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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti predikce psychologického kapitálu 

zaměstnanců v době Covid-19. Teoretická část popisuje psychologický kapitál (jeho 

strukturu, význam v kontextu pracovního prostředí a metody jeho měření i rozvoje). Dále 

se zabývá duševním zdravím na pracovišti a vybranými faktory duševního zdraví 

(týmovou sociální oporou, engagementem, stresem, kvalitativní a kvantitativní nejistotou 

zaměstnání).  

Empirická část práce si klade za cíl ověřit, zda vybrané faktory duševního zdraví mohou 

být hodnoceny jako signifikantní prediktory psychologického kapitálu. Výzkumný vzorek 

zahrnuje 127 zaměstnanců obchodní organizace. Pro měření analyzovaných proměnných 

byly využity následující metody: Psychological Capital Questionnaire – 12 (PCQ-12), 

The Team Performance Inventory (TPI – pouze položky „Trust, safety, support“ subškály 

„Participation“), Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Perceived Stress Scale – 10 

(PSS-10), Qualitative Job Insecurity Scale (QUAL-JIS) a Job Insecurity Scale (JIS). 

Z výsledků vícenásobné lineární regresní analýzy vyplývá, že subjektivně vnímaná míra 

stresu (ß = -.4078, 95% CI = [-.6006, -.215], p < .001) je v naší studii nejsilnějším 

signifikantním prediktorem psychologického kapitálu. Analýza dále ukazuje, že 

engagement (ß = .2288, 95% CI = [.0395, .418], p = .018) lze také hodnotit jako 

signifikantní prediktor psychologického kapitálu. Týmová sociální opora  (ß = -.0253, 95% 

CI = [-.1899, .139], p = .762), kvalitativní nejistota zaměstnání (ß = .0788, 95% CI = 

[.1330, .291], p = .463) a kvantitativní nejistota zaměstnání (ß = -.0766, 95% CI = [-.2653, 

.112], p = .423) k predikci psychologického kapitálu nepřispívají signifikantně.   

Klíčová slova 

psychologický kapitál , duševní zdraví, týmová sociální opora, engagement, stres, nejistota 

zaměstnání, Covid-19   



 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the possibilities of predicting employees‘ psychological 

capital in times of Covid-19. The theoretical part describes psychological capital 

(its structure, importance in the context of work environment and methods of its 

measurement and development). It also deals with mental health in the workplace 

and with selected factors of mental health (team social support, engagement, stress, 

qualitative and quantitative job insecurity). 

The empirical part of the thesis aims to verify whether selected factors of mental health can 

be evaluated as significant predictors of psychological capital. The research sample 

includes 127 employees of the business organization. The following methods were used to 

measure the analyzed variables: Psychological Capital Questionnaire – 12 (PCQ-12), 

The Team Performance Inventory (TPI – only the items „Trust, safety and support“ 

of subscale „Participation“), Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Perceived Stress 

Scale – 10 (PSS-10), Qualitative Job Insecurity Scale (QUAL-JIS) and Job Insecurity 

Scale (JIS). The results of multiple linear regression analysis show that in our study 

subjectively perceived level of stress (ß = -.4078, 95% CI = [-.6006, -.215], p < .001) is the 

strongest predictor of psychological capital. The analysis further shows that engagement 

(ß = .2288, 95% CI = [.0395, .418], p = .018) can also be assessed as a significant predictor 

of psychological capital. Team social support (ß = -.0253, 95% CI = [-.1899, .139], 

p = .762), qualitative job insecurity (ß = .0788, 95% CI = [-.1330, .291], p = .463) and 

quantitative job insecurity (ß = -.0766, 95% CI = [-.2653, .112], p = .423) do not contribute 

to the prediction of psychological capital significantly.  

Keywords 

psychological capital, mental health, team social support, engagement, stress, 

job insecurity, Covid-19 
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Úvod 

Duševní zdraví na pracovišti považuji za velmi důležité téma, jehož aktuálnost ještě 

zvýraznila nečekaná pandemie Covid-19, která zachvátila celý svět. Ztráta zaměstnání, 

omezení možnosti pracovat nebo naopak nadměrné vytížení v zaměstnání, větší využívání 

práce z domova, omezení kontaktů se spolupracovníky. To vše jsou reakce, které se 

k pandemické době váží. Změny se však samozřejmě netýkají jen pracovního, ale 

i osobního života, na který stále působí další faktory jako například nařízená bezpečnostní 

opatření či strach o zdraví své nebo svých blízkých. Nabízí se otázka, jaké má každý z nás 

zdroje pro zvládání takto náročných situací. Možnou odpovědí na tuto otázku může být 

koncept psychologického kapitálu. 

Množství výzkumů v oblasti psychologického kapitálu se v zahraniční stále 

rozšiřuje. V pracovní psychologii se jedná především o výzkumy soustředné na to, jak se 

psychologický kapitál projevuje v postojích, chování či pracovním výkonu zaměstnanců. 

Na základě jakých charakteristik můžeme psychologický kapitál predikovat, to však 

zůstává zatím málo probádanou oblastí, a tedy prostorem pro další výzkumnou činnost 

(Avey, 2014). Co se týče studií psychologického kapitálu v České republice, dle mne 

dostupných informací existuje pouze několik výzkumných prací na dané téma. Pokud 

vyhledávání zúžím pouze na studie sledující prediktory psychologického kapitálu, zatím se 

mi nepodařilo v českém prostředí žádnou takovou studii dohledat. Uvedená zjištění pro 

mne byla impulsem k tomu, abych svoji diplomovou práci věnovala právě tomuto tématu. 

Diplomová práce se rozděluje na literárně přehledovou a empirickou část. Cílem 

literárně přehledové části je představit dosud zjištěné poznatky týkající se psychologického 

kapitálu a problematiky duševního zdraví na pracovišti, a vytvořit tak teoretický podklad 

pro následně realizovaný výzkum. Literárně přehledová část se skládá ze tří kapitol. První 

kapitola se soustředí na popis psychologického kapitálu a jeho dílčích složek, dále na jeho 

souvislosti v pracovním prostředí i na možnosti, jak psychologický kapitál měřit a rozvíjet. 

Druhá kapitola mapuje vývoj pohledu na duševní zdraví v pracovním kontextu. Pozornost 

věnuje i aktuálním výzkumům zaměřeným na duševní zdraví v době pandemie Covid-19. 

Třetí kapitola se zabývá jednotlivými vybranými faktory duševního zdraví (týmovou 

sociální oporou, engagementem1, stresem, kvalitativní a kvantitativní nejistotou 

 
1 Vzhledem k různým možnostem překladu pojmu engagement do českého jazyka v práci využívám 

původní anglické označení. 
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zaměstnání). Podobně jako v první kapitole, i zde jsou faktory vymezeny a uvedeny do 

souvislostí v pracovním prostředí. Jmenovány jsou i možnosti jejich měření a dále 

intervence s nimi spojené. 

Cílem empirické části je ověření toho, zda jmenované faktory duševního zdraví lze 

považovat za signifikantní prediktory psychologického kapitálu. Pro tento účel jsou 

zpracována data získaná v rámci mezinárodního projektu H-WORK, který se zaměřuje na 

duševní zdraví na pracovišti. Empirická část práce zahrnuje stanovení výzkumných 

hypotéz, popis realizace výzkumu a dále představení výsledků výzkumného šetření. 

Závěrečná kapitola se věnuje diskuzi. Jejím předmětem je sumarizace a interpretace 

výsledků v kontextu dříve realizovaných studií, dále pak shrnutí limitů naší studie 

a doporučení témat, která mohou být v námi zkoumané problematice předmětem dalších 

studií.  

V práci je citováno podle normy APA (American Psychological Association, 2019). 

Při práci s citovanými zdroji jsem využila doplněk Mendeley – verze 1.19.8 (2021). 
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Literárně přehledová část 

1 Psychologický kapitál 

Využívání pojmu kapitál se v organizačním prostředí stále rozšiřuje, díky čemuž 

v současné době rozlišujeme několik typů kapitálu. Původním předmětem zájmu byl 

nejvíce kapitál ekonomický, tedy finance, ale i data, postupy, vybavení apod. Takové je 

tradiční vnímání kapitálu (F. Luthans et al., 2004)2. Dokáže být ale pouze ekonomický 

kapitál dostatečně silnou konkurenční výhodou mezi jinými organizacemi?  

Vzhledem k tomu, že ekonomický kapitál může být snadno napodobitelný 

konkurenčními organizacemi, lze předpokládat, že tudíž sám o sobě dlouhodobě 

udržitelnou konkurenční výhodou není.  Proto se přesouvá pozornost ke kapitálu lidskému. 

Lidským kapitálem se zpravidla myslí určité specifické dovednosti, znalosti a schopnosti 

získané vzděláním či zkušeností. Lze usuzovat, že lidský kapitál organizace může být 

méně napodobitelný, a proto přínosný v konkurenčním boji. Nicméně i zde se objevuje 

několik pochybností o tom, zda je lidský kapitál skutečně natolik unikátní, jak se může na 

první pohled zdát. Odborníci argumentují tím, že explicitní znalosti získané vzděláním již 

nejsou, vzhledem k dostupnosti vzdělání, natolik vzácné. Stejně tak jsou mnohé znalostí 

v současné, rychle se měnící, době brzy zastaralé a v praxi obtížně využitelné. Cennou 

součástí lidského kapitálu jsou však znalosti, které pracovníci získávají postupnou 

socializací v organizaci, začleněním se do její kultury a osvojením toho, jak organizace 

funguje jako celek. Úskalím však může být situace, kdy organizace má takovou fluktuaci, 

že zaměstnanci nejsou schopni za krátkou dobu, po kterou v organizaci pracují, tyto 

znalosti získat a uplatnit (F. Luthans & Youssef, 2004). 

Od lidského kapitálu, tj. toho, co víme, se dále pozornost soustředí na kapitál 

sociální, tj. na to, koho známe (F. Luthans et al., 2004). Sociální kapitál je jedinečný, 

jelikož představuje naše kontakty a vazby s ostatními pracovníky, normy a pravidla 

chování a konečně důvěru jako spojující prvek. Díky tomu jej F. Luthans a Youssef (2004) 

považují za velmi silnou konkurenční výhodu. Navzdory tomu je však potřebné jít dále 

a podívat se na to, co leží ještě hlouběji pod lidským a sociálním kapitálem, a to je kapitál 

psychologický (F. Luthans et al., 2004). Můžeme si položit otázku, čím je uvedený typ 

 
2 Vzhledem k tomu, že v diplomové práci cituji více zdrojů, jejichž první autoři mají totožné příjmení 

„Luthans“, doplňuji v citacích, v souladu s APA (2019), pro přehlednost iniciálu křestního jména autora. 
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kapitálu tak významný. Právě to si klade za cíl tato kapitola, v rámci které se budu snažit 

představit praktické dopady psychologického kapitálu na život jednotlivce i celé 

organizace. Aby však bylo možné uvažovat o významu psychologického kapitálu 

v praktických souvislostech, považuji za důležité nejprve představit východiska 

psychologického kapitálu a složky, které jej tvoří. Pozornost věnuji i způsobům měření 

psychologického kapitálu a následně možnostem jeho rozvoje. 

F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) vymezují psychologický kapitál jako 

individuální psychický stav charakterizovaný čtyřmi složkami, kterými jsou self-efficacy3, 

naděje, resilience a optimismus. Samotný konstrukt podle uvedených autorů však 

převyšuje sumu jeho komponent. Jeho autoři předpokládají dopad psychologického 

kapitálu na pracovní výkon či jiné jevy větší v porovnání s celkovým dopadem 

jednotlivých složek, které psychologický kapitál tvoří. Souhrnně lze označit psychologický 

kapitál jako multidimenzionální konstrukt vyššího řádu, který představuje „způsob 

pozitivního hodnocení okolností a pravděpodobnosti úspěchu na základě motivovaného 

úsilí a vytrvalosti“ (F. Luthans, Avolio et al., 2007, p. 550). Na psychologický kapitál lze 

také nahlížet jako na osobnostní zdroj, který napomáhá člověku zvládat náročné situace 

(Avey et al., 2009). Studium psychologického kapitálu se ve většině případů zaměřuje na 

úroveň jednotlivců. Začíná se však již hovořit o psychologickém kapitálu v rámci 

pracovních týmů i celých organizací (Nolzen, 2018). 

Jak uvádí F. Luthans, Youssef a Avolio (2007), koncept psychologického kapitálu 

vychází z pozitivní psychologie a zejména z pozitivního organizačního chování. Podle 

Seligmana (2003) pozitivní psychologie vznikla jako reakce na dosavadní zaměření 

psychologie zejména na negativní aspekty života. Zdá se, jako by soustředěním se na 

negativa ubýval prostor věnovat se tématům pozitivním. V důsledku toho vznikla 

disciplína zabývající se studiem pozitivních emocí, vlastností a institucí. 

Právě z pozitivní psychologie vychází přístup pozitivního organizačního chování, 

který nepředstavuje zcela nové paradigma, ale spíše snahu o opětovné zdůraznění přínosu 

pozitivního přístupu a o aplikaci pozitivní psychologie v praxi (Youssef & Luthans, 2007). 

Přístup pozitivního organizačního chování v pojetí F. Luthanse (2002b) spočívá ve studiu 

a praktické aplikaci pozitivních, silných stránek a schopností jedinců. Aby mohly být 

 
3 Jak uvádí Blatný (2010), termín self-efficacy nemá v českém jazyce ustálený ekvivalent. Bývá 

překládán jako vědomí vlastní účinnosti, osobní účinnost, sebeuplatnění, apod. Vzhledem k této 

nejednoznačnosti v práci proto používám původní anglické označení. 
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konkrétní charakteristiky zahrnuty do pozitivního organizačního chování, musí splňovat 

následující kritéria: 

• pozitivní zaměření – toto kritérium vyplývá z již výše uvedené snahy o zdůraznění 

důležitosti prostoru pro pozitivní aspekty lidského života 

• teoretický a empirický podklad – aby mohlo být pozitivní organizační chování 

považováno za vědecký koncept, který přináší užitečné poznatky, musí být jeho 

náplň teoreticky podložená i empiricky ověřená 

• reliabilní a validní měřící nástroje 

• otevřenost k rozvoji – pozitivní organizační chování pracuje s charakteristikami, 

které jsou spíše stavy než rysy, a to proto, že jsou spíše přístupné změně a rozvoji 

• vliv na pracovní výkon.  

F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) tvrdí, že právě jednotlivé složky 

psychologického kapitálu – self-efficacy, naděje, optimismus a resilience – jsou aspekty, 

které nejvíce odpovídají kritériím pozitivního organizačního chování.  

1.1 Složky psychologického kapitálu 

Self-efficacy, naděje, optimismus i resilience jsou na poli psychologie rozsáhlými 

tématy. Myslím, že vzhledem k jejich obsáhlosti není možné v rámci diplomové práce 

rozpracovat jednotlivé koncepty detailně. Nicméně se domnívám, že pro lepší představu 

a pochopení psychologického kapitálu je potřebné jednotlivé složky představit alespoň ve 

stručnosti.  

Někteří autoři uvádí, že sledování samostatných jednotlivých složek 

psychologického kapitálu je navíc užitečné při tzv. profilování psychologického kapitálu, 

které může být přínosné například pro efektivnější zacílení realizovaných podpůrných 

intervencí. Lze totiž předpokládat, že dva jednotlivci mohou mít stejnou výslednou 

hodnotu psychologického kapitálu, ale jeho struktura se u nich bude lišit. Například nově 

nastupující juniorní pracovník může mít vysokou míru optimismu a naděje, a naopak 

nízkou resilienci či self-efficacy. Oproti tomu jeho seniorní kolega může mít sice nižší 

míru naděje a optimismu, ale může díky životním zkušenostem vykazovat vyšší self-

efficacy a resilienci (Dawkins et al., 2013). Citovaní autoři tuto úvahu o sledování 

samostatných složek psychologického kapitálu předkládají jako jedno z dalších témat, 

kterému se výzkumníci mohou věnovat. Mně dostupné zdroje (Avey, Reichard et al., 2011; 
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Lorenz et al., 2016) uvádí pozitivní korelaci mezi jednotlivými složkami psychologického 

kapitálu. 

V současnosti se diskutuje i o dalších konstruktech, které by také mohly být 

součástí psychologického kapitálu, jako například osobní pohoda, vděčnost, odvaha apod. 

Jejich empirická podpora se ovšem, dle dostupných informací, zatím neprokázala (Nolzen, 

2018). Z uvedeného důvodu se v následujícím textu zaměřím pouze na již ověřené složky 

psychologického kapitálu. 

1.1.1 Self-efficacy 

Uvedený koncept lze považovat za jednu z hlavních determinant toho, jak se lidé 

rozhodují pro výkon určité činnosti a také toho, kolik snahy vyvinou a na jak dlouhou 

dobu. Lidé mají tendenci se vyhýbat situacím, o kterých si myslí, že nemají dostatečné 

schopnosti pro jejich úspěšné zvládnutí. Naopak dostatečné přesvědčení o svých 

schopnostech přispívá k sebejistějšímu chování. Právě self-efficacy se týká přesvědčení 

jedince, že je schopen jednat tak, aby dosáhl požadovaného cíle (Bandura, 1977). 

Rozšířením konceptu je jeho aplikace z individuální roviny na rovinu kolektivní. Jak uvádí 

Bandura (1982), síla skupiny či organizace spočívá částečně také v přesvědčení jejich 

členů o skupinové schopnosti vyřešit obtížné situace či o tom, že jako skupina dokážou 

určitou situaci zlepšit. Míra kolektivní efficacy pak ovlivňuje to, čemu se skupina bude 

věnovat, kolik tomu věnuje úsilí a zda se bude stále snažit i navzdory neúspěchům.  

Nyní se však vraťme k self-efficacy zpět na individuální úrovni. Na Banduru 

navazují se svými pojetími self-efficacy další autoři. De Vries a kolegové (1988) 

zdůrazňují, že v tomto konceptu nejsou důležité skutečné znalosti a dovednosti samy 

o sobě. Jádro self-efficacy totiž spočívá v subjektivním zhodnocení svých schopností 

nezávisle na jejich kvalitě. Podle Stajkovice a Luthanse (1998) představuje self-efficacy 

důvěru jedince ve svou schopnost využít své kognitivní zdroje, postupy a motivaci 

k úspěšnému zvládnutí určitého úkolu, přičemž zhodnocení svých schopností lidé provádí 

ještě dříve, než vyvinou snahu daný úkol řešit. F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) uvádí, 

že self-efficacy pomáhá tomu, aby člověk přijímal výzvy, následoval své cíle a překonával 

překážky, které se mohou vyskytnout. Jak zmínění autoři uvádí, self-efficacy může být 

neustále rozvíjeno.  

Příklady podpory self-efficacy v obecné populaci uvádí Bandura (1977), na něhož 

navazují Stajkovic a Luthans (1998), kteří se zabývali self-efficacy přímo u zaměstnanců. 
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Zdůrazňují několik zdrojů, které mohou self-efficacy podporovat. Prvním z nich je zážitek 

mistrovství, tedy úspěšné splnění úkolu, který má charakter výzvy. V této souvislosti autoři 

zmiňují, že existují rozdílná pojetí schopností. Schopnosti mohou být zaměstnanci 

vnímány jako předem dané anebo získatelné charakteristiky. Ukazuje se, že lidé vnímající 

schopnosti jako předem dané si kladou nižší cíle, podávají nižší výkon a vykazují nižší 

míru self-efficacy. Druhou možností podpory self-efficacy je zprostředkované učení, kdy 

zaměstnanec pozoruje kompetentní osobu provádějící podobný úkol jako on. Čím je 

pozorovaná osoba zaměstnanci podobnější v osobnostních charakteristikách podstatných 

pro plnění úkolu, tím je efekt učení vyšší. Třetím zdrojem je verbální přesvědčování 

někým, komu zaměstnanec důvěřuje a koho vnímá jako kompetentního. Čtvrtým zdrojem 

je emoční nabuzení. Lidé s vysokou úrovní self-efficacy vnímají emoční nabuzení jako 

něco, co jim dodává energii. Oproti tomu lidé s nízkou úrovní self-efficacy jej hodnotí jako 

něco, co je rozrušuje a negativně ovlivňuje jejich výkon. 

