
1 
 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

Studijní obor: Psychologie práce a organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: Autoreferát (teze) disertační práce 

 

Optimální prospívání („flourish“) manažera nadnárodní organizace 

Thriving (flourishing) of supra-national corporation manager 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 

 

 

 

 

2017        Petra Rohlíková 

 



2 
 

Motto: „Žít – to je zřídká věc ve světě. Většina lidí existuje a tím to končí“ (Oscar Wilde)1 

 

Úvod 

 

Disertační práce se zabývá tématem optimálního fungování jedince v manažerské roli 

v prostředí nadnárodní organizace. Práce manažera klade vysoké nároky jak na odbornou 

stránku jedince, tak i na jeho osobnost, která se denně ocitá pod velkým tlakem. V posledních 

letech se tento tlak zvyšuje celkovým turbulentním prostředím trhu, prací v tzv. maticových 

strukturách2, nutností časté změny a velké rychlosti jak ve výkonu, tak i v manažerských 

rozhodnutích. Nadnárodní organizace s sebou nese ještě jiná specifika jako je např. 

multikulturní prostředí, komunikace v cizích jazycích, spolupráce (bezprostřední i distanční) s 

lidmi po celém světě; zároveň vyrovnávání se s novými akvizicemi a tříštěním jednotlivých 

organizačních kultur. Ústředním tématem našeho zájmu je duševní pohoda těchto jedinců 

v soukromí i v práci; a to především její kvalitativní povaha. Specificky se zabýváme jevem 

definovaným americkým pozitivním psychologem Martinem Seligmanem - „flourish“ (angl.)3, 

- jež představuje specifický koncept osobní pohody.   

 

 

1. Teoretická východiska práce 

Práce vychází z teoretických definicí osobní pohody (well-beingu), která je významným 

ukazatelem kvality života. Navazuje na současné studie, jež spojují tento zážitek s prožitky 

štěstí, prosperity či životní spokojenosti (Křivohlavý, 2013, Blatný et al., 2005). Osobní pohodu 

lze vnímat jako fakt, situaci a prožitek, kdy je danému člověku v životě dobře; jde tedy o ryze 

subjektivní kvalitu, kterou nelze objektivně kvantifikovat. Mnoho autorů se shoduje, že w-b je 

multidimenzionální teoretický konstrukt, který je tvořený větším množstvím provázaných 

faktorů. Každý z těchto faktorů je měřitelný a přispívá k celkové osobní pohodě (např. Diener, 

1984; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). V teoretické části blíže nastiňujeme souvislosti 

osobní pohody se zkoumáním oblastí, které výzkumníci považovali za zdroje osobní pohody 

(sociodemografické faktory, osobnostní rysy, životní události). 

Osobní pohoda byla v počátcích zkoumání spojována především s prožitky štěstí, které lze 

vnímat nikoliv jako vytoužený cíl, ale jako neustálý kontinuální proces, vyvěrající z pozitivních 

postojů jednotlivce; zahrnuje jeho životní smysl i spiritualitu (Diener, 2002). Mnoho autorů se 

vymezilo v oblasti zkoumání osobní pohody vůči zjednodušování tohoto jevu na pouze 

individualistickou kvalitu. Člověk může být šťastný, nepřispívá však k obecnému blahu. I to byl 

jeden z důvodů vzniku a definice jevu „flourishing“, který zahrnuje zkoumání jak subjektivní 

míry vnitřní satisfakce (tzv. hédonistický pohled na w-b, např. Fredrickson, 2002), tak i 

optimálního fungování jedince v různých oblastech jeho života, v sociálních vazbách jako je 

partnerství, rodina, sociální a politický systém (tzv. eudaimonický pohled, např. Ryff & Singer, 

1989). Pojem flourish můžeme charakterizovat jako celkové úspěšné prožívání osobnosti, stav 

pozitivního mentálního zdraví člověka, který netrpí duševními poruchami, je převážně 

pozitivně emočně naladěn, má úspěchy v osobní i sociální sféře. Slezáčková (2012) nabízí 

český ekvivalent optimální prospívání. Teoretická část práce představuje čtyři základní 

přístupy k definici jevu flourish. Jedním z představitelů je E. Diener (1985), který v kontextu 

                                                           
1Orig. Angl. “To live is the rarest thing in the world.  Most people exist, that is all” Oscar Wilde      
2Maticové struktury – pracovník se v různých pracovních úkolech zodpovídá nikoliv jednomu, ale vícero nadřízeným (metodickým i 

formálním) 
3Přesný překlad „vzkvétání“ 
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prožitku osobní pohody zdůrazňuje především výsledky Bradburnovy studie (1969) o 

nezávislosti prožívání negativních a pozitivních emocí. Diener et al. (2008) vytvořil Škálu 

rozkvětu (Flourishing scale), jež je v současnosti využívána v kombinaci s existujícími, 

empiricky validovanými, měřítky subjektivního w-b.4 Škála rozkvětu zahrnuje osm položek, 

které vyzývají respondenty k ohodnocení vnímání následujících aspektů života.5  

Komplexní pohled na lidské štěstí a duševní zdraví vytvořil C. Keyes (2007). Míru optimálního 

prospívání jedince v Keyesově pojetí lze identifikovat tehdy, když dotyčný vysoce skóruje 

alespoň v jedné ze tří škál emocionální pohody6, zároveň pozitivně skóruje alespoň v šesti 

škálách psychologické nebo sociální pohody7. Termínem flourishing vystihuje Keyes stav tzv. 

pozitivního mentálního zdraví člověka, který netrpí duševními poruchami, je spíše pozitivně 

emočně naladěn a má úspěchy jak v osobní, tak i sociální sféře. Má dostatek energie a vitality, 

pěstuje blízké vztahy, pracuje na svém rozvoji a svůj život prožívá jako smysluplný. Dle Keyese 

jedinec není buď duševně zdravý anebo nemocný, ale zaujímá určité místo na pomyslném 

kontinuu od strádajících jedinců („languishing“) přes neprospívající („nonflourishing“) až po 

prospívající jedince („flourishing“).  

