosocial Questionnaire (Kristensen 

et al., 2003). Interní konzistence pro dotazník dosáhla hodnoty cronbachovo α = .85. 

 

Autonomie 

Autonomie byla měřena dotazníkem Job Content Questionnaire (Karasek et al., 1998). Interní 

konzistence pro dotazník dosáhla hodnoty cronbachovo α = .78. 

 

 



42 

 

Pracovní výkon  

Výkon zaměstnance byl měřen dotazníkem Job Performance Measure (Goodman & Svyantek, 

1999). Interní konzistence pro dotazník dosáhla hodnoty cronbachovo α = .82. 

 

Celková pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost byla měřena jednou otázkou: ,,Kolem a kolem se cítím být spokojen ve své práci.” 

(Wanous et al., 1997). Tato jednopoložková verze se na základě metaanalýzy prokázala jako vhodná 

alternativa (Wanous et al., 1997). 

 

Stres 

Vnímání stresu bylo měřeno dotazníkem Depression Anxiety Stress Scale (Lovibond & Lovibond, 

1995). V této studii dosáhla hodnoty cronbachovo α = .88. 

 

Negativní emoce  

Vnímání negativních emocí bylo měřeno pomocí Positive and Negative Affect Scale (Watson et al., 

1988). V rámci výzkumné studie dosáhlo hodnoty cronbachovo α = .89. 

 

Konstruktová validita 

Autentičnost byla pozitivně a signifikantně prokázána ve spojení s pracovní angažovaností 

(energií, oddaností, ponořením), pracovním výkonem a celkovou spokojeností 

(.27 < r <  .37,  p  <  .01), a negativně s vnímáním negativních emocí (r = -.20, p < .01) a stresem 

(r = -.16, p < .01). Sebe-odcizení negativně koreluje s angažovaností, výkonem a spokojeností 

(- .34 < r < -.49, p  < .01), a pozitivně s vnímáním negativních emocí (r = .75, p < .01 a se stresem 

(r = .45, p < .01). V rámci vysokých skórů u přijímání externích vlivů byla prokázána negativní 

korelace s angažovaností (-.09 < r < -.14, p < .05), vnímání negativních emocí (r = .31, p < .01) 

a stresem (r  = .26, p < .01; Bosch & Taris, 2014). Autentičnost byla pozitivně korelována 

s autonomií (r  = .44, p < .01) a negativně s pracovními nároky (r = -.14, p < .01; Bosch & Taris, 

2014). 

 

Interní konzistence IAM Work 

Tato verze dotazníku dosahuje hodnot od střední až po silnou korelaci: autentičnost 

(r = .71 v celkovém vzorku; .44 < r < .94), sebe-odcizení (r = .80 v celkovém vzorku; 

.72 < r <  .83), a externího vlivu (r = .66 v celkovém vzorku; .31 < r < .75). Cronbachovo 

α dosahuje uspokojivé hodnoty α = .82 (Bosch & Taris, 2014). 
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4.3 Metody sběru a zpracování dat 
Hlavní metodou sběru dat bylo dotazníkové online šetření pracující populace v období 

mezi únorem a březnem roku 2021. Celkově se do výzkumu zapojilo 117 pracujících. Celý výzkum 

je koncipovaný kvantitativně. Výhodou takového výzkumu je fakt, že se jedná o velmi rychlé 

i efektivní šetření, které lze posléze uplatnit i ve firemním prostředí. A to na základě numerických 

a přesných dat, které umožňují zamítnout nulovou hypotézu a přiklonit se k alternativní. 

 

Výzkumný soubor 

Výzkumu souvislosti mezi mindfulness a angažovaností se zúčastnila dospělá pracující 

populace, přičemž míra autenticity je považována za mediátor těchto vztahů. Dotazníkové šetření 

probíhalo online formou s využitím platformy SurveyMonkey. Dotazníkové šetření probíhalo 

samovýběrem na třech úrovních: 1. na sociální síti Facebook 2. rozesláním na zaměstnance 

logistické firmy střední velikosti (rozesláno interním HR) 3. rozesláním na zaměstnance 

marketingové firmy střední velikosti (rozesláno interním HR). Na základě tendencí ekonomizovat 

dotazníková šetření zejména v business prostředí, jsem se pro tuto práci rozhodl využívat zkrácené 

validní a reliabilní verze dotazníků UWES-3 pro měření angažovanosti. 