Z výše uvedených zdrojů vyplývá, že self-efficacy ovlivňuje chování a výkon 

jedince. Pro doplnění bych ráda ještě uvedla rozšířené pojetí, které uvádí, že self-efficacy 

ovlivňuje chování přímo, ale i nepřímo, a sice tak, že působí na další faktory, a až ty pak 

determinují chování, resp. výkon (Bandura, 2009). Self-efficacy kromě chování ovlivňuje 

i to, jak se lidé při práci cítí, jak přemýšlí či jak sami sebe motivují (Tsang et al., 2012). 

V pracovním prostředí proto lze rozlišit několik oblastí, ve kterých se self-efficacy může 

projevovat. Podle Riggia (2013) se vztahuje nejen k plnění pracovních povinností (hovoří 

o tzv. job-related self-efficacy), ale i ke zvládání stresujících situací (tzv. coping self-

efficacy), ke schopnosti vést pracovní tým (tzv. leadership self-efficacy). Projevovat se 

může i v sociálních interakcích na pracovišti (tzv. relationship self-efficacy). Loeb 

a kolegové (2016) hovoří o sociální self-efficacy a v pracovním prostředí tím rozumí 

přesvědčení jedince o své schopnosti zapojit se do sociálních interakcí na pracovišti (např. 

navazovat přátelství, jednat asertivně, řešit konflikty apod.). S tím je spjatá, dle 

jmenovaných autorů méně často studovaná, emocionální self-efficacy. Myslí se jí 

přesvědčení jedince o tom, že dokáže se svými emocemi pracovat (vnímat je, využívat, 

regulovat apod.) a také, že dovede být vnímavý vůči emocím ostatních. Autoři shledávají 

význam sociální self-efficacy například ve vztahu ke klimatu na pracovišti, a to ve smyslu, 

že může být nápomocna při udržení pozitivní nálady na pracovišti, při překonávání obtíží 

či řešení problémových situací a konfliktů v týmech. Rovněž emocionální self-efficacy 
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může přispívat k efektivnějšímu zvládání náročných situací. Nicméně dle autorů se tomuto 

tématu věnuje zatím nízká pozornost, a proto doporučují realizovat více výzkumů.  

1.1.2 Optimismus 

Existuje několik pojetí optimismu (např. optimismus jako dispoziční rys osobnosti, 

strategický optimismus, optimismus jako kognitivní chyba, a další), jejichž přehledný 

souhrn prezentují např. Dosedlová a kolegové (2016). F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) 

pro účely popisu optimismu jako složky psychologického kapitálu využívají pojetí 

optimismu jako atribučního, explanačního stylu. Z uvedeného důvodu se v následující části 

kapitoly zaměřím především na tento přístup.    

Výchozím předpokladem uvedeného přístupu je fakt, že různí lidé si vysvětlují 

příčiny stejné události různými způsoby. A někdy i člověk samotný si stejnou událost 

vysvětluje různě, a to v závislosti na času či situaci. Co se týče explanačních stylů, existují 

tři hlavní roviny, ve kterých se od sebe lidé liší, a to podle toho, zda u nich převažuje 

optimistický či pesimistický náhled. První rovinou je rovina permanence. Pokud osoby 

s převahou optimistického náhledu popisují situaci, kterou vnímají jako špatnou, jsou 

přesvědčeni o její dočasnosti. Naopak u situací, které hodnotí jako dobré, jsou přesvědčeni 

o tom, že budou dlouhotrvající. Druhou rovinou je rovina rozsahu a pervazivnosti. Osoby 

s převahou optimistického náhledu vnímají negativní situace jako spíše omezené a jejich 

následky jako minimální. Naopak pozitivní situace vnímají jako velkolepé a jejich 

následky považují za výrazné. Třetím hlediskem je míra osobního podílu na situaci. 

Ukazuje se, že osoby s převahou optimistického náhledu příčiny negativních událostí 

shledávají ve vnějších vlivech a okolnostech. Naopak příčiny pozitivních událostí přisuzují 

zejména sobě samým (Křivohlavý, 2012). 

Ke zjišťování explanačního stylu pracovníků se vyjadřují Smith a kolegové (2013).  

Nástroje, které v pracovním prostředí optimismus jako explanační styl měří, spočívají 

často v tom, že se respondentům předkládají určité situace a sleduje se, jak na ně 

respondenti nahlíží, a to zejména ve výše popisovaných třech rovinách. Objevují se ovšem 

určité limity těchto nástrojů, například jejich nízká míra vnitřní konzistence. Dalším 

omezením je, že se soustředí především na to, jak respondenti vnímají negativní situace, 

ale způsob jejich nahlížení na pozitivní situace tyto nástroje opomínají. Komplikací může 

být i to, že některé předkládané situace se týkají pouze určitého pracovního sektoru, a proto 

ne každý respondent na ně může snadno odpovědět. Jedním z nástrojů, který se uvedené 
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limity snaží překonat, je Workplace Explanations Survey (WES). Princip dotazování je zde 

stejný. Respondenti také hodnotí zadané situace a opět se sledují jejich odpovědi podle 

uvedených třech rovin. WES se však snaží, aby dané situace byly snáze představitelné pro 

větší spektrum respondentů. Stejně tak se zajímá o hodnocení nejen negativních, ale 

i pozitivních situací na pracovišti.  

Přínos optimistického postoje zaměstnanců vidí F. Luthans, Youssef a Avolio 

(2007) například v období zásadních organizačních změn, kdy pracovníci s převahou 

optimistického náhledu budou ke změnám přistupovat pravděpodobně s menším strachem, 

odporem či s menšími pochybnostmi o sobě samých. Změnu budou pravděpodobně 

hodnotit spíše jako příležitost. K. W. Luthans a kolegové (2008) přináší doklady o tom, že 

optimistické ladění pracovníků pozitivně souvisí s jejich organizačním závazkem 

i celkovým pracovním výkonem. Zhang a kolegové (2020) navíc tvrdí, že se zvyšujícím se 

optimistickým laděním jedince se zvyšuje i jeho schopnost využívání pozitivních 

copingových strategií a jeho celková pracovní spokojenost.  

I optimismus je přístupný změně a rozvoji. Například Seligman (2003) navrhuje 

metodu A B C D E, která má sloužit k podpoře obratu od pesimistického k optimistickému 

postoji. Metoda spočívá v následování uvedených pěti kroků: 

1. A (adversity) – vymezení nepříjemné události 

2. B (beliefs) – pojmenování svých přesvědčení, která se k události pojí 

3. C (consequences) – obvyklé důsledky našeho názoru 

4. D (disputation) – rozhovor s tím, co nám říká naše přesvědčení (autor uvádí, že 

účinnost disputace podporuje práce a) s faktickými důkazy o tom, že naše 

přesvědčení není správné; b) s alternativami vysvětlujícími nepříjemnou 

událost; c) s důsledky a eliminací katastrofického scénáře; d) s užitečností 

daného přesvědčení) 

5. E (energization) – sledujeme aktivizaci, ke které dochází, pokud se podařilo 

splnit předchozí kroky, soustředíme se na změny, které aplikace tohoto postupu 

přinesla. 

1.1.3 Naděje 

Na koncept naděje můžeme nahlížet z více úhlů. Objevují se rozdílné názory na to, 

zda je naděje trvalé či měnlivé povahy. Snyder, Harris a kolegové (1991) charakterizují 

naději jako trvalou dispozici týkající se toho, jak lidé hodnotí míru své energie potřebné 
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pro dosažení cílů a současně jak hodnotí dostupnost cest vedoucích k cílům. Druhé pojetí, 

jak uvádí Snyder, Irving a Anderson (1991), vymezuje naději jako motivační stav 

skládající se právě z oné zmíněné energie a subjektivně vnímané dostupnosti cest k cílům.  

Postupně se dospívá k prolnutí obou dvou pohledů. Předpokládá se, že lidé 

disponují určitou obecnou úrovní naděje, která prostupuje jejich životy nezávisle na 

kontextu a času. Zároveň ale v daných, konkrétněji vymezených situacích zažívají stavy 

naděje. Naděje jako stav se týká především vnímání situace v blízkém období (Snyder 

et al., 1996). Jak uvádí F. Luthans, Youssef a Avolio (2007), v konceptu psychologického 

kapitálu se nadějí myslí právě pojetí naděje jako stavu, který je přístupný rozvoji. 

Někteří autoři zdůrazňují rozdíl mezi nadějí a optimismem (Bruininks & Malle, 

2005) či self-efficacy (Rand, 2018). Pokud jde o porovnání naděje a optimismu, oba 

konstrukty mají společný pozitivní pohled do budoucna. Optimismus se však týká spíše 

převažujícího pohledu na svět obecně. Naděje se vztahuje spíše k doufání v dosažení cílů 

(Bruininks & Malle, 2005). Self-efficacy se podle Randa (2018) týká přesvědčení jedince, 

že má schopnosti zvládnout určitou situaci. V porovnání s nadějí se ale netýká energie, 

odhodlání, vůle situaci zvládnout. 

Celkově můžeme říci, že vysoká míra naděje spočívá v tom, že lidé vykazují 

vysoké odhodlání plnit cíle a jsou přesvědčeni o dostupnosti cest cíle dosáhnout, přičemž 

obě uvedené složky naděje spolu souvisí a průběžně se navzájem ovlivňují (Snyder et al., 

1996). Snyder (2000) doplňuje, že naděje může být přínosná nejen při dosahování cílů, ale 

i v situacích překonávání překážek. Ukazuje se však, že lidé projevují naději i v situacích, 

o kterých si myslí, že je nemají pod kontrolou (Bruininks & Malle, 2005). Hovoří se zde 

pak o tzv. prožívané naději. Tedy o naději jako určitém emočním prožitku, kdy lidé naději 

cítí, a to aniž by analyzovali své možnosti či mechanismy v dosahování cílů (Krafft et al., 

2021).  

Jak se míra naděje může projevovat v pracovním prostředí, tím se zabývají 

F. Luthans, Youssef a Avolio (2007). Autoři uvádí, že pracovníci s vysokou mírou naděje 

jsou spojováni s vysokou potřebou dosahování úspěchů, mají tendenci být kreativní 

a vynalézaví, a to i navzdory případným negativním okolnostem. Naopak nízká míra 

naděje zaměstnanců se pojí s nižší mírou engagementu, menší ochotou přebírat 

odpovědnost, provádět samostatná rozhodnutí či řešit náročné situace. Citovaní autoři 
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rovněž představují doporučení pro podporu naděje. Jedním z doporučení je pracovat na 

vhodném vymezení svých cílů, přičemž stanovené cíle by měly být konkrétní a měřitelné. 

Měly by představovat výzvu, ale současně by měly být realistické. Dále se doporučuje 

dělení hlavních cílů na menší, dílčí cíle. K podpoře naděje rovněž přispívá i podpora 

nadřízených a kolegů. Také je možno využít interaktivní tréninky zaměřené přímo 

na podporu kompetencí, které lze využívat v různých životních situacích. 

1.1.4 Resilience 

Resilience bývá vymezována jako proces adaptace v situaci nepříznivých okolností 

(Masten & Reed, 2002). F. Luthans, Youssef a Avolio (2007), kteří pojednávají o resilienci 

jako o složce psychologického kapitálu, vychází z definice F. Luthanse (2002a). 

Jmenovaný autor vnímá resilienci jako schopnost odolat vůči působení nejen negativních 

situací, ale i situací pozitivních, ačkoliv náročných (pozitivní změny, nárůst zodpovědnosti 

apod.).  

Při studiu resilience musíme brát v potaz jednotlivá aktiva či protektivní faktory, 

kterými se myslí faktory pozitivně přispívající ke kladným výsledkům. Protektivními 

faktory jsou například dobré kognitivní schopnosti, self-efficacy, smysl pro humor, 

sociální opora a další. Dále k resilienci přispívají zdroje sil, kterými se myslí lidský, 

sociální a materiální kapitál podporující proces adaptace. Součástí studia resilience jsou 

i rizikové faktory, což jsou faktory, které predikují negativní výsledky (Masten & Reed, 

2002). 

Co se týče významu resilience v pracovním prostředí, z výzkumů vyplývá, že 

resilience vykazuje signifikantní pozitivní souvislost s pracovní spokojeností, pocitem 

štěstí v práci a také s organizačním závazkem (Youssef & Luthans, 2007). 

Možnosti posilování resilience vidí Masten a Reed (2002) ve třech rovinách, a to ve 

strategiích zaměřených na rizika, na aktiva a na procesy. F. Luthans, Youssef a Avolio 

(2007) jejich členění přebírají a adaptují jej na pracovní prostředí.  Pro podporu resilience 

doporučují např. vzdělávání pracovníků, rozvojové programy zaměřené na konkrétní 

schopnosti či dovednosti, koučování, mentorování i častou konstruktivní zpětnou vazbu. 

1.2 Souvislosti psychologického kapitálu v pracovním prostředí 

Vraťme se nyní k otázce položené v úvodu této kapitoly, a sice proč je smysluplné 

se psychologickým kapitálem jako celkem zabývat. Jaké mohou být jeho praktické 



19 

 

dopady? Téma souvislostí psychologického kapitálu v pracovním prostředí je předmětem 

mnoha výzkumných prací. 

Na základě metaanalýzy 51 studií psychologického kapitálu, které čítaly celkem 

více než 12 000 respondentů se zjistilo, že psychologický kapitál pozitivně souvisí 

s žádoucími postoji zaměstnanců – s pracovní spokojeností, organizačním závazkem 

a psychologickým well-beingem. Dále souvisí se žádoucím chováním zaměstnanců, 

přičemž v citované metaanalýze se takovým chováním rozumí organizační občanské 

chování (Avey, Reichard et al., 2011). Psychologický kapitál má rovněž pozitivní 

souvislost s pracovním výkonem. Autoři vychází z předpokladu, že zaměstnanci s vyšším 

psychologickým kapitálem vkládají do práce více úsilí, které se projevuje vyšším 

výkonem. Lidé s vysokými hodnotami psychologického kapitálu jsou přesvědčeni o tom, 

že dosáhnou stanovených cílů. Jeví se jako lidé s velkou vůlí a ochotou hledat různé cesty 

vedoucí k cíli. Lze říci, že mají optimistická očekávání a zvládají čelit případným 

komplikacím. Celkově tedy psychologický kapitál může podporovat chování vedoucí 

k dosahování cílů. Na základě metaanalýzy se však ukázalo, že i typ profese může mít vliv 

na působení psychologického kapitálu. Z výsledků studie vyplývá, že u zaměstnanců 

působících v sektoru služeb bylo pozitivní působení psychologického kapitálu větší než 

u zaměstnanců pracujících ve výrobě. Podle autorů lze tento výsledek vysvětlit tak, že 

práce ve službách se více zakládá na sociální interakci, a proto jsou pracovní výsledky 

pracovníků ve službách více spojeny s psychologickými faktory. Zatímco pro pracovní 

výsledky pracovníků ve výrobě mohou být významnější spíše jejich schopnosti 

a dovednosti v oblasti techniky (Avey, Reichard et al., 2011). Hypotéza o souvislosti 

psychologického kapitálu a pracovního výkonu byla podpořena i ve studii pracovníků ve 

finančním sektoru. Ukázalo se, že vyšší psychologický kapitál přispívá k vyššímu 

pracovnímu výkonu, a to ať byl výkon měřen podle dosažených finančních výsledků nebo 

podle informací od nadřízených (Peterson et al., 2011). Také se zdá, že psychologický 

kapitál funguje jako signifikantní prediktor kreativity, resp. tvorby nových nápadů jakožto 

jedné ze složek kreativity (Sweetman et al., 2011). Dalším přínosným zjištěním pro 

fungování organizací jsou výsledky studie zabývající se psychologickým kapitálem, 

pracovními absencemi a záměrem odejít ze zaměstnání (Karatepe & Karadas, 2014). Podle 

výsledků této studie psychologický kapitál přispívá k nižšímu počtu absencí a také snižuje 

záměr odejít ze zaměstnání. Autoři získané výsledky vysvětlují tím, že pracovníci s vyšším 

psychologickým kapitálem důvěřují ve své schopnosti vyřešit pracovní úkoly i případně 
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pracovní komplikace. Jsou přesvědčeni o možnostech alternativních způsobů řešení 

pracovních situací ve chvílích, kdy dosavadní strategie již nefungují.  

  Výzkumy také ukazují, že psychologický kapitál souvisí nejen s pracovními 

výsledky, ale i s duševním zdravím a psychickou pohodou zaměstnanců. Například 

Williams a kolegové (2015) ve své longitudinální studii na vzorku pedagogických 

i nepedagogických pracovníků pracujících ve školství dospěli k závěru, že psychologický 

kapitál má signifikantní souvislost s pocitem štěstí v práci. Signifikantní negativní 

souvislost se prokázala i mezi psychologickým kapitálem, stresem, úzkostí (Avey, 

Reichard et al., 2011) a syndromem vyhoření (Leon-Perez et al., 2016).  

Choi a Lee (2014) považují psychologický kapitál za přínosný nejen v pracovním 

světě, ale napříč různými oblastmi života. Na základě jejich studie se zjistilo, že 

psychologický kapitál se pojí nejen s pozitivními pracovními výsledky, ale 

i s individuálním celkovým pocitem štěstí. 

Souhrnně lze říci, že výzkumů týkajících se dopadů a vlivů psychologického 

kapitálu na pracovní výsledky i duševní zdraví pracovníků bylo provedeno relativně 

mnoho. Oproti tomu výzkumu prediktorů psychologického kapitálu je věnován menší 

prostor, a proto je tato tematika vhodným námětem dalších studií (Avey, 2014). 

Právě Avey (2014) je díky jeho vědecké práci s analýzami prediktorů 

psychologického kapitálu často spojován. Ve své studii, která pracovala se vzorkem více 

než tisíce pracovníků letecké společnosti, rozdělil možné prediktory do následujících čtyř 

skupin: individuální rozdíly, styly vedení, charakteristiky zaměstnání a demografické 

údaje. Individuální rozdíly (zejména sebehodnocení) se ukázaly jako nejsilnější prediktory 

psychologického kapitálu. Signifikantním prediktorem byl i styl vedení (zejména 

autentický leadership). Charakteristiky zaměstnání autor také považuje za signifikantní 

prediktor (v popisované studii byla však tato kategorie zastoupena pouze podkategorií 

„složitost úkolu“). Z demografických údajů byl v této analýze významným prediktorem 

věk pracovníků, naopak pohlaví ani počet odpracovaných let v zaměstnání nikoliv. Ve své 

druhé studii autor stejné téma zkoumal na vzorku více než pěti set pracovníků 

telekomunikační společnosti. Možné prediktory rozdělil do tří skupin: individuální rozdíly, 

styly vedení a demografické údaje. I zde individuální rozdíly (zejména sebehodnocení 

a kolektivismus) nejsilněji predikovaly psychologický kapitál, významnými prediktory 
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byly i styly vedení. Co se týče demografických údajů, ani jeden z nich (věk, pohlaví, počet 

odpracovaných let v zaměstnání) nebyl signifikatním prediktorem. 