Huppert a So (2012) navázali na Keysovo pojetí flourishingu a jeho souvislosti s pozitivním 

duševním zdravím; poprvé oficiálně použili pojem „flourish“. Rozpracovali Škálu pozitivního 

duševního zdraví a rozšířili ji o přesvědčení, že flourish je opakem symptomů vyskytujících se 

v kontextu mentálních nemocí. Využili již existující kritéria pro depresi a úzkost popsané v DSM 

IV a ICD 10 a vytvořili jejich opaky jako indikátory flourishingu. Vyústěním jejich práce je 

specifikace deseti znaků flourishingu, z nichž jedinec z hlediska optimálního prospívání musí 

vykazovat tři klíčové kvality8 a minimálně tři ze šesti vedlejších kritérií.9  

Na předchozí autory navázal ve svých výzkumech americký psycholog M. Seligman, který 

nejprve dospěl ke konceptu „opravdového štěstí“ („authentic happiness“) a dobrého životního 

pocitu (Seligman, 2002). Autor rozlišil tři základní kvality opravdového štěstí (příjemný a 

pohodlný život, angažovaný život a smysluplný život) a upozorňuje na potřebu vyvážení těchto 

tří složek. Následně se odklonil od studia štěstí a zaměřil se na problematiku duševní pohody 

a optimálního prospívání - koncept flourish (Seligman, 2011). Rozkvět lidství považuje za 

základní cíl a úkol pozitivní psychologie; uvedené kategorie zastřešil do podoby pěti 

základních pilířů v podobě tzv. PERMA modelu (Seligman, 2011). Tento model považujeme 

za stěžejní pro náš výzkum. Název modelu je akronymem, složeninou z počátečních písmen 

jednotlivých jeho částí (P= pozitivní emocionalita, „positive emotions“, E= angažované zaujetí, 

flow; „engagement“, R= kladné mezilidské vztahy, „relationships“; M= smysl, „meaningfulness“, 

A= úspěšný výkon, „accomplishment“). Jednotlivé komponenty tohoto modelu dle Seligmana 

(2011) tvoří celkovou úroveň flourishingu; jedná se o jejich vyvážené působení. 

Tématem našeho zájmu je fenomén flourish na straně jednotlivce působícího v manažerské 

roli v nadnárodním prostředí. Manažera vnímáme jako jedince se svojí specifickou osobní 

historií a osobnostním vývojem, který vstupuje do kontextu určité organizační kultury. 

Manažerskou roli v našem pojetí charakterizuje schopnost udržet vlastní jedinečnost a 

                                                           
4 např. The Satisfaction with Life Scale – Diener, Emmons, Larsen & Griffin 1985 
5 význam a smysl, podporující vztahy, engagement, přínos pro druhé, zodpovědnosti a schopnosti, sebehodnota, 

optimismus, vnímání respektu od druhých lidí 
6 životní spokojenost, pozitivní emoce, štěstí 
7 sebepřijetí, osobní rozvoj, smysl života, zvládání prostředí, autonomie, pozitivní vztahy s lidmi, sociální 

akceptace, sociální aktualizace, sociální přínos, soudržnost, sociální integrace 
8 pozitivní emoce, zaujetí a zájem, smysl a účel 
9 vitalita, sebeocenění, psychická odolnost, pozitivní vztahy, optimismus, sebeurčení  
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autenticitu v kombinaci s flexibilní schopností plnit očekávání role, a to v daném kulturním 

rámci. Tento integrující proces tak můžeme definovat jako vyvažování, harmonizace tří 

základních prvků – osobnosti daného jedince, očekávání role a organizační kultury. 

V kontextu osobnosti manažera zvažujeme téma sebepojetí jedince (Blatný, 2010, Balcar, 

1991) jako základního aspektu, od kterého se rozvíjí kvalitativní charakter jevu flourish. Za 

důležité považujeme jak jeho kognitivní složku (obsah sebepojetí), tak i jeho afektivní 

(sebehodnocení) i konativní komponentu (seberegulace (Blatný, 2010; Výrost, Slaměník, 

2008), Jako klíčový prvek z hlediska jevu flourish vnímáme především akt sebepřijetí (George, 

2007), které představuje adekvátní podmínky pro rozvoj životní i rolové zralosti; ať již 

v kontextu výběru povolání, konkrétní role, organizace, ale i osobních vztahů, přání či aspirací. 

V této souvislosti se v naší práci věnujeme pojmům zdravá osobnost (Syřišťová, 1972, Rogers, 

1998, Jahoda, 1958) a zralá osobnost (Allport, 1961, Langmeier & Krejčířová, 1998, Vrtělová, 

2007). Jev flourish můžeme vnímat jako cíl, při jehož dosahování dochází ke kultivaci zralé 

osobnosti i psychického zdraví jedince. 

Manažerská role bývá nejčastěji spojována s plánováním, organizováním, koordinací či 

kontrolou (Koontz & Weihrich,1990 in Mikuláštík, 2007). Za stěžejní téma z hlediska jevu 

flourish považujeme vstupování jedince do této role, která v kontextu organizační kultury 

představuje soubor očekávání na chování a jednání daného člověka; manažer je zároveň 

nositelem této kultury (Schein, 1999; Avolio et al., 2007). Harmonické vyvážení vlastní 

autenticity a podnětů ze strany prostředí můžeme označit jako známku plně integrované 

osobnosti Z hlediska působení v nadnárodním prostředí můžeme za problematické 

považovat jevy jako je tlak společnosti na konformitu a výkonovou orientaci, prostředí plné 

permanentních změn vyžadující vysokou míru adaptace, nutnost komunikace a interakce 

v cizích jazycích, maticové (překrývající se) organizační struktury, vysokou míru kompetice či 

neetického chování (Ferris et al, 2007 in Thoroughgood, 2011). Je třeba také upozornit na 

převahu extrinsické motivace (finance, moc, prestiž) či zvýšené míry hédonismu, který může 

vyústit v tzv. hédonický kolotoč (Brickman & Campbell,1971 in Diener, 2006). 