 

Proměnné  

Ve výzkumu pracuji s následujícími proměnnými: s věkem, pohlavím, vzděláním, role 

vedoucího skupiny a počtem měsíců strávených ve firmě a na pozici. Zároveň sleduji počet dní 

strávených na home office za posledních 30 dní. 
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Charakteristiky výzkumného vzorku 

Celkem byl sběr dat realizován na 117 dospělých zaměstnanců (z toho N = 37 mužů 

a N = 80 žen (viz tab. 1). Následuje přehledná tabulka věku respondentů (viz tab. 2), tabulka 

četností z hlediska velikosti firmy u respondentů (viz tab. 3) a vzdělání (viz tab. 4). 

 

 
Pozn. Statistika zkoumaného vzorku z hlediska věku.  

 

Pozn. Zastoupení pohlaví ve zkoumaném vzorku. Kódování je 1 = ženy, 2 = muži. 
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Pozn. Zastoupení četností z hlediska velikosti firmy. Kódování je 1 = drobné (do 10 zaměstnanců), 
2 = malé (do 50 zaměstnanců), 3 = střední (do 250 zaměstnanců), 4 = velké (nad 250 zaměstnanců), 
5 = OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). 

 

Pozn. Zastoupené vzdělání. Kódování je 1 = středoškolské, 2 = vysokoškolské odborné, 
3 = vysokoškolské – bakalářské, 4 = vysokoškolské – magisterské a výš.  
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Zpracování dat 

Data byla zpracována nejprve v rámci MS Excel, kde jsem nejprve přeškáloval reverzní 

položky a vypočítal průměrné skóry. Následně jsem data zpracoval pomocí statisticko-analytického 

programu Jamovi (v. 1.8). U respondentů bylo sledováno: pohlaví, věk, vzdělání, strávený čas ve 

firmě a na pozici, vedoucí pozice v týmu, strávený počet dní na home office za poslední měsíc.  

4.4 Korelační analýza a analýza mediace vztahů 
Na základě dat byla provedena korelační a mediační analýza sloužící pro popis vztahů mezi 

zkoumanými proměnnými. Navrhl jsem následující model (viz obr. 13), který jsem podrobil 

statistické analýze: 

 

Obrázek 13 

Testovaný model 

 
Pozn. Mediační model testovaný v programu Jamovi. 

 

Na základě analýzy pomocí statistického nástroje Jamovi byly vyhodnoceny následující 

proměnné (korelace mezi všímavostí, angažovaností, autentičností, věkem, vzděláním, dobou 

strávenou ve firmě a na pozici a taktéž počet dní strávených za poslední měsíc na home office). 

Výsledky lze najít přehledně v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5 

Výsledky z korelační matice v programu Jamovi 

Pozn. *p < .05. ** p < .01, ***p < .001.  

Na základě výsledků lze říci, že autentičnost statisticky signifikantně koreluje 

s angažovaností (r = .53, p < .001). Všímavost negativně koreluje s autentičností (r = -.44, p < .001) 

a nadále negativně koreluje s angažovaností (r = -.28, p < .01), korelace je středně statisticky 

signifikantní. Další proměnné jsou statisticky signifikantně nevýznamné. 

Výzkumnou otázku, zda je autentičnost mediátorem vztahu mezi mindfulness a pracovní 

angažovaností, jsem zkoumal mediační analýzou pomocí modulu jAMM ve statistickém programu 

Jamovi. Výsledky analýzy ukázaly, že vztah mindfulness a angažovanosti je plně mediován 

autentičností. Zatímco přímý vztah mindfulness a angažovanosti přestal být signifikantní 

(β = - .0632, p = .543), nepřímý vztah byl signifikantní (β = -.2196, p < .001). Jde tedy o malou 

až střední sílu efektu. Celé výsledky je možné nalézt v tabulce č. 6. Pro vypočítání konfidenčních 

intervalů byl použit bias corrected boostrapping s počtem opakování 10 000. 