Lze tedy předpokládat, že predikce psychologického kapitálu se mohou zakládat 

jak na individuálních charakteristikách jednotlivců, tak i na charakteristikách organizace 

jako celku. Takto k členění prediktorů přistupují například Srivastava a Maurya (2017), 

které na individuální úrovni vyzdvihují jako prediktory psychologického kapitálu určité 

pozitivní ladění, prožívání pozitivních emocí i smysl pro humor. Dále pak engagement, 

jelikož se předpokládá, že lidé přistupující k práci se zaujetím a energií jsou spíše 

přesvědčeni o svých schopnostech pracovní požadavky úspěšně plnit. Na organizační 

úrovni může být prediktorem sociální opora na pracovišti či organizační spravedlnost. 

Právě statistickou významnost organizační spravedlnosti při predikci psychologického 

kapitálu podporuje studie Konga a kolegů (2018), která dále poukazuje mj. na významnost 

organizačního klimatu, autentického leadershipu i pracovního stresu. 

Méně obvyklý je způsob dělení prediktorů psychologického kapitálu na faktory 

emočního a kognitivního typu. Na vzorku pedagogů základních škol bylo zjištěno, že 

signifikatním prediktorem je osobní pohoda (jakožto aspekt emocionální povahy) i růstové 

myšlení (jakožto aspekt kognitivní povahy) (Chen et al., 2019). 

Odlišným přístupem jsou úvahy o tom, zda se dá úroveň psychologického kapitálu 

předpovídat z měření fyziologického stavu organismu jedince. Objevují se totiž studie, 

které ukazují na to, že vyšší míra psychologického kapitálu se pojí s nižší hladinou 

cholesterolu, nižší mírou poruch spánku, vyšší produkcí kortizolu apod. (A. Newman et al., 

2014).  

1.3 Měření psychologického kapitálu 

Psychologický kapitál se začíná zkoumat v různých sférách života člověka a s tím 

se pojí různé nástroje jeho měření. Vzhledem k zaměření diplomové práce se ale níže 

soustředím pouze na představení nástrojů, které se využívají v oblasti práce a organizace. 

 

PCQ (Psychological Capital Questionnaire) 

F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) při tvorbě položek Psychological Capital 

Questionnaire (dále PCQ) vychází z dříve ověřených metod zaměřených na jednotlivé 

komponenty psychologického kapitálu – tedy ze self-efficacy (Parker, 1998), naděje 
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(Snyder et al., 1996), optimismu (Scheier & Carver, 1985) a resilience (Wagnild & Young, 

1993). Metody měření jednotlivých složek jsou dle autorů poměrně široké, úskalím ale je, 

že pouze menšina se zaměřuje specificky na pracovní oblast. Z tohoto důvodu probíhala 

selekce některých položek či adaptace určitých položek tak, aby byly relevantní v pracovní 

oblasti. Adaptace položek spočívala i v jejich úpravě tak, aby nezachycovaly jednotlivé 

komponenty jako rysy, ale spíše jako stavy přístupné změně a rozvoji. Tedy aby byly 

v souladu s východisky přístupu pozitivního organizačního chování, ze kterého koncept 

psychologického kapitálu pramení.  

Dotazník PCQ tvoří 24 položek, přičemž každá složka psychologického kapitálu je 

měřena šesti položkami. Odpovědi respondenti zaznamenávají na šestibodové Likertově 

škále, kde 1 = naprosto nesouhlasím; 6 = naprosto souhlasím. Co se týče reliability tohoto 

nástroje, její hodnotu (α = .89) považují F. Luthans, Youssef a Avolio (2007) za velmi 

dobrou.  

Z uvedené metody následně vzešla její zkrácená podoba, která se označuje jako 

PCQ-12. Tuto metodu jsme využili v předkládaném výzkumném projektu. Selekce položek 

z původního dotazníku PCQ byla vytvořena na základě faktorové analýzy – na základě 

zátěží jednotlivých položek. Dalším kritériem byla vnitřní konzistence škál a také snaha 

obsáhnout měřený konstrukt co nejvíce komplexně (Avey, Avolio et al., 2011). PCQ-12 

měří psychologický kapitál pomocí 12 položek, přičemž tři se zaměřují na self-efficacy, 

čtyři na naději, dvě na optimismus a tři na resilienci. Odpovědi se zaznamenávají na 

Likertově škále, kde 1 = naprosto nesouhlasím a 6 = naprosto souhlasím (Kamei et al., 

2018). Na základě analýzy studií pracujících s nástrojem PCQ-12 se však navrhuje ještě 

více prozkoumat jednotlivé položky tohoto nástroje. Ukazuje se, že dvě položky, které 

byly zaměřeny původně na jednu složku psychologického kapitálu, spíše měří jinou jeho 

složku. Z analýz totiž vyplývá, že jedna z položek, která má za cíl měřit resilienci, měří 

spíše optimismus. Druhá z položek, která měla měřit naději, spíše měří self-efficacy. 

Kromě toho autoři doporučují upravit dotazník tak, aby každou složku psychologického 

kapitálu měřil stejný počet položek (Djourova et al., 2018). 

CPC-12 (Compound Psychological Capital Scale – 12) 

Východiskem pro tvorbu tohoto nástroje je, dle jeho autorů (Lorenz et al., 2016), 

mnoho výzkumů ukazujících, že psychologický kapitál má signifikantní souvislost s řadou 

jevů na pracovišti (s pracovní spokojeností, organizačním závazkem atd.), ale i s některými 
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jevy nesouvisejícími s prací. Na základě toho autoři konstruují nový nástroj měření 

psychologického kapitálu měřící všechny čtyři složky psychologického kapitálu. Každou 

složku měří tři položky. Odpovědi se zaznamenávají na šestibodové škále (1 = naprosto 

nesouhlasím; 6 = naprosto souhlasím). K jeho sestavení autoři využili následující metody: 

State Hope Scale (SHS), Affektive Valenz der Zukunftsorientierung (AFF), Life Orientation 

Test – Revised (LOT-R), Resilience Scale (RS-13) a General Self Efficacy Scale (GSE). Ze 

jmenovaných metod vybrali pro každou oblast psychologického kapitálu vždy tři položky. 

Kritérii výběru položek byla obsahová validita, face validita a univerzálnost položky, 

tj. její zaměření se nejen na pracovní oblast. Z výzkumů se ukazuje, že psychologický 

kapitál měřený metodou CPC-12 významně koreluje s pracovní spokojeností, 

engagementem, ale i s konstrukty netýkajícími se pracovní oblasti (např. se subjektivní 

mírou well-beingu, s proaktivními postoji, vděčností apod.). Právě aplikovatelnost nově 

vytvořené metody měření psychologického kapitálu v mimopracovních oblastech (např. 

v oblasti vzdělávání či sportu) považují její autoři za jeden z jejích největších přínosů.  

Letos publikovaná studie (Dudasova et al., 2021) upozorňuje ovšem na určitá úskalí 

spojená s tímto nástrojem. Její autoři při překladu a validizaci CPC-12 zjistili nízkou 

vnitřní konzistenci subškály resilience, a dále to, že výsledky jimi provedené faktorové 

analýzy nenasvědčují očekávané čtyřfaktorové struktuře psychologického kapitálu, ale 

spíše třífaktorové. Podle autorů dochází k překryvu v oblasti self-efficacy a resilience. 

Proto navrhují revidovanou verzi CPC-12 R, ve které upravují položky měřící resilienci 

tak, aby lépe odpovídaly zkoumanému konstruktu.  

I-PCQ (Implicit Psychological Capital Questionnaire) 

Harms a Luthans (2012) představují semiprojektivní metodu Implicit Psychological 

Capital Questionnaire (I-PCQ). V rámci dané metody administrátor zadává respondentovi 

tři situace (pozitivní, negativní a nejednoznačnou) týkající se nespecifikované osoby (ne 

respondentů samotných): někdo získá novou práci, někdo udělá v práci chybu, někdo 

hovoří se svým vedoucím. Respondenti mají za úkol k situacím vymyslet příběh (kdo jsou 

ty osoby, co si myslí, jak se cítí, co se stane, jak příběh skončí). Zejména nejednoznačná 

situace poskytuje prostor pro projekci osobnosti respondenta a jeho motivů. Po každém 

příběhu následuje dotazník obsahující osm popisů postav z příběhů. Respondent 

zaznamenává odpovědi na sedmibodové škále (-3 = opak je pravdou; 3 = velmi pravdivé). 
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V každém dotazníku se čtyři položky soustředí na komponenty psychologického kapitálu, 

zbývající čtyři položky představují distraktory.  

Autoři shledávají přínos této metody v tom, že její účel není pro respondenty zcela 

zřejmý, čímž se snižuje riziko výskytu sociálně žádoucích odpovědí. Právě riziko sociální 

desirability se v diskuzích o psychologickém kapitálu často zmiňuje. Kromě projektivních 

metod se tak pro zkoumání individuálního psychologického kapitálu zaměstnanců 

doporučuje například i dotazování se kolegů či nadřízených. 

Limitem dané metody, z mého pohledu, však může být, z povahy projektivních 

metod, její náročnost. Pro některé respondenty může být obtížnější vymyslet příběh (např. 

v porovnání s odpovídáním na položky v dotaznících), někdo také může mít obtíže převést 

své úvahy do verbální podoby. Stejně tak se domnívám, že projektivní metoda může být 

(např. v již zmíněném porovnání s dotazníkovými metodami) pro odborníka náročnější na 

vyhodnocení. 

1.4 Možnosti rozvoje 

Jak bylo výše řečeno, důležitou charakteristikou psychologického kapitálu je 

možnost jeho rozvoje. Intervencemi soustředěnými na rozvoj psychologického kapitálu se 

ve své práci zabývá například Ortega (2018). Autor analyzoval 32 studií, které se 

zkoumání těchto typů intervencí věnují. Z jeho analýzy vyplývá, že nejčastěji využívanou 

možností je Psy Cap Intervention (dále PCI), a proto věnuji následující část kapitoly jejímu 

popisu. 

PCI se považuje za tzv. mikrointervenci trvající jednu až tři hodiny (v závislosti na 

počtu účastníků a prováděných cvičení). Celá intervence se soustředí na rozvoj 

jednotlivých složek psychologického kapitálu, ale i zde se vychází z předpokladu, že efekt 

celé intervence je větší než efekt sumy jednotlivých částí intervence. Úvodní část se 

zaměřuje na rozvoj naděje. Účastníci si vymezují cíl, se kterým chtějí v rámci intervence 

pracovat. Debatováno je vhodné vymezení cílů, to, zda je cíl měřitelný, jaké jsou možné 

přístupy k plnění cílů, také se vymezují dílčí cíle. Po vymezení cílů se účastnící snaží 

vymýšlet co nejvíce způsobů, jak cílů dosáhnout. Následuje další analýza, na základě které 

se vyřazují obtížně realizovatelné postupy. Poté se diskutuje téma překážek na cestě k cíli 

a možností jejich řešení.  Identifikace dílčích cílů jako mezníků úspěchu či úvahy o řešení 

možných překážek je možno vnímat i jako imaginární zážitek mistrovství, který je, jak 

bylo výše uvedeno, jednou z forem podpory self-efficacy. Navíc tím, že jsou tyto postupy 



25 

 

prováděny skupinově, vzniká zde i inspirace pro ostatní členy skupiny. Pomocí rozvoje 

naděje a self-efficacy se současně také rozvíjí optimismus. Co se týče podpory resilience, 

ta spočívá v tom, že si účastníci nejprve vybaví nějakou nedávnou pracovní komplikaci 

a jejich bezprostřední reakci na ni. Poté se debatuje o tom, co v dané situaci mohou 

účastníci ovlivnit, co mají pod kontrolou, a co naopak ne. Rozvíjí se postupy, které by 

mohli dále využít, přičemž jsou účastníci podněcováni k aplikaci takových postupů 

i v případných dalších komplikovaných situacích (F. Luthans et al., 2006). 

Někteří odborníci k rozvoji psychologického kapitálu využívají například tréninky 

vycházející z racionálně-emoční terapie (Demerouti et al., 2011) nebo intervence posilující 

silné stránky jedince (Meyers & van Woerkom, 2017), osobní zdroje a job crafting (Van 

Wingerden et al., 2017). 

Z výsledků Ortegovy práce (2018) vyplývá, že ve většině studií intervencí 

zaměřených na psychologický kapitál byla použita metoda PCI či jiná, velmi podobná 

mikrointervence trvající jedno až dvě setkání. Ve všech, kromě jedné, byl nalezen 

signifikantní rozdíl mezi psychologickým kapitálem před a po intervenci (Cohenovo d se 

pohybovalo od .19 do .40), psychologický kapitál se zvýšil o průměrně 2 – 4 %. 

U déletrvajících intervencí se psychologický kapitál po intervenci zvýšil v průměru 

o 4.56 %.  
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2 Duševní zdraví v kontextu práce a organizace 

Z předchozí kapitoly se jeví velmi úzké propojení psychologického kapitálu 

a duševního zdraví. Jak vyplývá z výše uvedených studií, pro efektivní fungování 

organizace má smysl se zabývat nejen konkrétními aspekty, které jsou snáze definovatelné, 

jako například finanční zisk či obrat, ale i abstraktnějšími aspekty, kterými může být právě 

zdraví. Následující text se proto věnuje tomu, jak je zdraví na pracovišti vnímáno a jak se 

k němu přistupuje. Samostatná podkapitola se zabývá duševním zdravím pracovníků ve 

specifické době, jakou je aktuální pandemie onemocnění Covid-19. 

Jak vyplývá z analýzy dosavadních modelů zabývajících se zdravím na pracovišti, 

podpora duševního zdraví přináší pozitivní dopady na úrovni jednotlivců, organizací 

i společnosti obecně. Konkrétní přínosy na individuální úrovni se projevují například 

pozitivními emocemi pracovníků, posílením jejich engagementu a organizačního závazku, 

a naopak redukcí stresu, vyhoření a záměru odejít ze zaměstnání. Přínosem pro organizaci 

je kupříkladu posílení její pověsti, spokojenost jejích klientů, vyšší finanční obrat či nižší 

náklady spojené s nemocností zaměstnanců.  Celkové nižší náklady na zdravotní péči se 

projevují i v rámci celé společnosti (Day & Nielsen, 2017). 

Cooper a Cartwright (1994) považují za zdravou organizaci takovou, která finančně 

profituje a zároveň jsou její zaměstnanci fyzicky i psychicky zdraví, což přispívá mj. 

k udržení zdravého pracovního prostředí, a to zejména v období změn. Podle uvedených 

autorů se zdravé pracovní prostředí vyznačuje vysokou pracovní spokojeností, vysokým 

organizačním závazkem, dobrými pracovními vztahy, a naopak nízkou úrovní stresu 

a, v porovnání s jinými organizacemi, nižší mírou nemocnosti pracovníků, absentismu 

i záměru odejít ze zaměstnání.   

Adkins a kolegové (2000) pohled na zdraví v organizaci rozšiřují a formulují 

základní principy organizačního zdraví. Domnívají se, že na organizační zdraví je třeba 

nahlížet v rámci kontinua, ne pouze jako na absenci nemoci. Cílem organizací by tedy 

neměla být pouze redukce dysfunkcí, ale i identifikace aktuálního organizačního zdraví ve 

zmíněném kontinuu, a z toho vyplývající následná podpora zdraví. Vzhledem k tomu, že 

organizační zdraví je dynamický proces, je žádoucí věnovat pozornost jeho udržování. 

Dalším principem je systémová podoba organizačního zdraví. Uvedený princip poukazuje 

na to, že oslabení jedné části organizace má vliv na její zbývající části. Posledním bodem 
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přístupu uvedených autorů je zdůraznění důležitosti budování dobrých mezilidských 

vztahů na pracovišti, které přispívají k psychické pohodě.  

Quick a kolegové (2007) vymezují tři skupiny atributů zdravých organizací. Řadí 

sem smysluplnost (např. jasné poslání a cíle, vyvážený hodnotový systém, integritu, 

produktivitu, motivaci ke zlepšení, vyšší účel práce apod.), kvalitní mezilidské vztahy 

(např. atmosféru důvěry a bezpečí, přijetí a podporu odlišností, otevřenou a upřímnou 

komunikaci, spravedlnost atd.) a sebeúctu a mistrovství, kam se řadí například příležitosti 

k růstu, vyhovující fyzické pracovní prostředí, systémy podpory v případě potíží a další.  

Co se týče zdraví samotných zaměstnanců, lze příklad tří skupin atributů zdraví 

aplikovat i v rovině individuální. Opět sem patří smysluplnost, do které lze řadit shodné 

charakteristiky jako u zdravé organizace. Také se sem řadí kvalitní mezilidské vztahy, 

které zahrnují sociální oporu, důvěrné vztahy i emoční a komunikační kompetence. Pod 

atributy sebeúcty a mistrovství se zahrnuje například naděje, optimismus, humor, 

nezdolnost, self-efficacy, osobní pohoda a další (Quick et al., 2007). 

Některé přístupy však ještě přesahují ono kontinuum nemoc – zdraví. Jedním 

z takových přístupů je pozitivní leadership, který klade důraz na důležitost role leadera, 

a který se snaží nejen o zdraví jednotlivců a organizace, ale zajímá se o to, co se nachází 

ještě dále za „hranicí“ zdraví. Pozitivní leadership se týká aplikace pozitivních principů 

vycházejících mj. z již dříve zmíněné pozitivní psychologie. Neignoruje negativní události, 

ale pohlíží na ně spíše jako na základ, na kterém staví, aby poté dosáhl pozitivních 

výsledků. Pozitivní leadership se soustředí na podporu toho, co v organizaci funguje, co je 

inspirující a mimořádné, stejně tak jako na silné stránky jednotlivců. Nejde „pouze“ 

o dosažení zisků, překonávání překážek či řešení problémů. Pozitivní leadeři se snaží 

o rozkvět celé organizace, ale i o rozvoj, vitalitu, flow jednotlivců. Klíčovým je pro růst, 

prosperitu a pohodu několik vzájemně se prolínajících aspektů, kterými jsou pozitivní 

klima, vztahy, smysl a komunikace (Cameron, 2008). 

Významnost role leadera v problematice zdraví na pracovišti zdůrazňuje směr, 

kterým je tzv. na zdraví orientovaný leadership, který se týká toho, že se leader přímo 

a aktivně zapojuje do problematiky zdraví na pracovišti (Gurt et al., 2011). Z pohledu 

zaměstnanců leadership orientovaný na zdraví zahrnuje organizaci aktivit podporujících 

fyzické i psychosociální zdraví pracovníků, dále podporující styl vedení (leader podporuje 

jasnost cílů, je citlivý na potřeby pracovníků, rozvíjí kompetence) i tvorbu pracovního 
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prostředí podporujícího zdraví, kde má leader zodpovědnost za rozvoj zdravého 

pracovního prostředí, a to jak ve smyslu fyzickém, tak i psychosociálním (Eriksson et al., 

2011). 

Propojení individuálního a organizačního zdraví přináší HERO model (Healthy and 

Resilience Organization Model). Uvedený model předkládá, že zdravá organizace zahrnuje 

zdravé (1) organizační postupy a zdroje (např. týmovou podporu, autonomii, zpětnou 

vazbu, transformační leadership atd.), (2) zaměstnance (resilientní, angažované, s vírou ve 

své schopnosti atd.) a (3) organizační výsledky (např. pracovní výkon, kvalita práce, 

organizační závazek apod.), přičemž všechny uvedené složky mezi sebou interagují. Dle 

autorů jsou zdravé organizace schopny čelit potížím v obdobích krizí a změn, a dokonce je 

krizová situace může posílit (Salanova et al., 2012).  