Mnoho autorů zdůrazňuje potřebu formulace a implementace takové organizační kultury, 

která se nestará pouze o profitabilitu, ale také o to, jak se její zaměstnanci cítí (Conley, 2007 

in Mendes & Stander, 2011); w-b se stává základnou pro úspěch organizace (Macky & Boxall, 

2008 in Mendes & Stander, 2011, Wilson et al., 2004). V literatuře se tak objevují pojmy jako 

je „pozitivní organizační kultura“ (positive organisation culture) či „zdravá organizace“ (healthy 

organisation). Do jisté míry se dané pojmy překrývají, jelikož zdůrazňují podobné hledisko a 

tím je podpora w-b svých zaměstnanců jako konkurenční výhody (Shreiber & Rosenberg, 

2015, Mendes & Stander, 2011, Harisalo et al., 2014). Orientace na pozitivní organizační 

kulturu a zdraví vede k rozkvětu celé organizace („flourishing organisation“). Dle Stephen et 

al. (2015) koncept organizace s jevem flourish spojuje výzkumné práce z oblasti kvality života, 

pracovní spokojenosti, intrinsické motivace a angažovanosti zaměstnanců; vytváří prostředí 

opačné rizikům syndromu vyhoření či zvýšeným negativním vlivům na psychické i fyzické 

zdraví (Bakker & Schaufeli, 2008).  

Teoretická část disertační práce se následně věnuje hlubším spojitostem PERMA modelu 

(Seligman, 2011) s osobním i pracovním životem jedince vstupujícího do manažerské role. 

V kontextu pozitivních emocí se zabývá vlivem pozitivního prožívání (Fredrickson, 2002) i 

pozitivně zaměřeného myšlení (Chemers, Watson & May, 2000, Dosedlová, 2012, Blatný et 

al., 2005), které vede jedince k pozitivním aktivitám, radosti, komfortu, ale také podpoře 

motivace; má vliv na vytrvalost a zvládání náročných situací (Křivohlavý, 2012); koreluje 

s reziliencí při zvládání zvýšeného objemu práce (Gallagher & Meurs, 2015). Z hlediska 
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rozvoje jevu flourish práce zohledňuje také koncept emoční inteligence daného manažera, 

především schopnost sebeuvědomění (Avolio et al., 2007), které slouží nejen k identifikaci 

emocí v daném kontextu, ale také k udržování stresujících podnětů dále od sebe a kultivaci 

pozitivního stavu mysli. 

Další oblastí přispívající k rozvoji flourish je oblast angažovanosti zahrnující jev flow 

(Csikszentmihalyi, 1996) jako optimálního stavu radostného se ponoření do aktivit, vyjádření 

vlastní vitality, a to bez ohledu na společenské požadavky či očekávání. Pojí se s pojmy 

autotelická zkušenost a autotelická osobnost.10 V kontextu práce se jevu flow věnují mnohé 

výzkumné práce, které ho spojují se stavem pozitivní nálady přetrvávající mezi zaměstnanci 

(Fullagar & Kelloway, 2009 in Smith et al., 2012, Csikszentmihalyi, 2014), intrinsickou motivací 

a teorií sebeurčení (Deci & Ryan, 2000 in Diener & Seligman 2012, Avolio et al., 2007), 

s pozitivními styly vedení a šířením pozitivního klimatu v organizaci (Smith, et al., 2012, 

Vodanovich, 2012). K podstatě zážitku flow také patří neustálé vyvažování příležitostí 

pracovního prostředí, vlastních dovedností a silných stránek jedince. Především jde o vědomí 

těchto dovedností a spojitost s vlastní sebeúčinností (Deci & Porac 1978 in Csikszentmihalyi, 

2014).  

V kontextu pozitivních mezilidských vztahů a rozvoje jevu flourish se práce zabývá 

problematikou primární vazby, kvalitního připoutání (attachement, Ainsworth & Bowlby, 1991 

in Frey, 2008), kterou mnoho autorů uvádí jako základnu pro schopnost intimity, lásky, 

sounáležitosti a také důvěry ve svět i druhé lidi (Seligman, 2011, Frey, 2008). Kvalitní primární 

vazba se také jeví jako jedna z charakteristik předurčující manažery ke schopnosti formovat a 

udržovat bezpečí pro sebe i své následovníky, podávat kvalitní výkon (Frey, 2008, Rahimnia 

& Sharifirad, 2015). Práce se zabývá problematikou důvěry jedince působícího v roli manažera 

(Tur, et al., 2016, Covey, 2006), prosociálním chováním vedoucím k navýšení míry pozitivních 

emocí (Slezáčková, 2012, Fowler & Christakis, 2009) a také problematikou sociální opory 

(Křivohlavý, 2001, Kebza, 2005). 

I zážitek smysluplnosti většina autorů uvádí v úzké spojitosti s tématem vysoké úrovně 

osobní pohody (např. Seligman, 2011, Slezáčková, 2012, Křivohlavý, 2013, Stríženec, 2007). 

Práce se zabývá pojmem náboženství (jako formálním ustanovením víry v instituci) a 

spiritualitou (jako vnitřním prožitkem víry). Věnuje se problematice generativity, která souvisí 

s potřebou zanecháním odkazu, který jedince přesahuje (předávání zkušeností mladším 

generacím, rodičovství či dobrovolnictví, účastí na politickém dění). V kontextu jevu flourish je 

také třeba brát v potaz důležitost vykonávání smysluplné práce, která vychází z „vnitřního 

volání“ (Dierendorck & Patterson, 2015), hodnotového systému, osobního příběhu a vlastních 

selhání daného jedince „selhání vás nutí k reflexi.“ (George, 2007, s.31) 

Poslední oblastí PERMA modelu je dosahování vytoužených cílů, které úzce souvisí se 

zážitkem smysluplnosti a účelnosti vlastního jednání (Csikszentmihalyi,1990 in Křivohlavý, 

2013). Seligman (2011) klade důraz při dosahování cílů na potřebu kontroly či zvládání 

prostředí, na efektivní využívání vlastních schopností a dosahování mistrovství (Ryff & Singer, 

2002). Jako jednu ze základních komponent flourishingu můžeme také vnímat resilienci 

(Keyes in Kebza & Šolcová, 2015) a v kontextu komerčního prostředí problematiku resilientní 

oranizace (Salanova, Llorens & Martinez, 2016, Boin & Eeten, 2013). V neposlední řadě práce 

                                                           
10 Autotelická zkušenost představuje takový typ činnosti, který člověk vykonává na základě intrinsické motivace, 

tedy pro zážitek činnosti jako takové bez vnějších odměn. Člověk, který zažívá flow (tedy autotelická osobnost), 

se ve svém životě orientuje více na pozitivní stránky života, i když jeho životní situace není zrovna ideální. Dokáže 

potenciální zážitky nelibosti přetavit na naplňující zážitek, př. vlastní nemoc využije jako prostor pro realizaci 

aktivit, které dlouho odkládal a na které se těšil. 
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zvažuje téma vědomí vlastní vnímané sebe-účinnosti (self-efficacy, Bandura, 1997), kterou 

můžeme považovat za silný prediktor kvalitní výkonnosti v práci, stanovování cílů i pracovní 

spokojenosti (Stajkovic & Luthans, 1998 in Stephen, et al., 2015).  