 

Tabulka 6 

Analýza mediace 

 
Pozn. Pro vypočítání konfidenčních intervalů byl použit bias corrected boostrapping s počtem 

opakování 10 000. 
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Model celkově vysvětluje cca 28 % variance pracovní angažovanosti a 20 % variance autentičnosti. 

Na základě výsledků navrhuji přehodnotit původní testovaný model na následující (viz obr. 14). 

 
Obrázek 14 

Testovaný model na základě statistické analýzy  

 

 
Pozn. Výsledný mediační model na základě zpracování dat v programu Jamovi. 

4.5 Diskuse 
V rámci výzkumné části diplomové práce jsem ověřoval, zda autentičnost mediuje vztah 

mezi všímavostí a angažovaností. Výsledky byly vyhodnoceny na vzorku 117 pracujících 

respondentů, kteří odpovídali formou online dotazníkového šetření v průběhu února až března 

roku 2021. Výzkumnou otázku, zda je autentičnost mediátorem vztahu mezi všímavostí a pracovní 

angažovaností, jsem zkoumal mediační analýzou pomocí modulu jAMM ve statistickém programu 

Jamovi. Výsledky analýzy ukázaly, že vztah mindfulness a angažovanosti je plně mediován 

autentičností. Na základě výsledků, které jsem obdržel pomocí mediační analýzy, je tedy možné 

vyhodnotit, že autentické chování je statisticky signifikantním prediktorem pracovní angažovanosti 

(β = -.4492, p < .001. Zatímco přímý vztah mindfulness a angažovanosti přestal být signifikantní 

(β = -.0632, p = .543), nepřímý vztah byl signifikantní (β = -.2196, p < .001). Mindfulness tedy 

nepřímo mediuje angažovanost v práci. Jde tedy o malou až střední sílu efektu. V tomto modelu 

vysvětluje mindfulness 20 % autentičnosti a spolu s autentičností vysvětluje  
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28 % angažovanosti. Taktéž lze říci, že pohlaví, vzdělání, věk, počet dní strávených na home office, 

počet strávených měsíců u zaměstnavatele a na pozici, nemá výrazný efekt na předkládaný model. 

Ve výzkumu jsem se vydal cestou analýzy vzorku pracujících respondentů, protože jak 

ukazuje kapitola 3.2.3, nejsou výsledky dostupných analýz vztahů mezi angažovaností, všímavostí 

a autentičností jednoznačně přesvědčivé. Například jak poukazuje Klatt a kolegové (2017), je to 

z toho důvodu, že např. mindfulness generuje zdroje spíše pro celkový well-being na dlouhou dobu 

kontinuálně, než že by posilovalo pracovní angažovanost (mindfulness z dlouhodobého hlediska 

zlepšuje spánek, vyrovnávání se stresem…). A zároveň oproti tomu existuje celá řada analýz, které 

připouštějí silné vztahy mezi mindfulness a angažovaností (Coo & Salanova, 2018; Liu et al., 2020; 

Knight et al., 2017). Na základě protichůdných tvrzení se tedy jeví vhodné tyto jevy nadále 

zkoumat.  

Další výzkumnou možností by bylo využití kvaziexperimentálního výzkumu a měření 

statistik na začátku a na konci intervence při zařazení mindfulness intervence jako intervenující 

proměnné, toto výzkumné šetření jsem opustil z čistě pragmatického důvodu: v současné 

restriktivní době není možné shromažďovat více osob v jedné místnosti a zároveň se mi nepodařilo 

přesvědčit 100 a více lidí, kteří by byli ochotni podstoupit 8týdenní online mindfulness workshop; 

tato cesta by byla jistě vědecky zajímavá, nicméně časově, ale hlavně ekonomicky velmi nákladná 

vzhledem k nákladům na případné prostory a certifikovaného MBCT-L/MBSR lektora. Takový 

výzkumný model předpokládám spíše v doktorandském studiu, neboť sám již budu certifikovaným 

lektorem MBCT-L.  