Jak tedy přistupovat k podpoře duševního zdraví na pracovišti? Cestou může být 

integrující přístup. Uvedený přístup zdůrazňuje nejen řešení již nastalých potíží v oblasti 

duševního zdraví pracovníků, ale i ochranu duševního zdraví prostřednictvím redukce 

rizikových faktorů na pracovišti a také posilování silných stránek pracovníků s využitím 

prvků pozitivní psychologie. Vzhledem k důležitosti této problematiky se v současné době 

hovoří také o podpoře tzv. gramotnosti v oblasti duševního zdraví, která zahrnuje právě 

určitou znalost postupů napomáhajících při prevenci či léčbě duševních onemocnění, stejně 

tak jako postupů napomáhajících při návratu pracovníka s duševním onemocněním zpět do 

zaměstnání (LaMontagne et al., 2014). 

Pro podporu duševního zdraví zaměstnanců byl vyvinut kanadský model kontinua 

duševního zdraví (Mental Health Continuum Model - MHC), který člení kontinuum 

duševního zdraví na čtyři stavy od zdraví po nemoc. Pro každý stav popisuje jeho znaky 

(The Department of National Defence, n.d.). Jednotlivé stavy se však neoznačují 

diagnostickými termíny, ale barvami, a to z důvodu větší srozumitelnosti, ale 

i kvůli předcházení možné stigmatizaci. Záměrem modelu je snaha přispět k tomu, aby se 

lidé naučili sledovat své emoce i behaviorální projevy, a seznámit je s tím, jak postupovat 

při pocitech subjektivně vnímané nepohody (Stuart et al., 2014). Model se snaží naznačit, 

že lidé mohou stav, kdy se necítí dobře, sami aktivně měnit (Chen et al., 2020), a proto 

zahrnuje i doporučení pro zlepšení psychické pohody. Současně ale také obsahuje 

doporučení, jak podporovat pozitivní pocity u zaměstnanců, kteří se cítí zdraví (The 

Department of National Defence, n.d.). Podporu modelu naznačuje validizační studie 
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Chena a kolegů (2020), ve které se ověřovala jeho konstruktová validita. U výzkumného 

vzorku univerzitních studentů se zjišťovala korelace skoru na tomto kontinuu se skorem 

získaným metodou Kessler Psychological Distress Scale (K10). Hodnoty získaných 

signifikantních korelací se pohybovaly od .70 do .77, což autoři interpretují jako 

dostatečný důkaz validity na tomto vzorku. 

Propojení různých úrovni podpory duševního zdraví představuje tzv. IGLOO 

model, který uvádí, že zdroje podpory zdraví pracovníků můžeme nacházet v pracovní 

i mimopracovní oblasti. Pro model je klíčové, že rozděluje zdroje podpory duševního 

zdraví do několika skupin. Autoři modelu tvrdí, že podpůrné zdroje můžeme hledat na 

úrovni jedince samotného, skupiny, leadera, organizace i společnosti jakožto zastřešujícího 

kontextu. V praxi se pak využívá zkratka IGLOO, kterou tvoří počáteční písmena 

anglických označení jednotlivých úrovní (individual, group, leader, organization, 

overarching context). Dělení na uvedených pět stupňů můžeme využít i ke členění 

jednotlivých typů intervencí. Pokud hovoříme o konkrétních faktorech vztahujících se 

k duševnímu zdraví, na individuální úrovni může být příkladem self-efficacy či 

individuální životní styl, na skupinové úrovni podpora kolegů, rodiny, přátel. Rovněž 

mohou duševnímu zdraví napomáhat postoje a podpora leaderů, a to ať už se jedná 

o leadery v zaměstnání nebo se jimi myslí v mimopracovní oblasti poskytovatelé zdravotní 

péče. Na úrovni organizace mohou být faktorem charakteristiky pracovního místa, 

organizační přístup ke zdraví. V mimopracovní oblasti se zdrojem podpory myslí např. 

organizace poskytující telefonickou či on-line pomoc. V rámci celé společnosti pak může 

být faktorem duševního zdraví i sociální politika a aktuální legislativa dané země (Nielsen 

et al., 2018).   

2.1 Duševní zdraví zaměstnanců v době Covid-19 

V následující části práce bych ráda zmínila několik studií týkajících se duševního 

zdraví pracovníků v současné krizové situaci způsobené onemocněním Covid-19. Většina 

studií se věnuje danému tématu zejména u zdravotníků v přímém kontaktu s pacienty 

s tímto onemocněním, avšak v následující podkapitole se více zaměřuji na nezdravotnické 

pracovníky. 

 Nastala neobvyklá situace, která s sebou nese nezvyklé změny v pracovním, ale 

také osobním životě. Omezení v běžném životě, nejistota při pohledu do budoucnosti, 

neustálé riziko nákazy virovým onemocněním a s tím spojené změny v mezilidských 
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interakcích s sebou přináší nebezpečí v podobě stresu (Dennerlein et al., 2020). Z jiného 

úhlu pohledu lze na aktuální krizi nahlížet jako na příležitost odpoutat se od starých 

zvyklostí a vyzkoušet nové postupy. Pandemie urychlila realizaci nápadů, o kterých se 

v minulosti pouze debatovalo. V pracovním prostředí se změny s pandemií spojené 

promítly v masivnějším využívání práce z domova, a to i v zaměstnáních, u kterých práce 

z domova nebyla původně zamýšlena. Současná situace také přispívá k většímu využívání 

nových technologií, k automatizaci i úpravě samotných pracovišť (např. zvětšení osobního 

pracovního prostoru na každého pracovníka z důvodu bezpečnostních opatření apod.) 

(de Lucas Ancillo et al., 2020).  Z hlediska jednotlivých zaměstnanců se, ve spojitosti se 

zmíněným větším využíváním práce z domova, prací ve virtuálních týmech či 

s reorganizací pracovišť, objevují rizika sociální odloučenosti, která následně mohou 

ovlivňovat duševní zdraví. Na zdraví a celkové osobní pohodě se také může projevovat 

velké množství pracovních požadavků a, z důvodu vzniklé situace, omezené množství 

dostupných zdrojů. V současnosti se také více zvýrazňuje problém nezaměstnanosti a z ní 

vyplývajících finančních rizik i ztrát v podobě sociálních vazeb, apod. (Kniffin et al., 

2021) Zajímavé však je, že propouštění v organizacích se ukazuje jako signifikantní 

prediktor distresu, úzkosti a deprese pracovníků na nejvyšších manažerských pozicích, 

ovšem u juniorních manažerů se tento vztah neprokázal. Ukazuje se ale význam věku, 

přičemž starší manažeři vykazují nižší úroveň distresu, úzkostí a deprese, což lze 

vysvětlovat tím, že starší manažeři disponují více zkušenostmi a mohou mít rozvinutější 

copingové strategie (Graf-Vlachy et al., 2020). Význam věku podporují i výsledky 

brazilské studie, které rovněž ukazují, že mladší pracovníci udávají vyšší míru distresu. 

Důležitý je i význam vzdělání, kdy pracovníci s vyšším vzděláním také vykazují vyšší 

míru distresu (Zhang et al., 2021). 

 Dalším velkým tématem jsou v současné době bezpečnostní opatření. Co se týče 

bezpečnostních opatření na pracovišti, ukazuje se, že jejich počet pozitivně koreluje 

s vnímaným strachem z onemocnění. K diskuzi je však otázka, zda opatření zvyšují míru 

strachu či naopak organizace zaměstnávající pracovníky s vyšší mírou obav z nákazy 

podnikají více opatření. Nicméně se zjistila negativní korelace počtu přijatých opatření 

a míry distresu pracovníků. Dále se ukazuje, že počet přijatých opatření pozitivně koreluje 

s pracovním výkonem (Sasaki et al., 2020). 

 Vzhledem k celkové náročnosti pandemické situace není překvapivé, že subjektivní 

psychická pohoda pracovníků, v porovnání se stavem před pandemií, klesla. Současně byl 
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zaznamenán i pokles psychologického kapitálu. Navíc se zjistilo, že věk byl signifikantním 

prediktorem jak psychické pohody, tak psychologického kapitálu v době pandemie, 

přičemž s vyšším věkem stoupala psychická pohoda i úroveň psychologického kapitálu 

(Meseguer de Pedro et al., 2021). Jedním z možných vysvětlení může být například to, že 

u mladších osob lze předpokládat aktivnější životní styl, který byl narušen nutnými 

bezpečnostními opatřeními (uzavíráním služeb, omezením sociálních kontaktů apod.), a to 

způsobilo pokles psychické pohody. Co se týče vyššího psychologického kapitálu 

u starších osob, lze uvažovat například o tom, že starší lidé zažili během života více 

náročných životních situací (a tudíž lze předpokládat, že disponují i více zkušenostmi), 

a proto jsou spíše přesvědčeni o zvládnutí pandemické situace. Oproti tomu mladší lidé 

mohou mít méně zkušeností a budou tedy spíše nastalou krizí překvapeni. 

Z dalších výzkumů vyplývá, že psychologický kapitál signifikantně pozitivně 

koreluje s dodržováním preventivních opatření, a také, že (spolu s copingovou self-

efficacy) mediuje pozitivní souvislost mezi self-leadershipem a dodržováním preventivních 

opatření (Maykrantz et al., 2021). Význam psychologického kapitálu v době pandemie se 

zkoumal i ve vztahu k životní spokojenosti manažerů a potažmo k resilienci celé 

organizace. Pouze u self-efficacy se neprokázal významný vztah k životní spokojenosti 

během pandemie. U ostatních tří složek psychologického kapitálu tento vztah nalezen byl. 

Dále se objevil i vztah životní spokojenosti manažerů k organizační resilienci v době 

současné krize. Autoři studie zdůrazňují, že téma psychologického kapitálu u manažerů je 

v této době důležité. Domnívají se totiž, že optimistický a nadějný pohled manažerů je 

přenositelný i na jejich zaměstnance, a pomáhá jim tak lépe zvládat aktuální stresovou 

situaci (Pathak & Joshi, 2021). 

Jaké jsou tedy zaměstnavatelům doporučovány postupy, aby aktuální situaci 

zvládli, v rámci možností, co nejlépe? Pro podporu pracovníků v této době se v rámci 

organizace doporučuje nastavení transparentní komunikace, a to zejména o tématu 

případných změn na pracovišti, jelikož nejistota je jedním ze stresových faktorů. Ačkoliv 

velká část zaměstnanců pracuje z domova, doporučují se pravidelná týmová on-line 

setkání, ale i individuální rozhovory, přičemž důležitou složkou setkání by měl být zájem 

nadřízených o své podřízené a vyjádření empatie tak, aby zaměstnanec cítil, že je pro 

organizaci důležitý. V rámci podpory udržení organizační kultury se doporučuje ocenění 

a oslava osobních či pracovních úspěchů, byť na dálku on-line. Benefitem pro zaměstnance 
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je i nabídka asistenční linky, která je zaměstnancům k dispozici při řešení případných 

psychických potíží (S. A. Newman & Ford, 2021). 

Na závěr je třeba zmínit, že zátěží není pro pracovníky pouze aktuální situace. 

Vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků pracuje z domova, náročný je i bude jejich návrat 

zpět na svá pracoviště, jelikož kvůli pandemii bude ovlivněn obavou z nákazy, strachem ze 

ztráty zaměstnání, následky sociální izolace i případnými finančními obtížemi. Všechny 

aspekty tak bude potřebné brát v organizacích v potaz a na tuto situace aktuálně reagovat 

s individuálním přístupem ke každému pracovníkovi (Shaw et al., 2020). 
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3 Vybrané faktory duševního zdraví zaměstnanců 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, duševní zdraví v rámci práce a organizace je 

širokým tématem. Proto jsem se rozhodla dále zaměřit pouze na vybrané faktory duševního 

zdraví, se kterými se následně pracuje i ve výzkumné části diplomové práce. Jsou jimi 

týmová sociální opora, engagement, stres a nejistota zaměstnání. Všechny uvedené faktory 

považuji v současné krizi za významná témata, kterým je důležité se věnovat. Zvolené 

faktory jsou natolik obsáhlé, že není v kapacitě diplomové práce popisovat je všechny ve 

větším detailu. Proto se v následujících podkapitolách zaměřím u každého faktoru 

především na jeho definování, praktické dopady a souvislosti v pracovním prostředí, 

metody měření a konečně na možnosti intervencí.  

3.1 Týmová sociální opora 

Mnoho lidí si na pracovišti cení příjemného kolektivu, ale také řada lidí opouští svá 

zaměstnání právě z důvodu nesouladu v týmu.  

Vztahy na pracovišti jsou důležitým faktorem spokojenosti pracovníků 

(Orgambídez-Ramos & de Almeida, 2017) a naopak osamělost na pracovišti negativně 

ovlivňuje osobní pohodu zaměstnanců (Erdil & Ertosun, 2011).  

Dle mého názoru možnost poradit se s kolegy a diskutovat společně o pracovních 

úkolech může být mnohdy cennou cestou k novým, kreativním a efektivním řešením a ke 

vzájemnému obohacování se. Nejedná se však vždy pouze o podporu v oblasti pracovní. 

Řada osob nachází v pracovním kolektivu i vztahy, které se přenáší do soukromého života. 

Kolegiální vztah se poté rozšiřuje na přátelství a s ním spojenou podporu i v osobním 

životě. 

Křivohlavý (2009, p. 94) definuje sociální oporu jako „pomoc, která je poskytována 

druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci“.  

Rozšířením pojetí sociální opory je předpoklad jejího přímého i nepřímého účinku. 

Nepřímý účinek sociální opory se podle tohoto pojetí projevuje tehdy, když je jedinec 

v určité zátěži. Oproti tomu model přímého účinku předpokládá pozitivní vliv na 

psychickou pohodu i v situacích, kdy osoba není ve stresující situaci (Paulík, 2017). 

Na podobném principu stojí rozlišení mezi obecnou a specifickou sociální oporu (Kossek 

et al., 2011). Uvedení autoři se zabývali konkrétně týmovou sociální oporou na pracovišti.  

Obecnou sociální podporu vymezují jako přesvědčení pracovníků o tom, že jejich kolegům 
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záleží na jejich osobní pohodě na pracovišti. Specifická sociální opora podle nich 

představuje cílenou pomoc v souvislosti s konkrétním požadavkem. Sociální oporu tedy 

považují za jeden ze zdrojů, který napomáhá při řešení požadavků vyplývajících z dané 

role na pracovišti.  

 Existují různé druhy sociální opory, které přehledně prezentuje Křivohlavý (2009). 

Prvním druhem je instrumentální opora, která spočívá v konkrétní, velmi věcné formě 

pomoci (finanční pomoc, materiální podpora apod.). Další formou je informační podpora, 

která představuje nejen poskytování informací, ale i rad a naslouchání druhému člověku. 

Dalším druhem je emocionální sociální opora spočívající v emocionální blízkosti, 

náklonnosti a empatii. Za druh sociální opory se považuje i hodnotící opora, která zahrnuje 

podporu sebehodnocení, sebevědomí, naděje a víry, a dále i vyjádření úcty ke druhému 

člověku. Taylor (2008) říká, že záleží také na osobě, která sociální oporu poskytuje. 

Emocionální podpora je více ceněna od blízkých přátel, oproti tomu instrumentální 

a informační opora je spíše ceněna, pokud je poskytnuta od nadřízených či zkušenějších 

kolegů. 

 K měření kolegiální sociální opory na pracovišti se často využívají specificky 

zaměřené subškály jinak komplexnějších dotazníků jako například Job Content 

Questionnaire (Karasek et al., 1998), případně lze využít dotazníkové metody zaměřené na 

sociální oporu v odlišných kontextech a adaptovat je na oblast kolegiální sociální opory 

(Settoon & Mossholder, 2002). 

Nástrojem, jehož subškála byla využita ke zjišťování týmové sociální opory 

v předkládaném výzkumu diplomové práce, je Inventář pracovního výkonu (The Team 

Performance Inventory) (West et al., 2004). Vzhledem k nedostupnosti manuálu jej níže 

popisuji pomocí informací z článku (Callea et al., 2014), kteří mi autoři nástroje poskytli 

k dispozici. 

Metoda zkoumá nejen sociální oporu, ale řadu dalších dimenzí v pracovní oblasti. 

Dimenze pak člení do tří skupin či faktorů, které označuje jako 1.) vklady (sem patří např. 

organizační podpora, týmové úsilí atd.), které působí na 2.) procesy (např. na participaci, 

kreativitu a inovace atd.) a ty působí na 3.) výsledky (efektivitu týmů, spokojenost členů 

týmů apod.). Metoda obsahuje celkem 100 položek, na které respondenti odpovídají na 

škále 1 (= zcela nesouhlasím) - 5 (= zcela souhlasím), Ke zjišťování týmové sociální opory 
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lze využít některé položky subškály „Participace“, jak bude popsáno ve výzkumné části 

práce. 

 Ačkoliv se sociální opora ukazuje jako protektivní faktor, je třeba zmínit i určitá 

úskalí se sociální oporou spojená. Jedním z nich je odlišná forma podpory než ta, kterou 

člověk potřebuje, očekává nebo kterou by si přál. Další komplikací, kromě nedostatku 

sociální opory, je i její nadbytek. Přemíra sociální opory se pojí s rizikem nedostatečného 

prostoru pro to, aby se člověk se stresovou situací vyrovnal, případně proto, aby začal 

náročnou situaci řešit sám. Tento problém může být následně spojen s potížemi se 

sebepojetím a nižší mírou sebehodnocení (Křivohlavý, 2009). Uvedené riziko se ukazuje 

například ve studii, která se zabývala souvislostí mezi týmovou sociální oporou a záměrem 

odejít ze zaměstnání. Z výsledků studie vyplývá, že vysoká míra subjektivně vnímané 

emocionální sociální opory signifikantně negativně souvisí se záměrem odejít ze 

zaměstnání. Naopak se ukazuje, že vysoká míra subjektivně vnímané instrumentální opory 

signifikantně pozitivně souvisí se záměrem odejít ze zaměstnání. Uvedené zjištění autoři 

studie (Tews et al., 2013) vysvětlují tím, že se pracovníci vnímali nedostatečně 

kompetentní, a proto měli tendenci k odchodu ze zaměstnání.  

 Naopak pozitivní efekt týmové sociální opory se projevuje ve vztahu k týmové 

koordinaci, kooperaci i sdílení informací (Sheng et al., 2010). Týmová sociální opora také 

signifikantně snižuje míru vnímaného pracovního stresu, a naopak zvyšuje pracovní výkon. 

Uvedené zjištění interpretuje autor studie (AbuAlRub, 2004) tak, že buď jsou pracovníci 

na pracovišti natolik spokojeni, že odvádí dobrý výkon anebo se cítí v pracovním prostředí 

natolik bezpečně, že se nebojí požádat o pomoc ve chvílích nejistoty, proto se následně 

sníží jejich chybovost, a tedy zlepší jejich výkon. 

 Pozitivní souvislost byla nalezena i mezi týmovou sociální oporou a pracovní 

spokojeností či organizačním závazkem. Týmová sociální opora se ukazuje i jako 

signifikatní prediktor bezpečného pracovního klimatu, a to nezávisle na pracovní pozici 

(Racicot et al., 2019).  

 Možnostmi rozvoje sociální opory na pracovišti se zabývá Taylor (2008). Autorka 

doporučuje neopomenout fyzické uspořádání pracoviště tak, aby bylo přístupné sociálním 

interakcím, tedy například vytvořením prostorů umožňujících neformální setkávání. 

Dalšími cestami rozvoje sociálně podpůrného pracovního prostředí mohou být intervence 

zaměřené na stres management, zájem a podpora nadřízeného či tréninky sociálních 
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dovedností za účelem podpory komunikace pracovníků mezi sebou (naučit se požádat 

o pomoc, omluvit se za své chování apod.) Ačkoliv je téma sociální opory důležité napříč 

organizací a všemi jejími pracovníky, autorka upozorňuje zejména na určité skupiny 

pracovníků, kde je tématu sociální opory žádoucí věnovat zvláštní pozornost. Dle autorky 

jsou uvedenými skupinami například nově příchozí pracovníci, pracovníci ohrožení 

vyhořením či pracovníci, kteří se straní ostatních. 