Závěrem teoretické části práce se zabýváme limity rozvoje jevu flourish v prostředí 

nadnárodních organizací. Můžeme jmenovat např. tlak na pozitivitu, inkongruentní projevy v 

chování, výkon. Za nejdůležitější limit rozvoje jevu flourish vnímáme nízkou ochotu nebo 

sníženou schopnost sebereflexe daného manažera. 

 

2. Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Základním cílem výzkumného projektu bylo získat informace o obsahové kvalitě jevu 

flourish u vybrané skupiny manažerů působících ve velké nadnárodní společnosti; zjistit, co 

tento jev aktuálně tvoří a podporuje v jejich životech. Výzkum kladl důraz na sledování jevu z 

pohledu respondentů tak, aby jeho praktické výstupy mohly být sdíleny a stát se případnou 

inspirací pro vědomé vytváření optimálních podmínek pro vlastní sebeřízení a duševní pohodu 

manažerů v nadnárodním typu společností. 

 

Dílčími cíli bylo: 

 

 Zachytit základní významy, které respondenti jevu flourish přisuzují, a to 

v obecném kontextu i kontextu manažerské role a působení v prostředí organizace 

 

 Zmapovat pozitivní prvky, oblasti života či případné strategie, které 

respondentům napomáhají k udržování a rozvíjení jevu flourish 

 

 Zmapovat v kontextu modelu PERMA (Seligman, 2011) naplněné a případně 

podhodnocené oblasti jevu flourish (pozitivní emoce, jev flow, interpersonální 

vztahy, smysluplnost, dosahování cílů) 

 

 Zmapovat aktuální podmínky na straně organizace podporující rozvoj jevu 

flourish  

 

 Formulovat doporučení vedení společnosti možnosti a témata rozvoje jevu 

flourish u vybraných manažerů 

 

Výzkumné otázky: 

Zvažovali jsme následující výzkumné otázky: 

 

1. Jak daná manažerská populace hodnotí z hlediska prospívání či strádání vlastní 

obecnou míru duševní pohody a optimálního prospívání? 

  

2. Co nejvíce přispívá k rozvoji a udržení pozitivních emocí vybraného souboru 

manažerů a které z vybraných pozitivních emocí zažívají v poslední době nejvíce a 

které nejméně? 

 

3. Do jakých typů aktivit a činností se vybraní manažeři nejčastěji noří a co jim pomáhá 
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nebo naopak brání se do aktivit a činností ponořit? 

 

4. S jakými lidmi zažívají blízkost, v jaké podobě zažívají sociální oporu (získávaná, 

poskytovaná)? 

  

5. Co daným manažerům přináší zážitek smysluplnosti a týkají se dané oblasti 

materiální, vztahové či spirituální roviny? Jsou si vědomi svých silných stránek, 

talentů a podmínek, které pomáhají nebo znesnadňují jejich uplatnění? 

 

6. Co považují ve svém životě za úspěch, čeho si ve svém životě nejvíce váží?  

 

7. Které z výše jmenovaných teoreticky vydefinovaných oblastí optimálního prospívání a 

duševní pohody se respondentům daří nejvíce naplňovat a které nedoceňují? 

 

8. Jaký typ podpory by manažeři aktuálně uvítali na straně organizace směrem k rozvoji 

jevu flourish a nakolik se vnímání této podpory ze strany respondentů shoduje 

s oficiálně deklarovanou organizační kulturou? 

 

Z důvodu kvalitativního charakteru výzkumného projektu nebyly stanoveny žádné hypotézy. 

 

3.  Použité metody 

Ve výzkumu jsme vzhledem k tématu zvolili převahu kvalitativních metod. Opírali jsme se o 

tzv. princip triangulace k zajištění vyšší validity zjištění (Ferjenčík, 2000). Vybrané metody 

můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 

Obr.1  Metody výzkumu 

 

Ke zkoumání osobních významů jevu flourish jsme využili metodu strukturovaného 

skupinového interview. Respondentům jsme kladli otázky na vnímání atributů a způsobů 

chování člověka, manažera s rozvinutým jevem flourish. V neposlední řadě jsme mapovali tyto 

osobní významy v kontextu organizace s jevem flourish. Výsledky skupinového interview byly 

zpracovány obsahovou analýzou. Ke zmapování aktuální míry flourishingu respondentů jsme 

využili dotazník PERMA Profiler (Kern, Buttler & Huppert, 2013), který je standardizovanou 

metodou měřící jev flourish. Navazuje na Seligmanův model PERMA (2011) a představuje 

měřítko subjektivní míry flourishingu. V době výzkumu jsme neměli k dispozici verzi v českém 

jazyce, součástí našeho výzkumu byl tedy překlad této metody a následný back translation 

s rodilým mluvčím. Ke zmapování pozitivních strategií a jejich kvalitativních charakteristik jsme 

využili polostrukturovaných interview s jednotlivými manažery. Interview mapovala jednotlivé 

okruhy PERMA modelu, které jsme rozšířili dalšími tématy vycházejícími ze „Škály optimálního 

prospívání“ („Psychological Flourishing Scale“, Diener & Biswas-Diener, 2008 in Slezáčková, 

2012, s. 35-36) a „Škály pozitivního duševního zdraví“. Zároveň jsme se inspirovali metodou 

Mapování významů v 
kontextu jevu flourish

•skupinový interview

Flourish a jednotlivec

•Individuální interview

•Dotazník PERMA Profiler

•Škála pozit. emocí

•Projektivní techniky (životní 
křivka, metafory)

Flourish a organizace

•Dotazník PERMA Organisation

•Deskripce dokumentů

•Rozhovor s personalistou
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The Life Story Interview (Adams, 2008). Výsledky rozhovorů jsme zpracovávali 

prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy (Řiháček, Čermák & Hytych, 2013). 