Unikátnost výzkumu spočívá především v měření autentičnosti, která podle mnou 

dostupných informací doposud nebyla v českém prostředí měřena. Zároveň zkoumaný vzorek 

umožňuje nadále hlouběji zkoumat vlivy mezi mindfulness a angažovaností. A tak na základě mých 

výsledků přímého vztahu mezi mindfulness a angažovaností lze říci, že korelace (r = -.28) těchto 

dvou proměnných je malá až střední a není to dobrý samotný prediktor angažovanosti, což je 

v souladu s následujícími metaanalýzami. Podle metaanalýzy Lomas a kolegů (2017, 2019) se jeví, 

že mindfulness má menší až střední efekt na celkový well-being a snižuje spíše vnímaný stres, 

úzkost, deprese a syndrom vyhoření. Zdá se tedy, že mindfulness jako intervence je vhodný 

zejména pro negativní složky SWB. A zároveň se z výsledků zdá, že schopnost všímavosti může 

vést u části populace k vnímání, že jsou méně autentičtější (r = -.44). Domnívám se, že k vyšší 

autentičnosti dochází díky vyšší míře uvědomování si tělesných, emočních a myšlenkových 

procesů. Na základě vědomého chování (acting with awareness) můžeme mít tendenci se chovat více 

v souladu s naším pravým já (core self). Jinými slovy to znamená, že čím více máme jasno v našich 
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emocích3 (emotional clarity), tím spíše máme tendenci se v souladu s nimi autenticky chovat. 

Všímavost tak může mj. posilovat naše sebe-poznávací procesy. Tyto předpoklady je samozřejmě 

nutné nadále zkoumat a podrobit je další analýze. Můžeme totiž taktéž kvaziexperimentálně 

zkoumat vliv autentičnosti na všímavost, pro tento předpoklad se mi nicméně nedaří najít vhodné 

teoretické předpoklady. A tak na základě výzkumů se přikláním spíše k názoru, že mindfulness je 

předpokladem (antecedent) pro autentičnost (Gardner et al., 2005; Illies et al., 2005) a autentičnost je 

předpokladem (antecedent) pro angažovanost (Leroy et al., 2013). Mindfulness tak nejenom zmírňuje 

negativní dopady na SWB (Good et al., 2016), ale posiluje angažovanost taktéž nepřímo skrze 

autentičnost. 

Jednou z možností zlepšení této studie by bylo provedení dotazníkového šetření v rámci 

běžného pracovního života, tzn. před restrikcemi způsobenými virem COVID-19. Výsledky šetření 

nelze úplně srovnat s jinými dostupnými studiemi, neboť probíhaly v jiných pracovních 

podmínkách. Virus COVID-19 zásadně změnil prostředí a došlo tak k přesunu práce z kanceláří 

do domácího prostředí. Pracovní svět v době COVID-19 přináší do velké míry nové výzvy pro 

práci z domova. Například na základě dalšího výzkumu provedeným soukromou společností na 

vzorku 2 300 lidí je možné vyhodnotit, že 27 % zaměstnaných z celkového vzorku má problémy 

s odpojením se od práce, problémy se spoluprací, komunikací či osamělostí (The 2021 State of 

Remote Work, 2021). Dále například výzkumníci Harvardovy univerzity ve spolupráci s Národním 

úřadem pro ekonomický výzkum v USA na základě vzorku 3 milionů pracujících zjistili, 

že průměrný pracovní den se prodloužil o 48 a půl minuty vzhledem k práci z domova, což může 

mít zásadní dopad na vytváření si dlouhodobých zdrojů pro pracovní výkon (DeFilippis et al., 

2020). To jak COVID-19 mění pracovní svět lze nahlédnout taktéž ze studie provedené na základě 

evropského výzkumného projektu Eurofound (2020): 

• 8 % navýšení nezaměstnanosti, 

• zvýšení strachu z propouštění či nedostatku financí, 

• zvýšení pracovních nároků, snížení smyslu v práci a zvýšení pocitu osamění. 