3.2 Engagement 

V poslední době, kdy je na trhu práce mnoho různých nabídek, projevuje se 

tendence lidí měnit práci častěji, než tomu bylo dříve. Často nejde pouze o práci samotnou 

a o to, že člověk pracuje proto, aby zajistil existenční potřeby. Důležitou součástí práce je 

její smysluplnost. Ačkoliv je označení smysluplná práce široké a různí autoři k němu 

přistupují odlišně, Martela a Pessi (2018) zdůrazňují tři aspekty, které jsou v této 

souvislosti často uváděny. Podle zmíněných autorů lidé vnímají svoji práci jako 

smysluplnou tehdy, pokud ji shledávají hodnotnou, pokud má určitý širší dopad a přispívá 

k něčemu, co přesahuje jedince samotného, a konečně pokud poskytuje člověku prostor pro 

seberealizaci. Kahn (1990, p. 694) definuje engagement u členů organizace jako „využití 

jejich já (self) v pracovní roli“. Engagement v Kahnově pojetí představuje sebevyjádření 

se a sebezapojení se do své pracovní role fyzicky, kognitivně i emocionálně. Autor se 

domnívá, že sebezapojení vychází z úsilí, účasti, flow, všímavosti a intrinsické motivace. 

Sebevyjádření vychází z kreativity, vyjádření svých názorů a nápadů, emočního vyjádření, 

autenticity, otevřené komunikace, hravosti a etického chování. 

Kahn (1990) říká, že míru engagementu pracovníků ovlivňuje smysluplnost práce, 

psychologické bezpečí a přístupnost práce. Pocit smysluplnosti má podle Kahna pracovník 

tehdy, když se mu vrací jeho investice do práce v podobě fyzické, kognitivní i emocionální 

energie. Smysluplnost člověk zažívá tehdy, když má pocit užitečnosti a hodnotnosti pro 

organizaci.  Psychologické bezpečí jako druhý faktor engagementu představuje prostor, ve 

kterém má pracovník pocit, že může projevit své self bez obav z negativních důsledků na 

jeho postavení, kariéru apod. Faktory, které psychologické bezpečí podle autora ovlivňují, 

jsou interpersonální vztahy, skupinová a meziskupinová dynamika, manažerský styl 

a organizační normy. Třetím prvkem ovlivňujícím  engagement je přístupnost práce, kterou 

se myslí dostatek psychických i fyzických zdrojů potřebných k angažování se v práci.  



37 

 

Dalším možným přístupem k  engagementu je jeho vnímání jako opaku vyhoření. 

V uvedeném pojetí se engagement skládá ze tří komponent – energie, účasti a účinnosti. 

V případě vyhoření se energie mění na vyčerpání, účast na cynismus a účinnost na 

neefektivitu. V uvedeném modelu jsou tedy engagement a vyhoření vnímány jako dvě 

strany téhož kontinua. Vzhledem k tomu je engagement a jeho podpora chápána jako 

účinnější forma vypořádávání se s rizikem vyhoření (v porovnání se zaměřením se pouze 

na samotnou redukci vyhoření). Podle tohoto přístupu jsou pro udržení engagementu na 

pracovišti důležité tři prvky, kterými jsou důvěra, otevřenost  a respekt (Maslach & Leiter, 

1997). 

Na předkládaný přístup reagují odborníci, kteří sice považují engagement  

a vyhoření za protikladné jevy, nicméně struktura obou konceptů se podle nich liší 

(Schaufeli et al., 2002). Proto navrhují, aby oba koncepty byly měřeny různými, 

nezávislými nástroji. Autoři uvádí tři složky engagementu, kterými jsou vitalita, oddanost 

a pohlcení. Vitalitou se zde myslí vysoká úroveň energie a duševní nezdolnosti při práci. 

Projevuje se ochotou investovat mnoho úsilí do práce i vytrvalostí při překonávání 

případných překážek. Oddanost v sobě nese entusiasmus, významnost, inspiraci, pýchu 

a výzvu. Třetí složkou je pohlcení, tedy soustředěnost a hluboké ponoření do práce 

charakteristické obtížným přesunem pozornosti od práce k jiné oblasti. Autoři uvádí, že 

pohlcení se přibližuje stavu flow. Schaufeli a kolegové (2002) zde myslí flow v pojetí 

Csikszentmihalyiho, na kterého odkazují, nicméně odlišnost pohlcení a flow vidí v tom, že 

flow je spíše krátkodobé, kdežto pohlcení jako složka engagementu je dlouhodobější 

a pervazivní stav mysli.  

Pro měření engagementu existuje velké množství nástrojů. Některé vychází 

z Kahnova pojetí, a to například Psychological Engagement Scale (May et al., 2004), Job 

Engagement Scale (Rich et al., 2010). Známým dotazníkem je i Q12 Questionnaire (Harter 

et al., 2020). Dalším nástrojem je Utrecht Work Engagement Scale (dále UWES) 

(Schaufeli & Bakker, 2004). UWES vychází z výše popsaného pojetí engagementu jako 

konceptu složeného z vitality, oddanosti a pohlcení. Plná verze tohoto sebeposuzovacího 

nástroje zahrnuje 17 položek, přičemž šest položek měří vitalitu, pět položek měří 

oddanost a šest položek měří pohlcení. Respondenti zaznamenávají své odpovědi na 

předkládané výroky na škále 0-6 (0 = nikdy, 6 = denně). Alternativou je zkrácená, 

devítipoložková verze UWES, kterou jsme využili i v našem výzkumu, a proto ji přiblížím 

v empirické části práce. 



38 

 

Ačkoliv je škála UWES jednou z nejpoužívanějších metod měřících engagement, 

Kulikowski (2017) ve své rešerši shrnuje několik komplikací, které byly ve spojitosti 

s tímto nástrojem zaznamenány. Výtky směřují k tomu, že položky UWES jsou pouze 

převzaty z již existujících nástrojů zaměřených na well-being, spokojenost či organizační 

závazek. Téma k diskuzi představuje však zejména faktorová validita UWES. Předmětem 

debat je otázka toho, zda je přínosné dělit koncept na tři faktory či je vhodnější jej měřit 

jako jeden celek. Z realizovaných studií zatím nevyplývá jasný výsledek, a proto je 

zaměření dalších studií na dané téma žádoucí. 

 Co se týče projevů engagementu, podle modelu společnosti Aon (2015) je lze 

pozorovat na individuální i organizační úrovni. Autoři uvedeného modelu na základě 

rozhovorů a skupinových diskuzí tvrdí, že na individuální úrovni se engagement  projevuje 

tím, že zaměstnanci mezi sebou, případně mezi klienty či potenciálními uchazeči, hovoří 

pozitivně o organizaci, ve které pracují. Mají intenzivní pocit sounáležitosti s organizací, 

přejí si být její součástí a vykazují motivaci k dosažení pracovních úspěchů důležitých 

nejen pro ně samotné, ale i pro organizaci jako celek. Efekt engagementu pracovníků na 

chod organizace se projevuje na finanční stránce, produktivitě, spokojenosti pracovníků 

i klientů apod. Souvislosti engagementu a žádoucích výsledků v organizačním prostředí 

podporuje i metaanalýza 130 studií (Borst et al., 2020) z prostředí organizací veřejného 

i soukromého sektoru. Z jejích výsledků vyplývá signifikantní pozitivní souvislost 

engagementu s pracovním výkonem, pracovní spokojeností i organizačním závazkem. 

Naopak negativní souvislost se projevuje mezi engagementem a záměrem pracovníků 

odejít ze zaměstnání. 

Ukazuje se, že na rozvoji engagementu může mít podíl množství různých faktorů.  

Tímto tématem se zabývá Engaged Performance Model (Hay Group, 2001), který uvádí, 

že existuje šest hlavních faktorů přispívajících k podpoře engagementu na pracovišti. 

Danými faktory jsou inspirace a hodnoty, budoucí růst a příležitosti, kvalita práce, hmotné 

hmatatelné odměny, rovnováha pracovního a osobního života a konečně podporující 

pracovní prostředí. Autoři shledávají všechny zmíněné složky důležitými, avšak dodávají, 

že pro každého se důležitost jednotlivých faktorů individuálně liší. Proto je vhodné se před 

návrhem programů cílených na podporu engagementu věnovat analýze potřeb na pracovišti 

tak, aby byly programy skutečně efektivní.  
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Dalším modelem, který se (kromě toho, že zachycuje důsledky engagementu na 

individuální i organizační úrovni, jak bylo zmíněno výše) zabývá faktory podporujícími 

engagement, je již výše uvedený model společnosti Aon (2015).  Podle něho existuje šest 

faktorů, které mohou engagement na pracovišti rozvíjet. Mezi faktory se řadí povaha práce 

samotné (spokojenost, autonomie, pracovní povinnosti), „základy“ (pracovní prostředí, 

jistota práce, bezpečí, benefity, rovnováha pracovního a osobního života), nastavení 

organizace (komunikace, diverzita, personální obsazení apod.), značka a pověst 

organizace, leadership a možnosti týkající se výkonu (kariérní příležitosti, možnosti 

rozvoje apod.). Reliabilita modelu se zjišťovala na vzorku zaměstnanců náhodně 

vybraných 12 organizací z celého světa. Hodnota Cronbachova koeficientu alfa činila .91. 

Také byla podpořena kriteriální validita modelu. Ukázaly se silné korelace mezi 

engagementem a výsledky organizace (finančními, provozními, zákaznickými apod.) 

Souvislosti engagementu a výsledků organizace řeší i Harter a kolegové (2020). Autoři ve 

své studii realizované v rámci společnosti Gallup poukazují na to, že vyšší míra 

engagementu se pojí s větší osobní pohodou zaměstnanců i s vyšším pracovním výkonem. 

Současně je vyšší míra engagementu spojena s nižší mírou úrazů na pracovišti, počtem 

absencí či nižší mírou záměru odejít ze zaměstnání. 

Typy intervencí cílených na podporu engagementu lze dělit na několik skupin: 

a) intervence podporující osobní zdroje b) intervence podporující pracovní zdroje, 

c) tréninky leadershipu a d) intervence zaměřené na podporu zdraví  (Knight et al., 2017). 

Autoři ve své metaanalýze čítající 20 studií poukazují na celkový pozitivní efekt 

intervencí, nicméně nebyl nalezen významný rozdíl mezi efektivností intervencí podle 

výše uvedených typů. 

3.3 Stres a jeho zvládání 

Povaha práce, tempo dnešní doby, zvyšující se nároky a očekávání, množství 

informaci a změn, to vše s sebou nese určitou zátěž kladenou na pracovníka. Určitá zátěž je 

v každodenním životě běžná a někdy může být i motivující, pokud se vyskytuje 

v adekvátní míře tak, aby výrazně nepřekračovala možnosti daného jedince. Pokud je však 

příliš vysoká, není pro organismus příznivá. Proto je potřebné pečovat o pracovníky i po 

stránce jejich psychické pohody. 

V dnešním pojetí se pracovním stresem rozumí „intervenující psychické procesy, 

které spojují pracovní problémy s jejich negativními dopady“ (Arnold et al., 2016, p. 380). 
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Dle uvedených autorů je možno stres charakterizovat i jako negativní emocionální stav, 

který je výsledkem transakce mezi člověkem a jeho okolním prostředím. Stres se objevuje 

ve chvílích, kdy má jedinec pocit, že požadavky na něho kladené převyšují jeho kapacity 

zvládání dané situace. Autoři zdůrazňují, že je v tomto kontextu potřebné soustředit se na 

to, jak situaci vnímá a hodnotí konkrétní jedinec, jelikož každý vnímá požadavky okolí 

odlišně.  

Ačkoliv je vnímání jednotlivých zátěžových faktorů individuální, realizuje se 

mnoho studií zaměřených na identifikaci signifikantních prvků, které se stresem souvisí. 

Kavosi (2018) ve své metaanalýze obsahující 63 studií zaměřených na pracovní stres 

dochází k výsledku, že se stresem signifikantně souvisí následující proměnné: pracovní 

zátěž (nejsilněji koreluje se stresem), konflikt v rámci pracovní role, nejednoznačnost 

pracovní role, konflikt práce vs. rodina, počet odpracovaných hodin týdně a gender 

(ukazuje se, že ženy udávají vyšší úroveň stresu). Všechny tyto proměnné pozitivně 

korelují s pracovním stresem. Naopak pracovní spokojenost koreluje s pracovním stresem 

negativně.  

Existuje mnoho přístupů k vysvětlení pracovního stresu. Pro větší přehlednost 

v diplomové práci využívám rozdělení podle Arnolda a kolegů (2016). Podle uvedeného 

dělení se většina modelů a teorií zaměřených na pracovní stres dá zařadit do jedné ze tří 

skupin, kterými jsou: strukturální přístupy, transakční přístupy a na zdroje zaměřené 

modely. 

Strukturální přístupy se snaží identifikovat určité aspekty práce, které mohou vést 

ke stresu většiny pracovníků. Příkladem je Karaskův model (1979), který říká, že pracovní 

napětí je ovlivněno pracovními požadavky a mírou kontroly, kterou pracovník disponuje, 

aby těmto požadavkům čelil. Kombinací uvedených dvou proměnných vznikají čtyři 

možné kategorie: 

• pasivní práce (nízké požadavky a nízká kontrola) 

• práce s nízkou mírou napětí (nízké požadavky a vysoká kontrola) 

• práce s vysokou mírou napětí (vysoké požadavky a nízká kontrola) 

• aktivní práce (vysoké požadavky a vysoká kontrola). 

Rozšířením Karaskova modelu je přístup, který do modelu přidává roli sociální 

opory, která zmírňuje pocit napětí (Johnson & Hall, 1988). Arnold a kolegové (2016) však 
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upozorňují na to, že vždy musíme mít na paměti, že vnímání pracovního stresu vychází 

z kombinace osobnosti pracovníka a jeho pracovních podmínek, a tedy je velmi 

individuální.  

 Oproti strukturálním přístupům transakční přístupy ke stresu zdůrazňují hledisko 

kognitivního zpracování určité situace, emoční reakce na situaci a copingové strategie 

(Arnold et al., 2016). Příkladem tohoto přístupu je pojetí Lazaruse a Folkmanové (1984), 

kteří říkají, že člověk hodnotí situaci ze dvou hledisek. Tzv. primární zhodnocení 

představuje zhodnocení, do jaké míry je pro člověka situace ohrožením či naopak 

příležitostí něco získat. Následuje tzv. sekundární zhodnocení, kdy člověk hodnotí, zda má 

dostatečné zdroje ke zvládnutí situace. Dalším příkladem transkačního přístupu je 

například teorie Siegrista (1996), který vznik stresu přisuzuje nerovnováze mezi vydaným 

vysokým úsilím pracovníka a nízkou mírou jeho odměny. Tomuto modelu je však 

vytýkáno přílišné zjednodušení (Bakker & Demerouti, 2007). 

Třetím přístupem k pracovnímu stresu jsou modely založené na zdrojích. Jedním 

z příkladů je model konzervace zdrojů (Hobfoll, 1989). Zdroji se zde myslí objekty, 

podmínky, osobnostní charakteristiky a energie (které v Hobfollově pojetí mají význam 

v tom, že pomáhají k dosažení dalších zdrojů, jsou jimi například peníze, znalosti, čas), 

které člověk vnímá jako hodnoty samotné nebo jsou případně cenné proto, že pomáhají 

k dosažení jiných hodnot. Uvedený model tvrdí, že stres vzniká v případě, kdy a) jsou 

zdroje ztraceny; b) hrozí ztráta zdrojů; c) investice zdrojů nevede k dostatečnému zisku 

dalších zdrojů. Na tento model navazují Bakker a Demerouti (2007), kteří představují 

model požadavků a zdrojů. Základním předpokladem modelu je tvrzení, že všechny se 

stresem spojené faktory různých povolání se, navzdory jejich individualitě, dají zařadit do 

skupiny požadavků (fyzické, psychické atd.) nebo zdrojů (autonomie, zpětná vazba atd.). 

Organizační výsledky jsou tak výsledkem interakce těchto faktorů.  

Dopady stresu se pak projevují na individuální rovině v podobě fyzických, 

psychických i behaviorálních symptomů (negativní ladění, podrážděnost, potíže se 

spánkem, zažívací obtíže, tendence nadužívání návykových látek apod.) a z nich 

plynoucích onemocnění. Dopady stresu lze zaznamenat i na úrovni celé organizace ve 

formě sníženého pracovního výkonu, zvýšených absencí, záměru odejít ze zaměstnání 

apod., což následně vede mj. k finančním ztrátám organizace (Palmer et al., 2004). 
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Co se týče měření zátěže a jejího zvládání, existuje pro tento účel mnoho metod. 

Paulík (2017) nabízí třídění postupů na postupy objektivní a postupy vycházející ze 

subjektivního posuzování. Mezi objektivní postupy lze podle uvedeného autora řadit 

například sledování fyziologických funkcí člověka při zátěžových situacích, a to za využití 

různých technických zařízení. Subjektivní posuzování se pak zakládá zejména na 

sebepozorování a dotazníkových metodách. Pokud jde o pracovní prostředí, jednou 

z možností je využití Osipowa Revidovaného inventáře pracovního stresu 

(The Occupational Stress Inventory – Revised) mapujícího nejen individuální pocit napětí, 

ale i stresory pracovního prostředí a individuální copingové strategie (Hicks et al., 2010). 

Využívá se také původně německý Inventář pracovního stresu a copingu (známý pod 

německou zkratkou AVEM) (Rath et al., 2015). Jednou z nejvíce známých metod 

zjišťování míry stresu je Škála vnímaného stresu (PSS – Perceived Stress Scale), jejíž 

původní verze pochází od Cohena a kolegů (1983). Navzdory tomu, že je staršího data, tak 

se stále využívá v aktuálních studiích. Její zkrácená verze bude využita a popsána také 

v empirické části této práce.  

Možné formy intervencí zaměřených na snížení pracovního stresu uvádí například 

metanalýza Richardsonové a Rothsteinové (2008), která nabízí intervence několika typů: 

kognitivně-behaviorální, relaxační, organizační, multimodální a alternativní. U všech typů 

intervencí (kromě organizačních) se na základě metaanalýzy prokázal signifikantní efekt, 

přitom největší velikost efektu autorky zaznamenaly u kognitivně-behaviorálních 

intervencí. Získané výsledky jsou ve shodě se starší metaanalýzou z roku 2001, která 

kategorizovala realizované intervence stejným způsobem (van der Klink et al., 2001). 

Zmíněná práce Richardsonové a Rothsteinové (2008) analyzovala i roli délky trvání 

intervencí. K určení velikosti efektu dle typu jednotlivých intervencí bohužel metaanalýza 

neobsahuje dostatečně velký výzkumný vzorek. Pokud bychom ale brali v potaz intervence 

obecně, pak se ukazuje, že kratší intervence mají větší efekt. Roli hraje také obsah 

intervence ve smyslu počtu komponent, ze kterých se intervence skládá. Ukazuje se, že 

intervence zaměřené na jedno téma jsou nejefektivnější a s počtem přidaných komponent 

jejich efektivita klesá. 

3.4 Nejistota zaměstnání 

Nejistota je ve společnosti přítomna stále, ovšem v době pandemie Covid-19 se 

ještě zdůraznila. S rychle se měnící situací si zaměstnáním nemohli být zcela jisti 

pracovníci mnoha oborů.  Navíc odlišný styl práce v době Covid-19 přinesl, kromě jiného, 
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mnoho nových či dosud méně využívaných možností práce. Některá pracovní místa 

zanikla, na některých pracovních místech byli pracovníci nahrazeni technikou (např. 

automatizace ve výrobě, dále v komunikaci za využití chatbotů, scan & go systémy 

v obchodech) apod.  