Během rozhovoru jsme využili projektivních metod (metoda životní křivky, metafory) a také 

vytvořené škály pozitivních emocí, která zachycovala frekvenci zážitku vybraných třinácti 

pozitivních emocí.11 Jev flourish na straně organizace jsme zkoumali námi vytvořeným 

účelovým dotazníkem PERMA Organisation, v jehož konstruování jsme vycházeli ze 

základních pilířů PERMA modelu (Seligman, 2011). Naším záměrem využití tohoto dotazníku 

bylo zmapování subjektivně vnímané podpory rozvoje jevu flourish ze strany organizace 

směrem k respondentům a také zjištění obsahové podoby aktuální potřeby manažerů 

v kontextu námi zkoumaného jevu. Výpovědi manažerů jsme porovnali s oficiálně 

deklarovanou kulturou v podobě dokumentů (základní poslání organizace, hodnoty, vize 

organizace a podoba kompetenčního modelu) a také výpovědí manažerky lidských zdrojů, 

jejíž perspektivu jsme mapovali v nestrukturovaném individuálním interview. 

 

4. Soubor respondentů 

 

Soubor respondentů tvořili:  

 

 Manažeři pracující ve stejné nadnárodní organizaci 

 Střední úroveň řízení 

 Manažeři s minimálně tříletou zkušeností s vedením 

 Manažeři, kteří mají ve svém týmu min. tři podřízené 

 Česká národnost 

 

Výběr souboru jsme prováděli prostřednictvím záměrného (účelového) výběru 

prostřednictvím instituce; stavěli jsme tedy na principu dostupnosti respondentů a také 

dobrovolnosti a ochotě se výzkumu účastnit. Zjištěné charakteristiky souboru jsou uvedeny 

v kapitole sumarizace výsledků. 

 

5. Základní charakteristiky nadnárodní organizace AB 

Šetření bylo zrealizováno ve farmaceutické společnosti, která působí ve 100 zemích světa a 

zaměstnává cca 100 000 zaměstnanců. Česká pobočka sídlí v Praze a zaměstnává 1600 

zaměstnanců. Zaměřuje se jak na vlastní výrobu tzv. generických léků, tak i jejich prodej12, 

prodej volně prodejných léků či léků na vzácná onemocnění. Za hlavní terapeutické oblasti 

svého působení označuje společnost léčbu kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění 

centrálního nervového systému, diabetu, onkologie či nádorových onemocnění. 

Organizace v ČR vznikla v roce 2009 ze dvou divizí; jedna divize se doposud specializuje na 

vývoj a výrobu léků, druhá z nich se zabývá převážně prodejem. Francouzská mateřská 

společnost tyto dvě divize sloučila v jednu organizaci; pomyslné „rozdělení“ však stále 

přetrvává; lidé pracují na detašovaných pracovištích. V současné době prochází organizace 

náročnou transformací a čeká se na její odkoupení novým vlastníkem. 

                                                           
11 Štěstí, spokojenost, radost, láska, klid, optimismus, zaujetí, nadšení; důvěra, naděje vděčnost, odpuštění, 

vychutnávání. 
12 Neoriginálních léků, které však obsahují stejné účinné látky jako originální léky. 
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6. Sumarizace zjištění 

Základním cílem výzkumného projektu bylo získat informace o obsahové podobě jevu flourish 

u skupiny manažerů v jedné nadnárodní společnosti působící ve farmacii. Organizace je 

pobočkou francouzské mateřské společnosti působící po celém světě především v oblasti 

výroby a prodeje generických léků. Výzkum kladl důraz na kvalitativní sledování jevu flourish 

z pohledu respondentů; daný jev má subjektivně prožitkový charakter. Základním záměrem 

bylo zachytit strategie manažerů přispívající k jejich osobní pohodě a vytvořit tak 

případnou poznatkovou základnu pro inspiraci a vědomé vytváření optimálních podmínek pro 

sebeřízení manažerů působících v tomto typu společností. 

Kvalitativní zkoumání jsme realizovali se souborem 32 manažerů; tyto poznatky jsme doplnili 

o kvantitativní rozměr (aktuální míra flourishingu) se souborem 53 manažerů. Soubor 

respondentů zahrnoval jedince, které můžeme označit za dostatečně adaptované a zkušené 

v kontextu manažerské role i práce v prostředí nadnárodní organizace (průměrná manažerská 

zkušenost v tomto prostředí byla 10 let). Jednalo se především o jedince v aktivním věku 

(nejčastěji 30-49 let) s mírnou převahou žen. V našich zjištěních je zřejmé, že mezi jednotlivými 

respondenty existují interindividuální rozdíly; v sumarizaci se však věnujeme především 

společným tendencím či tématům, která se ve výzkumu ukázaly jako zřejmé. 

Navzdory práci v exponovaném prostředí nadnárodní organizace a současné situaci 

odprodeje organizace hodnotí daní manažeři míru vlastního flourishingu (v kontextu PERMA 

modelu) jako velmi vysokou. Můžeme je tedy aktuálně označit za optimálně prospívající 

jedince (výzkumná otázka 1), kteří vnímají vnitřní spokojenost a štěstí; toto zjištění otevírá 

mnoho dalších otázek, kterým se věnujeme v následující kapitole. Manažeři jsou nejvíce 

naplněni a spokojeni v oblasti interpersonálních vztahů a smysluplnosti vlastního života. 

Naopak aktuálně podhodnocenou oblastí je zážitek jevu flow; hlubší ponoření do smysluplných 

aktivit, ve kterých by mohli daní jedinci uplatňovat své schopnosti a dovednosti (výzkumná 

otázka 7).  

 

Tab.1 Pořadí výsledků naplnění jednotlivých oblastí PERMA modelu 

 

Pořadí Soubor N=32 Soubor N=21 Celkový soubor N=53 

1. R (vztahy) R (vztahy) R (vztahy) 

2. M (smysluplnost) M (smysluplnost) M (smysluplnost) 

3. P (pozitivní emoce) A (cíle, úspěchy) P (pozitivní emoce) 

4. E (zážitek flow) P (pozitivní emoce) A (cíle, úspěchy) 

5. A (cíle, úspěchy) E (zážitek flow) E (zážitek flow) 

 

Vnitřní mentální obraz člověka s rozvinutým jevem flourish zahrnuje v pojetí daných manažerů 

především charakteristiky pozitivity; a to jak v prožitkové, tak i vyjadřované rovině (emoční 

prožívání, fungování v interpersonálních vztazích). Jedinec s jevem flourish dle respondentů 

disponuje zážitkem vnitřního klidu a rovnováhy, která je zároveň viditelná navenek. 