Jsou to vlivy, které nelze jistě opominout. Co je důležité zmínit zejména s ohledem na můj 

vzorek je fakt, že se za poslední rok zvýšila v České republice prevalence mentálních poruch mezi 

dospělými (úzkosti, deprese, zneužívání alkoholu a sebevražd; Winkler et al., 2020). Zároveň 

(nejen) česká populace musí již řadu měsíců vedle práce zvládat současně i vlivy jako jsou 

vzdělávání dětí, omezení pohybu, strach o zdraví vlastní i svých blízkých…U části populace tak 

další proměnnou může být vyšší tendence využívat podpůrné služby jako je koučování, 

 
3 Schopnost si všimnout a porozumět vlastním emocím. 
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psychoterapie nebo krizové intervence v reakci na snižování životního komfortu. Běžná populace 

se tak střetává s naprosto novými podmínkami, které velmi zásadně mohou ovlivňovat jejich well-

being (či celkové mentální a fyzické zdraví; Faulkner et al., 2021). Taková zjištění jsou v souladu 

s JD-R teorií, neboť rázem celá populace přichází o naprosto běžné pracovní a osobní zdroje 

vlivem vládních restrikcí. Jak jsem již dříve uvedl. Model JD-R nám odkrývá teorii konzervace 

zdrojů (Hobfoll, 2002), která tvrdí, že chování člověka spočívá v maximalizaci našich vnitřních 

zdrojů (např. sociální podpora v práci) a minimalizaci ztrát (např. stres v práci). Osobní a pracovní 

zdroje tak vytváří důležitý ,,energetický polštář“ pro náročné pracovní i životní situace. Aby člověk 

vyrovnával ztráty, musí průběžně obnovovat své vlastní zdroje. Z čehož plyne ten fakt, že 

v momentě, kdy máme méně zdrojů, jsme méně ochotní riskovat, a současně pokud máme hodně 

zdrojů, jsme ochotnější tyto zdroje riskovat (Demerouti et al., 2001; Bakker & Demerouti, 2008). 

V případě, že se ocitneme na home office, přicházíme tím nejen o běžné firemní benefity jako jsou 

masáže, kafetérie, změna prostředí, ale přicházíme i o běžný fyzický kontakt či sociální 

a emocionální podporu od kolegů či nadřízeného, což opět může zásadně ovlivnit naše zdroje 

i pracovní spokojenost. Na základě toho se jeví, že riskovat již tak málo vlastních zdrojů může vést 

k omezení aktivit, které by mohly vést potencionálně k případnému dobití ,,energetického konta“. 

Dalším omezením studie je charakter naměřených dat a jeho omezení pouze 

na kvantitativní proměnné. Bylo by jistě přínosné měřit i další vlivy jako je well-being a mentální 

zdraví, vnímání stress, vyhoření nebo celková životní spokojenost. Kvalitativní data by nám možná 

pomohla odhalit důvod, jak je proti očekávání možné, že se zvýšil v roce 2020 engagement 

(Hickman, 2020). Domnívám se, že to jeden z mnoha důležitých teoretických problémů. V případě, 

že se orientujeme pouze na angažovanost (což je pouze jedna složka SWB), může nám s tím 

zároveň unikat celek, tedy celková životní úroveň a spokojenost s psychickým a fyzickým zdravím 

zaměstnance. Tedy to, co je v budoucnu zejména důležité, je schopnost nahlížet na člověka (a jeho 

chování) v maximální možné míře (tedy z nadhledu, globálně), neboť jak jsem naznačil, 

engagement je pouhou částí celku. Měření totiž nevylučuje fakt, že se mi sice může zvýšit 

angažovanost, ale na druhou stranu se mi zásadně zvyšuje vnímaný stres, což může vést 

dlouhodobě k vyhoření. Navíc, jak jsem již zmínil, současná COVID situace je naprosto výjimečná 

a výsledný data set korelací může být pozitivně nebo negativně posunut oproti normálnímu stavu. 