Nejistota zaměstnání s sebou nese kromě rizika ztráty práce také riziko ztráty 

příjmu, tudíž následně ohrožení zajištění základních potřeb člověka. Toto vše představuje 

zvýšenou zátěž na jedince. Ačkoliv se zdá, že nyní je pandemická situace lepší, 

ekonomické dopady krize budou přetrvávat. Je proto potřebné nejistotě zaměstnání a s ní 

spojeným rizikům věnovat pozornost. 

Na nejistotu zaměstnání lze pohlížet z různých úhlů. Jedním z příkladů je 

dvojdimenzionální pohled, který rozlišuje kvantitativní a kvalitativní nejistotu. 

Kvantitativní nejistota spočívá ve vnímání rizika možné budoucí ztráty práce samotné. 

Kvalitativní nejistota se týká možného ohrožení znaků s prací spojených (např. finančního 

ohodnocení, kariérních příležitostí apod.) (Hellgren et al., 1999). Jiným přístupem je 

členění nejistoty na její kognitivní a afektivní složku, kde kognitivní složka představuje 

vnímanou míru stability zaměstnání, a z toho plynoucí kognitivní zhodnocení budoucnosti 

daného zaměstnání. Oproti tomu afektivní složka se zaměřuje spíše na pocity a spokojenost 

zaměstnanců s mírou jistoty (Probst, 2003). 

Ačkoliv existuje mnoho vymezení nejistoty zaměstnání, na základě analýzy 

dostupných definic De Witte (2005, p. 1) označuje pracovní nejistotu souhrnně jako 

„vnímanou hrozbu ztráty zaměstnání a obavy s tímto ohrožením spojené“. Jedná se 

o diskrepanci mezi preferovanou a vnímanou mírou jistoty v zaměstnání. Kromě 

charakteristického individuálního subjektivního vnímání pracovní nejistoty je s tímto 

tématem spojena celková nejistota z budoucnosti. Tím, že si zaměstnanec není jistý, je 

obtížnější, na rozdíl od zaměstnanců, kteří obdrželi jasnou informaci o jejich pracovním 

poměru v organizaci, využít v dané situaci vhodné copingové strategie (De Witte, 2005). 

Výše uvedené různící se pohledy na nejistotu zaměstnání se také odráží v různosti 

metod jejího měření. Jak uvádí Probst (2003), pro měření kognitivní nejistoty je možno 

využít například Job Security Index (JSI), afektivní složku lze zjišťovat pomocí Job 

Security Satisfaction (JSS). 
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 Kvantitativní nejistotu zaměstnání, jak uvádí Vander Elst a kolegové (2014), měří 

Škála nejistoty zaměstnání (JSI – Job Insecurity Scale). Jmenovaná škála je využita i v této 

práci a bude v empirické části představena. Pro zjištění kvalitativní nejistoty zaměstnání 

můžeme využít Multidimenzionální škálu kvalitativní nejistoty zaměstnání (MQJIS – 

Multidimensional Qualitative Job Insecurity Scale) či Míru kvalitativní nejistoty 

zaměstnání (QJIM – Qualitative Job Insecurity Measure), a další, které mapují 

respondentovu (ne)jistotu spjatou s jednotlivými znaky zaměstnání. Nicméně ne každé 

zaměstnání má všechny znaky, které jsou obsaženy v těchto nástrojích. Reakcí na uvedený 

fakt je tvorba obecné Kvalitativní škály nejistoty zaměstnání (QUAL-JIS – Qualitative Job 

Insecurity Scale), která je využita i v této práci a bude v empirické části také představena 

(Fischmann et al., in press). 

 Pokud jde o souvislosti nejistoty zaměstnání a zdraví pracovníků, metaanalýza 

133 studií, kterou provedli Cheng a Chan (2008), podporuje tvrzení, že nejistota 

zaměstnání se projevuje na individuální i organizační rovině. Ukazuje se negativní 

souvislost nejistoty zaměstnání s fyzickým i duševním zdravím. Zde hraje roli i délka 

pracovního poměru. Zjistilo se, že u pracovníků pracujících v organizaci kratší dobu je 

souvislost mezi zdravím a nejistotou zaměstnání silnější. Nejistota zaměstnání rovněž 

negativně souvisí s pracovním výkonem, organizačním závazkem, pracovním zaujetím 

i pracovní spokojeností. Naopak pozitivně souvisí se záměrem odejít ze zaměstnání. 

Rozšíření výzkumu v oblasti nejistoty zaměstnání provedly autorky Jiang a Lavaysse 

(2018), které publikovaly první metaanalýzu beroucí v potaz rozdělení pracovní nejistoty 

na její kognitivní a afektivní složku. Z výsledků vyplývá, že kognitivní složka silněji 

souvisí s cynismem, depersonalizací, záměrem odejít ze zaměstnání a nehodovostí na 

pracovišti. Afektivní složka má silnější souvislost s větší řadou faktorů (např. s celkovou 

pracovní spokojeností, organizačním závazkem, vyhořením, emočním vyčerpáním, 

duševním i somatickým zdravím, životní spokojeností, konfliktem práce vs. rodina apod.). 

Přínosem uvedené práce je mj. fakt, že jednotlivé složky nejistoty zaměstnání a zjištěné 

souvislosti je třeba brát v úvahu při realizaci následných intervencí.    

 Na faktory ovlivňující vnímání nejistoty zaměstnání poukazuje například britská 

studie (Gallie et al., 2017), ve které se zjistilo, že vnímání nejistoty je vyšší u pracovníků 

starších 35 let, což lze odůvodnit tím, že uvedená věková kategorie má pravděpodobněji 

další závazky v podobě finančního zajištění rodiny, a proto strach se ztráty zaměstnání 

vnímá silněji. Nejistota zaměstnání je i více vnímána v organizacích využívajících různých 
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technologických inovací. Zde pak obavy o zaměstnání pramení z pocitu, že práci na 

určitých pozicích bude vykonávat technika místo osob. Vliv na pracovní nejistotu má 

i aktuální situace na trhu práce. Pracovníci, kteří byli nedávno nezaměstnaní nebo kteří 

pracovali v oborech, kde docházelo v důsledku krize ke snižování stavů, vykazují vyšší 

míru nejistoty zaměstnání.  

 Ačkoliv některé organizační změny jsou leckdy nevyhnutelné, cestou ke zmírnění 

negativních efektů nejistoty zaměstnání je například možnost podílení se zaměstnanců na 

organizačních rozhodnutích (Probst, 2005) či efektivní organizační komunikace, která je 

cílena tak, aby zaměstnanci dostávali relevantní a včasné informace týkající se jejich práce 

a případných změn na pracovišti (např. snižování stavů, akvizice apod.) (Jiang & Probst, 

2014). Efektivními se jeví intervence zaměřené na copingové strategie, a to především na 

strategie na emoce zaměřené (Probst & Jiang, 2016). Celkově však lze říci, že studií 

zaměřených na efekt intervencí v této oblasti není mnoho, a proto je zde prostor pro další 

výzkumnou činnost. 
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Výzkumná část 

V následující části práce se nejprve zabývám představením cíle výzkumu, jeho 

hypotéz a operacionalizací využívaných pojmů. Poté přibližuji design výzkumu, 

proceduru, nástroje získávání a analýzy dat a výzkumnou etiku. Následně věnuji prostor 

prezentaci výsledků výzkumu. Poté navazuje diskuze zahrnující interpretaci výsledků 

v kontextu již dříve realizovaných studií, dále limity výzkumu a navrhovaná doporoučení 

pro další studie. 

4 Výzkumný problém, cíl a hypotézy výzkumu 

V zahraničních výzkumech není psychologický kapitál nikterak novým tématem. 

Výzkumy se však často zaměřují na ověření toho, zda je psychologický kapitál 

signifikantním prediktorem různých proměnných v pracovním prostředí. Jak již bylo 

zmíněno v literárně přehledové části, značně menší podíl výzkumů tvoří studie soustředící 

se na zkoumání toho, které proměnné mohou být prediktory psychologického kapitálu. 

Spíše je toto téma odborníky navrhováno jako předmět dalších studií. 

V českém prostředí, dle dostupných zdrojů, existuje zatím pouze několik prací 

zaměřených na psychologický kapitál obecně. Pokud jde o tuzemské studie zaměřené 

přímo na prediktory psychologického kapitálu, nepodařilo se mi dosud žádnou takovou 

studii vyhledat. Z uvedeného důvodu jsem se rozhodla diplomovou práci soustředit právě 

na možnosti predikce diskutovaného konstruktu. 

Cílem předloženého výzkumu je tedy prozkoumat, zda vybrané faktory duševního 

zdraví signifikantně přispívají k predikci psychologického kapitálu. 

V návaznosti na výše uvedené studie předkládám následující hypotézy: 

H1: Týmová sociální opora signifikantně přispívá k predikci psychologického 

kapitálu. 

H2:  Engagement signifikantně přispívá k predikci psychologického kapitálu. 

H3:  Stres signifikantně přispívá k predikci psychologického kapitálu. 

H4: Kvalitativní nejistota zaměstnání signifikantně přispívá k predikci 

psychologického kapitálu. 
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H5: Kvantitativní nejistota zaměstnání signifikantně přispívá k predikci 

psychologického kapitálu. 

Klíčové pojmy, psychologický kapitál, týmová sociální opora, engagement, stres 

a nejistota zaměstnání, již byly v literárně přehledové části obecně představeny. V rámci 

výzkumu je však potřebné je blíže operacionalizovat. Níže proto uvádím seznam 

analyzovaných proměnných a nástrojů, kterými se proměnné v předkládaném výzkumu 

měřily: 

• psychologický kapitál, Psychological Capital Questionnaire-12 (F. Luthans et al., 

2008) 

• týmová sociální opora, The Team Performance Inventory (West et al., 2004) (pouze 

tři položky zaměřené na komponentu označenou jako „Důvěra, bezpečí, podpora“ 

vybrané ze subškály „Participace“) 

• engagement, Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et al., 2006) 

• stres, Percieved Stress Scale-10 (Cohen & Williamson, 1988) 

• kvalitativní nejistota zaměstnání, The Qualitative Job Insecurity Scale (Fischmann 

et al., in press) 

• kvantitativní nejistota, The Job Insecurity Scale (Vander Elst et al., 2014) 
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5 Metody 

5.1 Design výzkumu 

Vzhledem ke stanovenému záměru práce jsem zvolila kvantitativní typ výzkumu, 

který slouží k ověřování předem vymezených předpokladů. Výhodou vybraného typu 

výzkumu je poměrně rychlý zisk dat od velkého výzkumného souboru, přičemž získaná 

data lze za pomoci statistických metod relativně rychle zpracovat. Reprezentativní 

výzkumný soubor poté umožňuje zobecňovat závěry studie na populaci. Obecnost však 

může být zároveň i limitem této výzkumné strategie, a to z důvodu toho, že nepracuje 

s individuálními odlišnostmi a také nezachycuje různé další faktory, které mohou 

výzkumný problém ovlivňovat (Disman, 2014).  

Výzkumné šetření je realizováno v rámci projektu H-WORK, jehož účelem je 

navrhnout, implementovat a zhodnotit nástroje podporující duševní zdraví na pracovišti. 

Východiskem je víceúrovňový přístup, který zahrnuje intervence na úrovni jednotlivců, 

skupin, leaderů i celé organizace. Tyto intervence probíhají v deseti různých organizacích, 

a to nejen v České republice, ale také v Itálii, Španělsku, Nizozemsku a Německu. Cílem je 

poskytnout teoretické znalosti i praktické nástroje podporující duševní zdraví na pracovišti 

a psychickou pohodu. Konkrétněji by tyto nástroje měly pomoci jejich uživatelům a) ve 

zhodnocení psychosociálních rizik v konkrétním pracovním prostředí, b) při rozhodování, 

které intervence využít a c) při vyhodnocení procesu i výsledku realizované aktivity, a to 

jak v oblasti psychické pohody, tak v oblasti analýzy efektivity nákladů (De Angelis et al., 

2020). 

5.2 Procedura 

Jak již bylo uvedeno, celý výzkum se realizuje v rámci projektu H-WORK. 

Součástí projektu jsou sběry dat v několika jeho fázích (jedná se o fázi analýzy potřeb, 

preintervenční fázi, implementaci a follow-upy) (De Angelis et al., 2020), přičemž 

analyzovaná data byla získána ve fázi preintervenční. 

Pokud jde o výzkumný soubor, projekt H-WORK stanovil dvě kritéria, která musí 

organizace se zájmem o účast v projektu splňovat. Organizace musí působit na českém či 

slovenském trhu a zároveň musí čítat maximálně 200 zaměstnanců. Podle uvedených 

kritérií byl proveden oportunní výběr, díky kterému se do projektu zapojila obchodní 

organizace, která působí na českém trhu a pracuje v ní 170 zaměstnanců. Z oslovených 
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170 zaměstnanců projevilo zájem o účast ve výzkumu 158 osob. Tito zaměstnanci byli 

následně požádáni o vyplnění dotazníků, které zajistil výzkumný tým H-WORK. Jednalo 

se o dotazníky, se kterými pracuji v rámci diplomové práce, ale zároveň o řadu dalších, 

které jsou podkladem jiných studií v rámci celého projektu H-WORK. Respondenti 

vyplňovali dotazníky prostřednictvím online platformy (Qualtrics XM // The Leading 

Experience Management Software, 2021). Komunikace mezi výzkumným týmem 

a zaměstnanci probíhala prostřednictvím HR pracovníka dané organizace, který odkaz na 

dotazníky respondentům rozeslal. Sběr dat trval čtyři týdny, a to v období od poloviny 

března do poloviny dubna 2021.  

 

5.3 Nástroje získávání dat 

PCQ-12 (Psychological Capital Questionnaire – 12) 

K měření psychologického kapitálu byla využita metoda PCQ-12 vycházející 

z metody PCQ, která byla již popsána v literárně přehledové části této práce. Jednou 

z prvních studií, kde byla metoda PCQ-12 představena, je studie F. Luthanse a kolegů 

(2008). Jak již bylo výše zmíněno, psychologický kapitál se zde měří pomocí 12 položek, 

přičemž tři se zaměřují na self-efficacy, čtyři na naději, dvě na optimismus a tři na 

resilienci. Odpovědi jsou zaznamenávány na Likertově škále, kde 1 = naprosto 

nesouhlasím a 6 = naprosto souhlasím (Kamei et al., 2018).  

Ačkoliv reliabilita této metody byla nižší (α = .68), v porovnání s původní PCQ, 

stále je tato hodnota vnímána jako uspokojivá (F. Luthans et al., 2008). 

TPI (The Team Performance Inventory) – subškála „Participace“ 

Míra týmové sociální opory se zjišťovala pomocí tří položek převzatých z TPI 

(West et al., 2004), konkrétně pomocí položek zaměřených na komponentu označenou jako 

„Důvěra, bezpečí, podpora“, vybraných ze subškály „Participace“. Respondenti 

zaznamenávali své odpovědi na pětibodové škále, kde 1 = zcela nesouhlasím a 5 = zcela 

souhlasím. 

Pokud jde o psychometrické charakteristiky, vzhledem k omezenému množství 

dostupných zdrojů zaměřených na TPI se mi podařilo dohledat pouze míru vnitřní 
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konzistence celé subškály „Participace“ anglické verze (α = .86) a italské verze (α = .85) 

(Callea et al., 2014) 

UWES (Utrecht Work Engagement Scale) 

UWES vychází z výše popsaného pojetí engagementu jako konceptu složeného 

z vitality, oddanosti a pohlcení. Ve výzkumu využíváme devítipoložkovou verzi UWES 

(Schaufeli et al., 2006), ve které respondenti zaznamenávají své odpovědi na předkládané 

výroky na škále 0-6 (0 = nikdy, 6 = denně). Její autoři uvádí, že kratší verze vybrané škály 

byla vytvořena proto, aby bylo pro respondenty vyplňování komfortnější. Ve zkrácené 

verzi tedy respondenti odpovídají na devět položek, přičemž každou složku engagementu 

měří tři položky. 

 Psychometrické vlastnosti zkrácené verze UWES se zkoumaly v 10 zemích světa 

(Schaufeli et al., 2006). Vnitřní konzistence devítipoložkové metody vyjádřena pomocí 

Cronbachova koeficientu alfa na vzorku všech deseti studií přesahuje uspokojivou hranici 

α = .80. (U dílčích škál se naměřily následující hodnoty: medián Cronbachova koeficientu 

alfa škály vitality α = .92, medián Cronbachova koeficientu alfa škály oddanosti α = .85, 

medián Cronbachova koeficientu alfa škály pohlcení α = .78). Test-retest reliabilita celé 

škály, která byla zjišťována na vzorku z Austrálie a Norska, dosahuje hodnoty .64 a .73. 

(Pro škálu vitality .61; .71; pro škálu oddanosti .56; .66 a pro škálu pohlcení .68 a .73). Co 

se týče korelací dílčích škál zkrácené a plné verze UWES, medián hodnoty korelačního 

koeficientu u škály vitality dosáhl .91; škály oddanosti .96 a škály pohlcení .92.  

PSS-10 (Perceived Stress Scale – 10) 

PSS zachycuje, do jaké míry hodnotí jedinci životní situace jako stresující. Původní 

verze této metody (Cohen et al., 1983) obsahuje 14 položek, přičemž respondenti 

zaznamenávají odpovědi na škále 0 až 4 (0 = nikdy a 4 = velmi často). Selekcí deseti 

položek s nejvyššími faktorovými zátěžemi vzešla kratší verze této metody, a to PSS-10 

(Cohen & Williamson, 1988). Oproti původní verzi autoři doporučují využít právě PSS-10, 

jelikož vykazuje, v porovnání s PSS-14, srovnatelnou korelaci s dalšími faktory duševního 

zdraví. Navíc však vykazuje vyšší vnitřní konzistenci (α = .78). Konvergentní validitu 

metody podporují i významné souvislosti s metodami State-Trait Anxiety Inventory 

a Multidimensional Health Locus of Control (Roberti et al., 2006). Uvedení autoři však 

zastávají odlišný přístup k její faktorové struktuře než její tvůrci. Cohen a Williamson 
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(1988) tvrdí, že metoda zahrnuje pouze jeden faktor. Oproti tomu Roberti a kolegové 

(2006) na základě faktorové analýzy tvrdí, že metoda zahrnuje faktor vnímané 

bezmocnosti a faktor vnímané self-efficacy. Navzdory odlišnému postoji oproti autorům 

metody však hodnotí PSS-10 jako kvalitní metodu s dobrými psychometrickými 

vlastnostmi. Pro úplnost je třeba podotknout, že od Cohena a Wiliamsona (1988) lze využít 

i krátkou čtyřpoložkovou verzi PSS-4, která ovšem vykazuje nižší reliabilitu, proto slouží 

zejména pouze pro velmi rychlé, orientační zmapování situace. 

QUAL-JIS (Qualitative Job Insecurity Scale) 

Jedná se o čtyřpoložkovou škálu, přičemž respondenti u jednotlivých položek 

označují svoji odpověď na škále 1-5 (1 = zcela nesouhlasím, 5 = zcela souhlasím). Škála 

vznikla jako reakce na potřebu vytvořit kratší a obecnější metodu zjišťování kvalitativní 

nejistoty zaměstnání. Ačkoliv v některých případech může být prospěšné zahrnout do 

měření položky zaměřené na určitá specifika pro konkrétní profese, obecnost položek škály 

QUAL-JIS lze považovat za její přednost, díky které může být využita napříč spektrem 

různých profesí. Další výhoda uvedené škály spočívá v její krátkosti, díky které lze škálu 

dobře integrovat do většího celku dotazníků (Fischmann et al., in press). 