Zdůrazňovanými charakteristikami také byly kategorie zralosti, sebereflexe, životní zkušenosti, 

které jsme souhrnně definovali pod pojem integrita. Integrita zahrnovala pojmy osobní 

kongruence, autenticity a vědomí sebe i druhých lidí (empatie, partnerský přístup). V kontextu 

manažerské role zdůrazňovali manažeři potřebu zralé osobnosti daného manažera jako 

jedince, který si je vědomý sám sebe, má přiměřenou sebehodnotu a umí o sebe pečovat. 

Manažer s jevem flourish je angažovaný v chování; má pozitivní přístup k řešení situací i 

k lidem; projevuje zájem, umí efektivně komunikovat. Disponuje kvalitní mírou adaptivity na 
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změny v prostředí organizace, je zakotvený ve vlastním hodnotovém systému, umí určovat 

směr. Nejčastějšími charakteristikami bylo „autentický“ a „upřímný“. Je zřejmé, že daný obraz 

odráží aktuální situaci v organizaci, frustraci či nenaplněné potřeby; model ideálu zralého 

manažera, ke kterému se daní manažeři vztahují. V kontextu organizace s rozvinutým jevem 

flourish se opět projevovala potřeba pozitivního image dané organizace, a především 

vnitřního angažovaného prostředí, které své zaměstnance podněcuje ke kooperaci, 

vytváření důvěryhodných vztahů a motivovanému jednání a konání. Organizace s jevem 

flourish vyjadřuje aktivně zájem o potřeby zaměstnanců a tyto potřeby naplňuje, posiluje tak 

jejich loajalitu a věrnost.  

Ve výzkumu jsme se věnovali především mapování aktuálních strategií či způsobů chování 

podporujících jednotlivé oblasti PERMA modelu (výzkumné otázky 2, 3, 4, 5, 6). V rámci 

analýzy se také objevily vzorce, které se opakovaly napříč jednotlivými případy (viz tabulka 2). 

Bližší informace jsou specifikovány v kapitole Diskuze. 

 

Tab.2 Souhrn nejčastěji zjištěných oblastí podporujících rozvoj jednotlivých oblastí flourishingu (PERMA) 

 

FLOURISH – PERMA MODEL (nejsilnější oblasti) 

 

CELKOVÝ FLOURISHING Mezilidské vztahy 

Vlastní rozvoj a sebeuplatnění 

Způsob myšlení 

Zážitek rovnováhy 

Pozitivní emoce Pozitivní mentální nastavení 

Pospolité vztahy 

Zážitek flow Práce 

Koníčky 

Okamžiky s druhými lidmi 

Mezilidské vztahy Důvěryhodné vztahy 

Kompatibilní vztahy 

Pozitivní ladění 

Smysluplnost Angažované konání 

Víra v život, optimismus 

Etika a vzájemnost 

Cíle, úspěchy Potvrzení vlastní hodnoty 

Funkční rodina a vztahy 

Pracovní úspěchy 

VZORCE NAPŘÍČ TÉMATY Dva světy 

Rodina je základ 

Malé radosti bez nároků 

Můj otisk ve světě 

Návrat k sobě 

 

Na straně organizace a podpory jevu flourish vnímali manažeři jisté rezervy (výzkumná 

otázka 8). Ohodnocení jednotlivých oblastí ve většině případů dosahovalo spíše průměrných 

hodnot. Dle mínění respondentů daná organizace nejvíce podporuje oblast dosahování cílů 

a také uplatňování talentů; nejméně se aktuálně zaměřuje na rozvoj pozitivních emocí. 

Kvalitativní analýza přinesla definování témat, která daní manažeři považují za stěžejní 

v kontextu rozvoje jevu flourish. Nejvíce se objevovala potřeba posílení funkční spolupráce 
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v podobě neformálních, lidských vztahů. Neméně důležitou oblastí bylo vyjasnění cílů 

organizace a její perspektivy, která může odrážet nejistou situaci odprodeje novému 

vlastníkovi. Manažeři také shodně vyjadřovali potřebu pozitivní zpětné vazby; zaznamenání a 

ocenění vlastních pracovních úspěchů ze strany organizace, a to nejen ve finanční, ale 

především lidské rovině. Objevovala se také témata potřeby transparentní komunikace, 

podpory dalšího rozvoje zaměstnanců, efektivnějšího projektového řízení a specifické oblasti 

zaměřené na individuální potřeby jednotlivých manažerů. Dokumenty zachycující oficiálně 

deklarovanou organizační kulturu potvrzují, že se organizace snaží o dosažení elitního 

postavení na celosvětovém trhu; může tak být atraktivním zaměstnavatelem pro dané 

manažery, kteří mají vysokou potřebu dosažení externích atributů vlastního sebeocenění 

(vysněná kariéra, pracovní pozice, renomé na pracovním trhu). Organizace zdůrazňuje 

nutnost péče o rozvoj svých zaměstnanců; tímto faktem jsou aktuálně daní manažeři 

motivováni. Za specifikum dané organizace můžeme považovat fakt, že většina manažerů 

získala svoji pozici na základě vlastní expertní kariéry v daném prostředí a je tak vystavena 

situaci nutnosti vlastního rozvoje v oblasti manažerských dovedností a vedení lidí. 

 

Možnosti a témata rozvoje jevu flourish na straně organizace 

Zkoumaní manažeři vykazují známky souladu a adaptace na tuto kulturu. Vyjadřovali vysokou 

míru motivace k vlastnímu růstu a rozvoji v kontextu jejich pracovní role; jsou často odborníky 

v daném oboru a mají na sebe vysoké nároky z hlediska dosahování cílů. Jsou motivovaní 

těchto cílů dosahovat; chtějí být profesionální a úspěšní. Na druhé straně samotní manažeři 

(ať projektivně či vědomě) zdůrazňovali potřebu dosahování organizačních cílů lidským, méně 

formálním způsobem; který nestaví tolik na profesionalitě a dokonalosti, ale více na otevřenosti 

a autenticitě. Toto považujeme za stěžejní téma, které není v organizaci naplněno, ačkoliv je 

součástí oficiálně deklarované organizační kultury. Hodnota trvalých, důvěryhodných 

vztahů je téma, které se nám jeví jako stěžejní z hlediska dosahování a udržování vlastní 

osobní pohody daných manažerů. Manažeři zdůrazňovali především potřebu pozitivně 

laděného klimatu, které je zaměřeno na řešení a spolupráci, nikoliv na překážky, rizika či 

nezájem o společný výsledek. Vzájemnost, partnerský přístup postrádala většina respondentů. 