Například Hickman (2020) přišel s výsledky, které jsou poněkud překvapivé, neboť došlo zároveň 

ke zvýšení angažovanosti a vnímaného stresu u americké populace, která pracuje pravidelně 

z domova (zvýšila se angažovanost a zároveň oproti tomu i možnost vyhořet díky nadměrnému 

stresu). To si lze vysvětlit hned několika možnostmi: a) v průběhu roku mohlo dojít u části pracující 

populace ke snížení pracovních hodin (tzn. když už pracovali, tak pracovali efektivně) b) vnímaná 
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a náročná situace byla tak výjimečná, že část populace mohla mít pocit, že je potřeba „více zabrat“, 

aby to firma přežila c) anebo bylo potřeba více zabrat, protože se to ode mě jako člena společnosti 

očekávalo v takto krizové situaci (ve smyslu ,,spolu to zvládneme a překonáme“). Toto je pouhý 

výčet z mnoha dalších možností. A zároveň se jedná o pouhé dohady, které by bylo právě zajímavé 

kvalitativně zkoumat. Ponoření se zvyšuje, ale schopnost distrakce se může zvýšit (děti nebo 

pracující partner ve stejné místnosti). Z čehož vyplývá, že je tedy třeba v budoucím výzkumu zvážit 

diagnostické nástroje, které měří mentální zdraví jako celek. Proto by bylo vhodné doplnit mé 

dotazníkové šetření o další dotazník, který by měřil mentální zdraví doplněný taktéž o kvalitativní 

analýzu.  
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Závěr 
Dnešní doba nejen díky nákaze COVID-19 poskytuje prostor pro zamyšlení se nad tím, co 

je opravdu důležité. S ohledem na výstupy Wigert a kolegů (2021) a výzkum Petra Winklera a kolegů 

(2021) se přikláním k tomu, aby organizace do jisté míry odstoupily od úzce zaměřeného 

engagementu. Doporučuji se tedy spíše zaměřit na vytváření pracovních a osobních 

zdrojů4s ohledem na celkové zdraví jedince. Důvod je ten, že v roce 2020 došlo ke zvýšení 

prevalence poruch mentálního zdraví nejen u české populace, ale mimo jiné i britské nebo americké 

(Pierce et al., 2020; Czeisler et al., 2021). Jednou z možných příčin, proč stále nevěnujeme 

pozornost duševním poruchám, může být fakt, že je doposud vnímáme jako stigma. Například 85 

% izraelských policistů by se nesvěřilo svému nadřízenému s mentálními potížemi. Dále 62 % 

policistů věří, že by mohli být diskriminovaní v případě, že by promluvili o vlastních potížích 

s mentálním zdravím (Stuart, 2017). A proto je tedy důležité vnímat zdraví zaměstnance jako: 

,,…stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, tedy nejen jako nepřítomnost nemoci nebo neduživosti (…), ale 

i jako stav osobní pohody, která umožní jedinci využívat své schopnosti, vypořádat se s běžným stresem, produktivně 

a plodně pracovat a přispět do své komunity“ (WHO, 2005, p. 2).  Z toho důvodu je důležité vrátit se zpět 

na začátek, tedy k psychologickému bezpečí, podpoře, autonomii, etickému a prosociálnímu 

chování. Člověk by chtěl jednoduše říci, chovat se prostě a jednoduše lidsky, s ohledem 

a pochopením vůči sobě, kolegům i firemnímu prostředí, jenž nás obklopuje. Praxe mindfulness 

v sobě totiž spojuje kognitivně-behaviorální psychologii a filosofii budhismu. Například podle 

Kang a Wittingham (2010) je důležité porozumění konceptu všímavosti v kontextu jejího umístění 

v rámci Ušlechtilé osmidílné stezky, neboť praxe pravé všímavosti (samma sati) vyžaduje schopnost 

etického (morálního) usuzování o tom, co je považováno za správné a prospěšné (kusala) 

a nesprávné a škodlivé (akusala). Tím se chce říci, že etický rozměr je nezbytný pro správnou praxi 

všímavosti v rámci budhistického předporozumění tohoto pojmu.   

 
4 Kam řadíme self-efficacy, optimismus, ale i zmiňovaný pocit autentičnosti a autonomie (viz kap. 2.2) 
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