Co se týče psychometrických vlastností, opakovaná měření reliability dané metody 

v určitých časových odstupech na vzorku pracovníků v Rumunsku a Belgii přinesla 

příznivé výsledky. Hodnoty Cronbachova koeficientu alfa se pohybovaly v rozpětí od .81 

do .91. (Fischmann et al., in press).  

Konvergentní validita se hodnotila z hlediska toho, jak se kvalitativní nejistota 

zaměstnání měřená pomocí QUAL-JIS vztahuje k výsledkům kvantitativní nejistoty 

zaměstnání. Dosavadní zjištění totiž ukazují, že oba koncepty spolu souvisí, ačkoliv se 

v určitých aspektech liší. V tomto případě konvergentní validita (zjišťována na dvou 

vzorcích) byla podpořena signifikantní silnou pozitivní korelací (r = .60; r= .84) mezi 

kvalitativní nejistotou zaměstnání měřenou touto metodou a kvantitativní nejistotou 

zaměstnání. Diskriminační validita škály byla podpořena signifikantní korelací (r= -.38; 

r= -.26) mezi kvalitativní nejistotou a oddaností jakožto protichůdným konceptem 

kvalitativní nejistoty zaměstnání (Fischmann et al., in press). 
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JIS (Job Insecurity Scale) 

Uvedená metoda ve své krátké verzi obsahuje čtyři položky a respondenti 

zaznamenávají své odpovědi na škále 1 až 5 (1 = naprosto nesouhlasím a 5 = naprosto 

souhlasím). Tato škála se testovala na souborech pracovníků z různých evropských zemí 

(Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Španělsko a Velká Británie), přičemž její reliabilita 

dosáhla uspokojivých hodnot ve všech pěti vzorcích (hodnoty Cronbachova koeficientu 

alfa se pohybovaly od .82 do .87). (Vander Elst et al., 2014).  

Podpořena byla i její konstruktová a kriteriální validita, kdy, v souladu 

s předpoklady, se nejistota zaměstnání pojila se sníženým afektivním organizačním 

závazkem, vnímaným zdravím a osobním vnímáním svého pracovního výkonu (Vander 

Elst et al., 2014). 

Demografické údaje 

Kromě výše uvedených nástrojů byli respondenti také požádáni o vyplnění několika 

demografických údajů, jejichž přehled je uveden v kapitole Výsledky. 

5.4 Metody zpracování a analýzy dat 

Ve výzkumné práci jsem ke zpracování dat a ověření signifikance prediktorů 

psychologického kapitálu využila metodu vícenásobné lineární regresní analýzy s využitím 

statistického programu Jamovi, verze 1.6 (2021). K pomoci při zpracování dat jsem 

využila i Microsoft Excel.  

Před provedením vlastní regresní analýzy probíhalo ověření, zda získaná data 

splňují předpoklady pro to, aby bylo vhodné zvolenou analýzu provést. Předpoklad 

normality reziduálů dat byl ověřen pomocí Shapiro-Wilkova testu, jehož výsledky 

(W = .990, p = .510) ukazují na to, že distribuce reziduálů se signifikantně neliší od 

normální distribuce. Normální distribuci reziduálů nasvědčuje i Q-Q plot. Z grafického 

zobrazení reziduálů lze usuzovat i na splnění podmínky homoskedasticity. Zjištěné 

hodnoty Cookovy vzdálenosti (M = .00856, SD = .0156) se rovněž pohybují 

v uspokojivém pásmu a nepřesahují kritickou hodnotu 1. Ze získaných hodnot VIF (z angl. 

Variance Inflation Factor) pro jednotlivé prediktory nebyla zjištěna multikolinearita, která 

by omezovala možnost využití regresní analýzy. 
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Co se týče vkládání jednotlivých prediktorů do modelu, využila jsem metodu Enter, 

tedy vložení jednotlivých proměnných současně. 

V rámci analýzy jsem pracovala s tradiční hladinou významnosti α = .05. 

5.5 Etika výzkumu 

Vzhledem k povaze zjišťovaných údajů v celém projektu je potřebné zabývat se 

i etickými souvislostmi studie. Výzkumný projekt byl schválen Komisí pro etiku ve 

výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Respondenti před vstupem do studie obdrželi informovaný souhlas, který zahrnuje 

přiblížení účelu výzkumu i způsob zajištění ochrany a důvěrnosti získaných údajů. Dále 

obsahuje informace o možnosti využití získaných údajů pro účely jiné studie, s čímž 

respondenti podepsáním tohoto dokumentu souhlasí. Rovněž informovaný souhlas 

obsahuje informace o tom, že účast na výzkumu je zcela dobrovolná a lze ji kdykoliv 

ukončit, a to bez jakýchkoliv rizik. 

Získaná data jsou anonymizována. V souladu s minimalizací dat účastníci 

nezveřejňují svá jména, během studie odpovídají pod vygenerovaným kódem, který je 

znám pouze jim samotným, tudíž ani samotný výzkumník není schopen na základě 

získaných dat identifikovat konkrétního respondenta. 

Zacházení se získanými údaji je v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. 

Data jsou shromažďována v databázi, do které mají výzkumníci přístup až na základě 

podepsané dohody o mlčenlivosti. Pokud má o data zájem i třetí osoba, je jí povolen 

přístup rovněž na základě podpisu této dohody. 
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6 Výsledky 

6.1 Demografické charakteristiky výzkumného souboru 

Jak bylo výše zmíněno, ze 170 oslovených zaměstnanců 158 osob (tedy 92.9 % 

oslovených) projevilo zájem o účast ve výzkumném šetření projektu H-WORK. Po 

vyloučení nekompletních odpovědí zahrnuje výzkumný soubor 127 respondentů (tedy 

74.7 % ze všech oslovených osob). 

Pokud jde o uživatelský jazyk, 110 respondentů (86.6 % výzkumného souboru) 

využívá český jazyk. 17 respondentů (13.4 % výzkumného souboru) využívá jazyk 

anglický. 

Tabulka 1  

Rozložení výzkumného souboru dle uživatelského jazyka 

Uživatelský 

jazyk 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost  

Český   110  86.6 %  86.6 %  

Anglický  17  13.4 %  100.0 %  

  

Většinu výzkumného souboru tvoří muži (69 respondentů, tedy 54.3 % 

výzkumného souboru). Žen je zastoupeno 58 (45.7 % výzkumného souboru).  

Tabulka 2  

Rozložení výzkumného souboru dle pohlaví 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní relativní četnost 

Muž   69  54.3 %  54.3 %  

Žena  58  45.7 %  100.0 %  
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Nejčetnější věkovou kategorií je skupina respondentů ve věku 25 – 34 let, kterou 

tvoří 66 osob, tedy 52 % výzkumného souboru. Druhou nejpočetnější skupinu představují 

respondenti ve věku 35 – 44 let. Tvoří ji 44 osob, tedy 34.6 % výzkumného souboru. 

Tabulka 3  

Rozložení výzkumného souboru dle věku 

Hodnota 

v letech 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost  

<25  3  2.4 %  2.4 %  

25 – 34  66  52.0 %  54.3 %  

35 – 44  44  34.6 %  89.0 %  

45 – 54  11  8.7 %  97.6 %  

55 – 64  3  2.4 %  100.0 %  

 

Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání je nejčastěji zastoupeno vysokoškolské 

vzdělání magisterského stupně, které má 46 pracovníků, tedy 36.2 % výzkumného 

souboru. Druhou nejčastější kategorií je středoškolské vzdělání s maturitou, která má 

39 pracovníků, tedy 30.7 % výzkumného souboru. Třetí nejčastěji zastoupenou kategorií je 

vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, které uvádí 25 pracovníků, tedy 19.7 % 

výzkumného souboru. 
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Tabulka 4  

Rozložení výzkumného souboru dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Vzdělání 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost 

Vyučen/a  2  1.6 %  1.6 %  

Středoškolské bez 

maturity 
 5  3.9 %  5.5 %  

Středoškolské 

s maturitou 
 39  30.7 %  36.2 %  

Vyšší odborné  9  7.1 %  43.3 %  

Vysokoškolské, 

bakalářské 
 25  19.7 %  63.0 %  

Vysokoškolské, 

magisterské 
 46  36.2 %  99.2 %  

Vysokoškolské, 

doktorské 
 1  0.8 %  100.0 %  

   

Co se týče typu pracovního úvazku, převážná většina pracovníků, konkrétně 

115 osob (90.6 % výzkumného souboru), pracuje na plný úvazek na dobu neurčitou. 

Tabulka 5  

Rozložení výzkumného souboru dle typu pracovního úvazku 

Typ úvazku 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost 

Doba neurčitá, plný 

úvazek 
 115  90.6 %  90.6 %  

Doba neurčitá, částečný 

úvazek  
 2  1.6 %  92.1 %  

Doba určitá, plný úvazek   8  6.3 %  98.4 %  

Doba určitá, částečný 

úvazek  
 2  1.6 %  100.0 %  
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Z hlediska doby trvání pracovního poměru 43 respondentů (33.9 % výzkumného 

souboru) pracuje u tohoto zaměstnavatele 3 – 4 roky, 41 respondentů (32.3 % výzkumného 

souboru) u něho pracuje 5 – 10 let. 33 respondentů, 26 % výzkumného souboru, pracuje 

u tohoto zaměstnavatele 1 – 2 roky. 

Tabulka 6  

Rozložení výzkumného souboru dle doby trvání pracovního poměru 

Hodnota 

v letech 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost 

<1  9  7.1 %  7.1 %  

1 – 2  33  26.0 %  33.1 %  

3 – 4  43  33.9 %  66.9 %  

5 – 10  41  32.3 %  99.2 %  

10 +  1  0.8 %  100.0 %  

 

 Rozložení manažerské zodpovědnosti je v rámci výzkumného souboru velmi 

vyrovnané. 63 respondentů (49.6 % výzkumného souboru) vykazuje manažerskou 

zodpovědnost, 64 respondentů (50.4 % výzkumného souboru) nikoliv. 

Tabulka 7  

Rozložení výzkumného souboru dle manažerské zodpovědnosti 

Hodnota Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní relativní četnost 

Ano  63  49.6 %  49.6 %  

Ne   64  50.4 %  100.0 %  
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Co se týče formy domácího soužití, většina respondentů (85 osob, tedy 67.5 % 

výzkumného souboru) uvedla, že žije ve společné domácnosti s partnerem / partnerkou. 

Tabulka 8  

Rozložení výzkumného souboru dle formy domácího soužití 

Domácí soužití 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost 

Sám / sama  22  17.5 %  17.5 %  

S partnerem / partnerkou  85  67.5 %  84.9 %  

S rodiči nebo jinými 

příbuznými 
 7  5.6 %  90.5 %  

S ostatními (spolubydlení)  12  9.5 %  100.0 %  

 

Pokud jde o aktuální životní situaci, nejvíce, konkrétně 46 respondentů (36.2 % 

výzkumného souboru) uvádí, že žije v páru a s dětmi. Druhou nejčastěji zastoupenou 

kategorií jsou svobodní bezdětní respondenti, kterých je 39 a tvoří tak 30.7 % výzkumného 

souboru. 31 respondentů, tedy 24.4 % výzkumného souboru, je bezdětných, ale žije v páru. 

Tabulka 9  

Rozložení výzkumného souboru dle aktuální životní situace 

Hodnota 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní relativní 

četnost 

Svobodný / á, bez 

dětí 
 39  30.7 %  30.7 %  

Svobodný / á, 

s dětmi 
 7  5.5 %  36.2 %  

Pár, bez dětí  31  24.4 %  60.6 %  

Pár, s dětmi  46  36.2 %  96.9 %  

Nic z uvedeného  4  3.1 %  100.0 %  
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6.2 Deskriptivní statistika analyzovaných proměnných 

Na základě odpovědí výzkumného souboru byly následně u analyzovaných 

proměnných zjištěny jejich hrubé skory – průměry. Přehled deskriptivních údajů 

jednotlivých proměnných shrnuji v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 10  

Deskriptivní statistika analyzovaných proměnných 

  PCQ-12 TPI UWES PSS-10 QUAL-JIS JIS 

N  127  127  127  127  127  127  

Průměr   4.47  4.10  3.72  2.50  2.80  2.33  

Směrodatná odchylka  0.681  0.716  0.899  0.592  1.01  0.863  

Minimum   2.92  2.00  1.44  1.25  1.00  1.00  

Maximum  6.00  5.00  5.57  3.80  5.00  4.50  

  

Jednotlivé nástroje byly také podrobeny zkoumání reliability, konkrétně míry 

vnitřní konzistence. Níže pro každý nástroj přikládám hodnoty Cronbachova koeficientu 

alfa a McDonaldova koeficientu omega, které jsme získali na našem vzorku: 

• TPI (α = .908; ω = .913) 

• UWES (α = .886; ω = .896) 

• PSS-10 (α = .776; ω = .803) 

• QUAL-JIS (α = .893; ω = .896) 

• JIS (α = .884; ω = .890) 

• PCQ-12 (α = .887; ω = .893) 
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6.3 Testová statistika zkoumaných proměnných 

Před samotným výsledným regresním modelem je zobrazena korelační matice 

zobrazující statistickou významnost souvislostí jednotlivých proměnných. 

Tabulka 11  

Korelační matice analyzovaných proměnných 

    PCQ-12 TPI UWES PSS-10 QUAL-JIS JIS 

PCQ-12  Pearson's r  —                 

   p-hodnota  —                 

   N  —                 

TPI  Pearson's r  0.102  —              

   p-hodnota  0.255  —              

   N  127  —              

UWES  Pearson's r  0.399 *** 0.333 *** —           

   p-hodnota  < .001  < .001  —           

   N  127  127  —           

PSS-10  Pearson's r  -0.500 *** -0.127  -0.490 *** —        

   p-hodnota  < .001  0.155  < .001  —        

   N  127  127  127  —        

QUAL-JIS  Pearson's r  -0.267 ** -0.215 * -0.410 *** 0.525 *** —     

   p-hodnota  0.002  0.015  < .001  < .001  —     

   N  127  127  127  127  —     

JIS  Pearson's r  -0.191 * -0.209 * -0.141  0.323 *** 0.565 *** —  

   p-hodnota  0.031  0.019  0.113  < .001  < .001  —  

   N  127  127  127  127  127  —  

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

  

 

Pokud jde o celkové zhodnocení modelu, na základě provedeného F-testu se 

ukazuje jeho statistická významnost (F (5, 121) = 9.70, p  <  .001). Z hodnoty koeficientu 

R2 vyplývá, že model vysvětluje 28.6 % variance. Pokud využijeme adjustovaný koeficient 

determinace zohledňující počet prediktorů, ukazuje se, že předkládaný model vysvětluje 

25.7 % variance. 
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Tabulka 12  

Celkové zhodnocení regresního modelu 

 Test modelu 

Model R R² Adjustované R² F df1 df2 p 

1  0.535  0.286  0.257  9.70  5  121  < .001  

 

Nyní se dostáváme ke zhodnocení signifikance jednotlivých prediktorů. Záměrem 

modelu je ověření, zda lze predikovat hodnotu psychologického kapitálu z následujících 

proměnných, kterými jsou: týmová sociální opora (měřena TPI), engagement (měřen 

UWES), stres (měřen PSS-10), kvalitativní nejistota zaměstnání (měřena QUAL-JIS) 

a kvantitativní nejistota zaměstnání (měřena JIS).  

Tabulka 13  

Regresní model – predikce psychologického kapitálu 

 95% konfidenční 

interval (CI) 

Prediktor Odhad (B) 
Směrodatná 

chyba 
t p 

Stand. 

odhad (ß) 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

Intercept   5.0846  0.5131  9.910  < .001           

TPI   -0.0241  0.0792  -0.304  0.762  -0.0253  -0.1899  0.139  

UWES   0.1735  0.0725  2.393  0.018  0.2288  0.0395  0.418  

PSS-10    -0.4695  0.1121  -4.188  < .001  -0.4078  -0.6006  -0.215  

QUAL-JIS  0.0534  0.0725  0.736  0.463  0.0788  -0.1330  0.291 
6.3.1.1.1.1  

JIS    -0.0605  0.0753  -0.804  0.423  -0.0766  -0.2653  0.112  

  

Níže připomeňme znění stanovených hypotéz. 

H1: Týmová sociální opora signifikantně přispívá k predikci psychologického 

kapitálu. 

 Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že týmová sociální opora není signifikantním 

prediktorem psychologického kapitálu (ß = -.0253, 95% CI = [-.1899, .139], p = .762). 

H1 nebyla podpořena. 
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H2: Engagement signifikantně přispívá k predikci psychologického kapitálu. 

Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že se zvýšením míry engagementu lze 

předpokládat zvýšení míry psychologického kapitálu (ß = .2288, 95% CI = [.0395, .418], 

p = .018). 

H2 byla podpořena. 

H3: Stres signifikantně přispívá k predikci psychologického kapitálu. 

Výsledky regresní analýzy nasvědčují tomu, že se zvýšením subjektivně vnímané 

míry stresu můžeme předpokládat pokles psychologického kapitálu (ß = -.4078, 95% CI = 

[-.6006, -.215], p < .001).  

H3 byla podpořena. 

H4: Kvalitativní nejistota zaměstnání signifikantně přispívá k predikci 

psychologického kapitálu. 

Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že kvalitativní nejistota zaměstnání není 

signifikantním prediktorem psychologického kapitálu (ß = .0788, 95% CI = [-.1330, .291], 

p = .463). 

H4 nebyla podpořena. 

H5: Kvantitativní nejistota zaměstnání signifikantně přispívá k predikci 

psychologického kapitálu. 

Z výsledků regresní analýzy se ukazuje, že kvantitativní nejistota zaměstnání není 

signifikantním prediktorem psychologického kapitálu (ß = -.0766, 95% CI = [-.2653, .112], 

p = .423). 

H5 nebyla podpořena. 
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7 Diskuze 

Cílem předkládaného výzkumu diplomové práce bylo ověřit, zda jsou vybrané 

faktory duševního zdraví (týmová sociální opora, engagement, stres, kvalitativní 

a kvantitativní nejistota zaměstnání) statisticky významnými prediktory psychologického 

kapitálu zaměstnanců v době pandemie onemocnění Covid-19. K měření všech 

proměnných byly využity dotazníkové metody. Pro analýzu vztahů mezi prediktory 

a predikovaným psychologickým kapitálem jsem využila korelační analýzu 

a vícenásobnou lineární regresní analýzu. Výzkumný soubor tvořilo 127 zaměstnanců 

vybrané obchodní organizace působící na českém trhu. Sběr dat proběhl on-line formou, 

a to v období od poloviny března do poloviny dubna 2021. 

7.1 Shrnutí a interpretace výsledků 

Výsledky regresní analýzy ukazují, že vytvořený model zahrnující všechny 

prediktory vysvětluje 28.6 % variance a je statisticky významný. Nejsilnějším prediktorem 

je dle výsledků stres, přičemž se zvyšující se subjektivně vnímanou mírou stresu můžeme 

předpokládat pokles psychologického kapitálu. Druhým nejsilnějším prediktorem 

psychologického kapitálu je podle našeho modelu engagement. Z výsledků regresní 

analýzy vyplývá, že se zvýšením míry engagementu se zvyšuje i míra psychologického 

kapitálu. Co se týče ostatních zkoumaných faktorů duševního zdraví, týmovou sociální 

oporu i kvalitativní a kvantitativní nejistotu zaměstnání lze na základě našich výsledků 

hodnotit jako nesignifikantní prediktory psychologického kapitálu.  

Ještě než se budu věnovat samostatným zkoumaným prediktorům, ráda bych 

doplnila informaci k analýze spolehlivosti využitých nástrojů měření jednotlivých 

proměnných. Pozitivním zjištěním bylo, že všechny nástroje vykazovaly na našem vzorku 

uspokojivou reliabilitu, která byla zjišťována pomocí analýzy vnitřní konzistence. Její míru 

jsme vyjádřili ve formě Cronbachova koeficientu alfa a McDonaldova koeficientu omega. 