Zdůrazňovali především potřebu vytváření míst pro neformální, uvolněnější setkávání, která 

by sloužila k posilování bližšího kontaktu mezi zaměstnanci a vyšší míry interaktivity. Dalším 

možným návrhem pro organizaci by mohla být podpora zážitku jevu flow v kontextu 

organizace; za příhodné považujeme nastavení takového procesu rozvíjení vlastních talentů, 

který je založený na dobrovolném (nikoliv konformitou podmíněném) rozvoji jedinců, a 

především na skutečném zkoumání toho, co je pro daného jedince motivační. Je otázkou, na 

kolik reálné je vytváření prostoru pro věnování se aktivitám, které přináší jev flow; časté 

vyrušování v tomto typu prostředí snižuje schopnost koncentrace. Inspirací tak mohou být 

nadnárodní společnosti, které vymezují alespoň omezený prostor pro zaměstnance (např. den 

v týdnu), kdy se všichni mohou věnovat těm pracovním aktivitám, které jim přináší smysl a 

které je baví. 

Z hlediska motivace a podpory jevu flourish také vnímáme jako velmi důležitou oblast posílení 

zpětné vazby, především spojené s oceněním zaměstnanců a jejich dosažených úspěchů. 

Zaměstnanci v současnosti vnímají vlastní vysoké výkony, které jsou pro organizaci běžným 

standardem nebo je pracovní tempo tak rychlé, že prostor pro jejich zaznamenání je minimální. 

Organizace by také měla vytvářet podmínky pro rozvoj manažerů, jež by posilovaly 

mechanismy sebeoceňování manažerů; pozornost k dílčím pracovním úspěchům. Tento 

fakt také souvisí s podporou zralosti (lidské i rolové), sebeuvědoměním a vědomím vlastních 
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hodnot a vizí. Tento fakt by mohl přispět k trvalejšímu působení takových jedinců v organizaci, 

kteří jsou v souladu s definovanými hodnotami organizace a vystupují tudíž s vyšší mírou 

autenticity. V rámci sebeřízení a sebepoznání považujeme za nejdůležitější téma posilování 

vědomí vlastních hranic tak, aby nedocházelo k vyhoření (např. individuální koučink). 

 

 

7. Diskuze 

Z hlediska kvalitativního zkoumání prožitku flourishingu daných manažerů můžeme 

konstatovat, že se zjištění tohoto výzkumu blíží více prožitkům individuálního štěstí; tedy 

převaze charakteristik subjektivního, hédonického charakteru. V porovnání s teoretickými 

zdroji (Keyes, 2007) manažeři zdůrazňovali především potřebu „cítit se dobře“, již méně „konat 

dobře“ či být k obecnému prospěchu. Z hlediska Seligmanova pojetí jsme zachytili především 

preferované kvality příjemného a angažovaného života; již méně smysluplného života v 

kontextu používání silných stránek v celospolečenském měřítku (Seligman, 2002). Po hlubším 

zkoumání se objevovaly i eudaimonické charakteristiky (být více prospěšným pro sociální 

společnost), avšak více v podobě plánů do budoucna. Aktuální přínos pro společnost manažeři 

hodnotili především z finančního hlediska; implicitně zdůrazňovali vlastní autonomii, 

samostatnost a nezatěžování celospolečenského systému, málo však charakteristiky 

angažovaného konání ve prospěch obecného dobra či altruistické chování. Manažeři také 

zdůrazňovali některé oblasti eudaimonického charakteru (fungování v partnerství, vlastní 

seberozvoj, překonávání náročných situací); tyto charakteristiky se však pojily spíše s 

dosažením vlastního pocitu štěstí. V porovnání s teoretickými zdroji můžeme hovořit o 

zdůrazňování emoční a psychologické složky w-b; již méně sociálního w-b (Keyes, 2007). 

Z hlediska dalšího zkoumání a také rozvoje jevu flourish by bylo vhodné zaměřit se na rozvoj 

vědomí i konání ve prospěch celé společnosti, i když s vědomím limitů, zda toto může být pro 

danou populaci motivační. 

Pro dotazované manažery má v současné době hodnotu především osobní seberealizace, 

na které usilovně pracují, a trvalé, důvěryhodné a radostné vztahy. Vzhledem 

k charakteristikám souboru nepovažujeme tento fakt za překvapivý; jedná se ve většině 

případů o jedince na vrcholu duševních a fyzických sil, kteří svou pozornost aktuálně zaměřují 

na vlastní perspektivu a prosperitu. Vlastní vztahy hodnotí manažeři jako aktuálně naplněné a 

z výzkumu vyplývá, že jsou základním prediktorem jejich osobní pohody. Funkční rodina se 

objevovala jako základní stabilizační mechanismus, který daným jedincům napomáhá 

vyrovnávat nároky pracovní role a prostředí organizace, ve které se pohybují. Tento fakt také 

koresponduje s dosavadními výzkumy štěstí, životní spokojenosti a osobní pohody. Např. 

Křivohlavý (2013) označuje šťastný domov či šťastné manželství jako faktor mající základní 

vliv na w-b jedince; stejně tak Slezáčková (2012) zdůrazňuje potřebu důvěry, intimity a 

společné zábavy. Souvislost vztahů a míry vlastního flourishingu by bylo vhodné ověřit 

v dalším zkoumání; např. porovnání jedinců, kteří žijí či nežijí ve funkčních partnerských 

vztazích a vliv této situace na míru jejich flourishingu. Zjištění zmiňované souvislosti tohoto 

výzkumu může také odrážet aktuální situací v organizaci, kde daní manažeři bližší vztahy a 

vztahovost aktuálně postrádají a pociťují potřebu tento deficit kompenzovat.   