Výsledné koeficienty všech nástrojů dosáhly dostatečných hodnot pro to, abychom je 

mohli (jak uvádí Lance a kolegové (2006)), označit jako spolehlivé.  

Nyní bych se ráda vyjádřila k jednotlivým prediktorům, které jsme ve výzkumu 

analyzovali.  

Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu nasvědčuje (podle toho, jak 

interpretují hodnoty korelačního koeficientu Hendl a kolegové (2021) silné negativní 
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souvislosti mezi subjektivně vnímanou mírou stresu a psychologickým kapitálem. Tento 

vztah byl očekávatelný, jelikož je i ve shodě s již dříve prováděnými analýzami (Avey, 

Reichard et al., 2011). Z výsledků regresní analýzy se stres ukázal ze všech námi 

analyzovaných proměnných jako nejsilnější signifikantní prediktor psychologického 

kapitálu, kdy se zvýšením subjektivně vnímané míry stresu dochází k poklesu hodnoty 

psychologického kapitálu zaměstnanců. Na pracovní stres jako prediktor psychologického 

kapitálu odkazuje i metaanalýza Konga a kolegů (2018). Někteří autoři (Avey et al., 2009) 

ve svých studiích naopak formulují vztah proměnných tak, že míra psychologického 

kapitálu následně ovlivňuje míru vnímaného stresu, a že psychologický kapitál slouží jako 

určitý zdroj sil pro zvládání stresových situací. Shoda ale panuje v tom, že téma stresu na 

pracovišti je velmi aktuální. Současné snižování stavů, zvýšená míra nejistoty zaměstnání, 

konkurenční tlak, rychlé změny v pracovních postupech. Uvedené a další faktory mohou 

přispívat k tomu, že se míra stresu na pracovišti zvyšuje (Avey et al., 2009). Trend 

zvyšujícího se stresu zaměstnanců podporuje i další studie (Gallup, 2021), která navíc 

zaznamenala (od roku 2009) nejvyšší meziroční nárůst míry stresu zaměstnanců právě 

mezi lety 2019 a 2020. Vzhledem k výše uvedeným signifikantním souvislostem 

psychologického kapitálu a stresu tedy vnímám další výzkumy na toto téma, stejně tak jako 

intervence zaměřené na podporu psychologického kapitálu a na strategie efektivního 

zvládání stresových situací, jako velmi aktuální a potřebné.  

Dále jsme se ve výzkumu zabývali souvislostí psychologického kapitálu 

a engagementu. Z výsledků vyplývá signifikantní pozitivní korelace mezi uvedenými 

proměnnými. Z dosažené hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu (opět interpretované 

podle Hendla a kolegů (2021)) lze říci, že se mezi proměnnými jedná o středně silný vztah. 

Také nás zajímalo, zda lze z vykazované míry engagementu usuzovat hodnotu 

psychologického kapitálu. Téma o směru vztahu mezi zmíněnými proměnnými se na poli 

psychologického výzkumu zatím nezdá být uzavřeno. Například Kotzé (2018) se přiklání 

k tomu, že psychologický kapitál je prediktorem engagementu. Hypotéza našeho výzkumu 

naopak předpokládala, že to bude právě engagement, který přispívá k predikci 

psychologického kapitálu. Výsledky regresní analýzy podporují tvrzení, že se zvyšujícím 

se engagementem můžeme předpokládat i zvýšení psychologického kapitálu. Toto zjištění 

se zároveň shoduje se závěry dalších autorů (de Waal & Pienaar, 2013; Srivastava 

& Maurya, 2017), kteří proto v této souvislosti doporučují zabývat se i intervencemi 

cílenými na udržení a podporu engagementu zaměstnanců. Podpoře engagementu je 
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vhodné věnovat o to více pozornosti vzhledem k tomu, že podle výsledků 

zaměstnaneckého průzkumu (Gallup, 2021) engagement zaměstnanců v roce 2020 

globálně zaznamenal pokles. Zároveň se z tohoto celosvětového průzkumu zahrnujícího 

respondenty z více než 160 zemí zjistilo, že kvůli pandemii Covid-19 více než polovina 

respondentů zaznamenala pokles příjmů, 58 % respondentů dočasně přestalo pracovat, 

31 % respondentů práci ztratilo. Lze uvažovat o tom, že snížení engagementu může 

souviset s tím, že lidé vlivem pandemie mají více starostí se zajištěním existenčních potřeb 

a nezbývá jim tak kapacita na sebevyjádření a sebezapojení se do své pracovní role 

fyzicky, kognitivně i emocionálně, tedy na to, jak engagement definuje Kahn (1990). 

Nicméně navrhované souvislosti jsou pouhé mé spekulace, které by bylo potřebné dále 

vědecky zkoumat. Překvapivě však podle zmíněného zaměstnaneckého průzkumu některé 

regiony vykazovaly v roce 2020 naopak zvýšení engagementu. Nárůst engagementu byl 

podle autorů studie nejvyšší právě ve Východní Evropě, kam se řadila i Česká republika. 

Současně však obyvatelé Východní Evropy patřili ke skupinám méně zasaženým ztrátou 

zaměstnání.  

I souvislost nejistoty zaměstnání a psychologického kapitálu byla předmětem 

našeho výzkumu. Ve výzkumu se u respondentů měřilo jejich vnímání kvalitativní 

i kvantitativní nejistoty zaměstnání. Ačkoliv kvalitativní i kvantitativní nejistota 

zaměstnání signifikantně negativně koreluje s psychologickým kapitálem, výsledky 

regresní analýzy nasvědčují tomu, že ani jeden z typů nejistoty zaměstnání nepřispívá 

signifikantně k predikci psychologického kapitálu.  Považuji za zajímavé zabývat se vztahy 

mezi psychologickým kapitálem a nejistotou zaměstnání obzvláště v současné krizové 

době. Myslím si ale, že zde by bylo přínosnější vycházet spíše z pojetí psychologického 

kapitálu jako osobnostního zdroje zvládání náročných situací (Avey et al., 2009) 

a ověřovat, zda naopak je to psychologický kapitál, který predikuje míru vnímání nejistoty 

zaměstnání. Dále se domnívám, že zjištěné hodnoty nejistoty zaměstnání na našem vzorku 

mohou být ovlivněny například odvětvím, ve kterém respondenti pracují či strukturou 

výzkumného souboru. Respondenti našeho výzkumu jsou pracovníci obchodní společnosti 

a právě odvětví obchodu bylo v pandemii značně ohroženo. Dále výzkumný soubor 

zahrnuje zejména zaměstnance nižší věkové kategorie. Co se týče rodinné situace, 

převažují zaměstnanci bezdětní. U takových zaměstnanců bylo již dříve zjištěno (Gallie 

et al., 2017), že vnímají nejistotu zaměstnání méně výrazně než zaměstnanci vyšší věkové 
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kategorie, u nichž obavy ze ztráty zaměstnání může podporovat to, že pravděpodobněji 

mají rodinné finanční závazky. 

Pokud jde o týmovou sociální oporu, z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že tato 

proměnná nemá s psychologickým kapitálem statisticky významnou souvislost. Uvedené 

zjištění je překvapivé, a to vzhledem k dříve realizovaným studiím (Srivastava & Maurya, 

2017) které uvádí, že týmová sociální opora napomáhá ke zvýšení psychologického 

kapitálu. Podpora kolegů totiž podle autorů přispívá k pozitivnímu sebehodnocení, k tomu, 

že pracovník věří ve svou schopnost úspěšně se vyrovnávat s požadavky, které jsou na něj 

kladeny, a v dosažení vytyčených cílů.  Domnívám se, že v našem výzkumu výsledky 

měření týmové sociální opory mohlo ovlivnit to, že se výzkum realizoval v době 

pandemie, kdy zaměstnanci pracovali převážně z domova a osobní kontakt byl spíše 

nahrazen on-line komunikací. Lze předpokládat, že míra vnímané týmové opory se mohla, 

i z důvodů omezení sociálních kontaktů při práci, v porovnání se stavem před pandemií, 

změnit. Z letošní studie (Buffer, 2021) vyplývá, že pracovníci, kteří museli kvůli pandemii 

začít pracovat na dálku, vnímají právě osamělost a obtíže s komunikací a spoluprací 

v týmu jako jedny z nejvýraznějších úskalí vzdálené práce. Také se ukazuje, že 

v pandemické době lidé z pochopitelných důvodů pociťují více každodenních starostí 

(Gallup, 2021). V této souvislosti se domnívám, že lidé vzhledem k tíze svých osobních 

starostí nemusí mít vždy dostatek zdrojů k tomu, aby sami navíc poskytovali sociální oporu 

svým kolegům. Toto je však pouze moje úvaha, kterou by bylo potřebné dále více prověřit. 

Výzkumů na téma příjímání sociální opory existuje relativně velké množství. Studie, které 

by se zaměřovaly přímo na poskytování týmové sociální opory od pracovníků, kteří sami 

čelí náročné životní situaci, mi zatím bohužel nejsou dostupné. 

Pokud přejdeme od významu jednotlivých faktorů k celému výzkumu, můžeme říci, 

že jeho pozitivním aspektem byla vysoká návratnost dotazníků značící zájem zaměstnanců 

účastnit se projektu. K vysoké návratnosti dotazníků mohlo přispět to, že se dotazníky 

distribuovaly on-line. Pomoci mohlo i to, že odkaz na dotazníky šířil přímo HR pracovník 

organizace, tedy osoba, kterou respondenti znají a mohou k ní mít větší důvěru. Zároveň se 

domnívám, že zájem respondentů mohl být podpořen tím, že téma duševního zdraví je 

vzhledem k současné době velmi aktuální. Například ze studie zaměřené na využívání 

linek důvěry v České republice v době 12. 3. – 17. 5. 2020 (tedy v období nouzového 

stavu) vyplývá, že obecně zaměřené linky důvěry zaznamenaly celkově mírný nárůst 

hovorů (+10 – 20 %), některé však nárůst až 40 – 100 %. Specializované linky důvěry také 
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uvádí vyšší nárůst počtu hovorů (např. Linka pomoci obětem + 40 %, Linka pomoci v krizi 

Policie České republiky +45 %, Rodičovská linka + 50 %, Linka seniorů + 300 – 350 %) 

(Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020). Dále se ukazuje, že v období 

pandemie došlo v českém prostředí ke zvýšení prevalence duševních poruch. V porovnání 

se stavem před pandemií došlo k nárůstu případů úzkosti, deprese i sebevražedných 

tendencí (Winkler et al., 2020).  

7.2 Limity výzkumu 

Jedním z limitů výzkumu je nereprezentativnost výběrového souboru. Vzhledem 

k tomu, že se sběr dat realizoval pouze v jedné společnosti, jejíž výběr proběhl oportunním 

způsobem (na základě předem stanovených kritérií projektu), úskalím je nízká externí 

validita studie. Z přehledu demografických údajů respondentů například vidíme, že 

v organizaci je velké zastoupení věkové kategorie 25 – 34 let, která tvoří více než polovinu 

výzkumného souboru. Lze předpokládat, že tato výzkumná skupina může mít jiné 

charakteristiky než pracovníci vyšších věkových kategorií, kteří nejsou v souboru natolik 

zastoupeni, a tím mohou být zjištěné výsledky zkresleny. Celkově lze předpokládat, že 

organizace má svá specifika a nelze tedy z výsledků zaměstnanců jedné organizace 

zobecňovat na celou populaci zaměstnanců. V předkládaném výzkumu se soustředíme na 

samostatnou organizaci jako jednu určitou výzkumnou jednotku. Ta bude dále podrobena 

v rámci celého H-WORK projektu různým intervencím, přičemž jejich efekt bude poté 

v určitých časových intervalech měřen. Zde zatím však pouze analyzujeme souvislosti 

v datech získaných před intervencemi. Můžeme proto naši studii připodobnit k počáteční 

fázi tzv. single subject study, která se zabývá právě mj. sledováním efektu intervencí 

v průběhu času (Byiers et al., 2012). 

Limitem při sběru dat je použití sebeposuzovacích metod. Můžeme předpokládat, 

že některé odpovědi mohly být ovlivněny například centrální tendencí respondentů či 

snahou respondentů odpovídat sociálně žádoucím způsobem. Dalším úskalím je fakt, že 

respondenti zaznamenávali své odpovědi on-line. Výhodou je, že zvolená forma sběru dat 

mohla svojí jednoduchostí a pohodlností pro respondenty podpořit vyšší návratnost 

dotazníků. Také se díky ní podařilo shromáždit rozsáhlé množství dat týkajících se širšího 

souboru proměnných. Rizikem ovšem je, že nevíme, za jakých okolností a v jakém 

prostředí respondenti dotazníky vyplňovali. S ohledem na omezené možnosti osobního 

setkávání v pandemickém období se však sběr dat on-line jeví jako vhodná alternativa. 
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Dále považuji za důležité upozornit na to, že, ačkoliv výsledky předkládaného 

výzkumu srovnávám s již dříve realizovanými studiemi, musíme brát v potaz určitá úskalí 

takového srovnávání. A to zejména proto, že náš výzkum probíhal ve zcela jiných 

podmínkách, které byly výrazně ovlivněné pandemií onemocnění Covid-19. Sběr dat pro 

náš výzkum se realizoval v období, kdy se Česká republika ocitla v nouzovém stavu. 

V tomto období navíc patřila (vždy v přepočtu na milion obyvatel) mezi země s nejvyšším 

denním přírůstkem počtu případů Covid-19 a zároveň se řadila mezi země s nejvyšším 

celkovým počtem potvrzených případů na světě (Ritchie et al., n.d.). 

Omezená je bohužel i možnost porovnávat naše výsledky predikce 

psychologického kapitálu s výsledky jiných českých studií, neboť jejich existence mi není 

známa. 

7.3 Doporučení pro další výzkum 

Závěrem bych zde ráda doplnila několik návrhů, kterým by bylo přínosné se 

v dalších studiích věnovat.  

Lze předpokládat, že data v našem výzkumu byla ovlivněna pandemickou situací 

v České republice, a že pokud bychom realizovali výzkum v době před pandemií, dostali 

bychom jiné odpovědi. Jedním z doporučení pro další výzkum je tedy realizovat výzkumné 

šetření na dané téma opakovaně v určitých časových odstupech a následně porovnávat 

současné výsledky s nově zjištěnými daty. I tato data pravděpodobně budou ovlivněna 

aktuální situací týkající se Covidu-19. Nicméně lze předpokládat, že pracovní prostředí 

nebude zasaženo natolik, jako tomu bylo v nouzovém stavu v období jara 2021.   

Vzhledem k výše zmíněné nereprezentativnosti výzkumného souboru by bylo do 

budoucna nutné zajistit reprezentativnější výzkumný soubor, který by nám umožnil větší 

možnosti zobecnění zjištěných závěrů. Zajímavé by však bylo také porovnání významu 

a souvislostí psychologického kapitálu podle typu povolání či obecněji podle typů 

pracovních odvětví.  

Pokud se zaměříme na pracovní kapitál obecně, stále není uzavřena debata o jeho 

struktuře a o tom, zda jej tvoří pouze zmiňované čtyři složky. Můžeme uvažovat o tom, že 

existují jeho další, dosud neprozkoumané komponenty, které mohou být námětem pro 

budoucí zkoumání. Stejně tak můžeme dále analyzovat, zda se psychologický kapitál týká 

pouze jednotlivců nebo zda jej lze sledovat i u pracovních týmů či celých organizací. 
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Dalším návrhem pro budoucí práce výzkumníků může být tvorba jiných typů 

nástrojů měřících psychologický kapitál, jelikož, jak vyplývá z výše uvedených zdrojů, 

psychologický kapitál se měří převážně pomocí sebeposuzovacích dotazníkových metod. 

Objevuje se u nich však riziko sociální desirability, a tedy možného zkreslení výsledků, 

které bychom mohli, za využití jiných typů nástrojů, snížit.  

Zcela jistě by také bylo užitečné rozšiřovat výzkum potenciálních prediktorů 

psychologického kapitálu, a to napříč různými kulturami, věkovými skupinami, profesními 

oblastmi a dalšími charakteristikami, za účelem lepší možnosti porovnávání výsledků 

a zjišťování souvislostí. 

Vzhledem k pozitivním praktickým dopadům psychologického kapitálu na 

jednotlivce i organizace má rozhodně smysl sledovat, jakým způsobem jej můžeme 

rozvíjet. Je třeba, dle mého názoru, věnovat pozornost tomu, které typy intervencí se 

ukazují více, a které méně funkční. Ze zjištěných výsledků bychom pak mohli vyvodit 

další doporučení pro rozvoj psychologického kapitálu, která by byla adresovaná jak 

jednotlivcům, tak i týmům a organizacím. 
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Závěr 

Ukazuje se, že pro efektivní fungování organizace má smysl se věnovat nejen jejím 

konkrétním stránkám (např. zisku či obratu), ale i abstraktnějším faktorům. Jedním z nich 

může být zdraví. Pokud hovoříme o zdravé organizaci jako celku, zdravím můžeme myslet 

nejen fyzické zdraví pracovníků, ale také řadu dalších aspektů, kupříkladu vysokou 

pracovní spokojenost, vysoký organizační závazek, kvalitní mezilidské vztahy na 

pracovišti atd. (Cooper & Cartwright, 1994; Quick et al., 2007). Právě s těmito i mnoha 

dalšími faktory souvisí psychologický kapitál, který, jak uvádí F. Luthans, Youssef 

a Avolio (2007), představuje individuální stav jedince skládající se ze self-efficacy, 

optimismu, naděje a resilience. S ohledem na povahu jeho složek jej někteří autoři 

považují za osobnostní zdroj napomáhající k úspěšnému zvládání náročných situací (Avey 

et al., 2009). 

Vzhledem k významnosti psychologického kapitálu považuji za užitečné věnovat se 

možnostem jeho predikce. Proto cílem diplomové práce bylo ověřit, zda vybrané faktory 

duševního zdraví (týmovou sociální oporu, engagement, stres, kvalitativní a kvantitativní 

nejistotu zaměstnání) můžeme považovat za signifikantní prediktory psychologického 

kapitálu. Analýza se realizovala na souboru 127 zaměstnanců obchodní organizace 

působící na českém trhu. K měření analyzovaných proměnných byly využity 

sebeposuzovací dotazníkové metody, které se respondentům administrovaly on-line. Sběr 

dat proběhl v období od poloviny března do poloviny dubna 2021. Výsledky vícenásobné 

lineární regresní analýzy ukazují, že v naší studii je subjektivně vnímaná míra stresu 

nejsilnějším signifikantním prediktorem psychologického kapitálu. Dalším signifikantním 

prediktorem psychologického kapitálu je také engagement. Naopak týmová sociální opora 

ani kvalitativní a kvantitativní nejistota zaměstnání k predikci psychologického kapitálu 

nepřispívají statisticky významně.  

Realizace práce tak přispěla k rozšíření limitovaného množství výzkumných studií 

psychologického kapitálu v českém prostředí, a tudíž k většímu povědomí 

o psychologickém kapitálu zaměstnanců a jeho souvislostech v kontextu práce 

a organizace. Pro další výzkumné činnosti však stále existuje řada námětů – například 

longitudinální výzkum psychologického kapitálu, který by byl méně zatížený pandemickou 

situací, dále výzkum případných dalších složek psychologického kapitálu či tvorba nových 

nástrojů jeho měření, které by doplňovaly, v současnosti hojně využívané, sebeposuzovací 
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metody. Žádoucí by rovněž byl výzkum dalších možností rozvoje psychologického 

kapitálu, který by tak mohl být přínosem pro jednotlivce i celé organizace.  
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