Ve vztahu ke zjišťovaným strategiím podpory jevu flourish je zřejmé, že ne vždy se jedná u 

daných jedinců o vědomé vytváření podmínek sebeřízení a rozvoje tohoto jevu. V mnoha 

případech se jednalo o intuitivní, krizová řešení nebo také nevědomé mechanismy (vnitřní 

konflikty ohledně životních témat daných jedinců). Vědomé strategie se často objevovaly u 

jedinců, kteří měli ve své osobní historii zážitek zlomu v podobě osobních či pracovních krizí, 
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psychických či fyzických problémů. V tomto ohledu by bylo přínosné zaměřit se na zkoumání 

širší populace manažerů působících v nadnárodním prostředí se zaměřením na zjištění, do 

jaké míry vědomě pracují s rozvojem své osobní pohody a nakolik jsou k této práci motivovaní 

z hlediska prevence. 

Kromě potřeby vztahů, které mají kontinuitu, zdůrazňovali zkoumaní manažeři potřebu aktivní 

práce s vlastní myslí ve smyslu optimismu, pozitivního ladění, „selského“ rozumu a strategie 

příliš moc neřešit a nenořit se do hlubších zkoumání. Tento fakt může souviset s potřebou 

kognitivní restrukturace (Blatný, 2010), tedy modifikací vlastního způsobu myšlení směrem 

k redukci negativního vlivu stresových událostí. Tato tendence také může souviset se 

současnou situací v organizaci, která z pohledu zkoumaných manažerů momentálně toto 

ladění nepodporuje; zároveň také s charakterem manažerské role, která vyžaduje časté řešení 

široké škály požadavků v krátkém čase. Můžeme také zvažovat charakteristiky na straně 

zkoumaných jedinců, především problematiku vlastní emoční zralosti, obranných mechanismů 

či schopnosti kontaktu a vědomé práce s vlastním emočním prožíváním. Jako signifikantní 

k dalšímu zkoumání se nám také jeví kvalitativní prozkoumání pozitivních emocí a to fakt, zda 

se jedná o autentickou kvalitu radosti a vitality nebo znaky konzumního chování či tzv. 

hédonického kolotoče (Brickman & Campbell, 1971 in Diener, 2006). 

V kontextu práce s vlastní myslí také manažeři hovořili o funkčnosti momentů „tady a teď“, 

malých radostných okamžiků prožívaných vědomě, které korespondují s výzkumy všímavosti 

(Cataliano & Fredrickson, 2011) a mohou být cestou ke zkvalitnění vlastního života. Vzhledem 

k velké podnětové intenzitě prostředí se tyto chvíle jeví z psychohygienického hlediska jako 

efektivní a zároveň snadno realizovatelné i v náročném časovém vytížení. Pro danou skupinu 

manažerů však může být tato strategie velkou výzvou; prožitek klidu a relaxace označili jako 

jeden z nejméně frekventovaný v poslední době a zároveň verbalizovali vysokou potřebu 

vlastního angažovaného konání a sníženou schopnost zastavení se a klidu.  

Angažované konání označili daní manažeři za další výraznou charakteristiku, která aktuálně 

přispívá ke zvyšování jejich pocitu osobní pohody. Aktivní ovlivňování událostí v životě byla 

častou potřebou a měla ráz vysokého výkonu, pracovního nasazení a potřeby ovlivňování dění 

kolem sebe. K podpoře zážitku flow je zapotřebí vytváření takových podmínek na straně 

prostředí, které nevyvíjí sociální tlak na dodržování pravidel Csiksentmihalyi (2014). Je 

otázkou, zda je možné v tomto typu prostředí vytvářet podmínky umožňující svobodnou volbu 

daných jedinců a také možnost méně konvenčního chování. Dalším rizikem může být naopak 

tlak na prototypizaci a vytváření ideálních vzorů v kontextu jevu flow, který by vedl k rozvoji 

neautentického chování, nikoliv radosti a vitality. 

Zážitek smysluplnosti v životě označovali zkoumaní manažeři jako vysoký, z výzkumu však 

není zřejmé, co tento pocit skutečně vytváří. Hlubší prožitek smysluplnosti vlastní existence, 

sebepřesahu, spirituální cesty není frekventovaným tématem, kterému by se daní jedinci ve 

svém životě aktuálně věnovali. Manažeři v tomto kontextu zdůrazňovali především 

smysluplnost etického a podporujícího konání ve světě interpersonálních vztahů, tady a teď; 

kongruence žití dle vnitřního hodnotového systému a nalézání smyslu právě tam, kde se právě 

nacházejí. Výraznou charakteristikou podporující jev flourish byl moment sebeřízení, potřeba 

brát život do vlastních rukou, který může souviset s potřebou zážitku vlastní self-efficacy. Tuto 

souvislost by bylo vhodné ověřit v dalším zkoumání. Téma generativity se nám jevilo jako málo 

prozkoumané, ačkoliv někteří autoři označují střední věk jako období obrácení se k hodnotám 

mimo sebe (Říčan, 1990). Je otázkou, zda se jedná specificky o námi zkoumané jedince nebo 

odraz dnešní doby, která svými charakteristikami odsouvá danou problematiku do pozdějšího 

věku. Svůj odkaz manažeři nejčastěji spojovali s úspěchem a hrdostí na své děti a také 
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zanecháním něčeho hmatatelného na světě, nejčastěji v podobě materiálních statků. Zážitek 

smysluplnosti je z našeho pohledu úzce provázán s problematikou vlastní zralosti a bylo by 

zajímavé hlouběji prověřit, v jakých stádiích pojetí smysluplnosti a vlastního zrání se daní 

jedinci nachází; jaká je jejich míra konformismu nebo autonomního chování v souladu s 

prostředím (Csikszentmihalyi, 1990 in Křivohlavý, 2013). Zážitek smysluplnosti v práci daní 

jedinci vyjadřovali více v kontextu minulosti; můžeme tedy zvažovat vliv vlastní expertní 

minulosti, která s sebou nesla naplnění a stále ovlivňuje aktuální manažerskou roli. Zajímavým 

srovnáním by mohlo být zkoumání v jiném typu nadnárodního prostředí, kde mají jedinci čistě 

manažerskou profilaci. 

Dosahování životních cílů a životních úspěchů daní manažeři často spojovali se 

sebepotvrzením vlastní hodnoty. Vlastní sebepotvrzení mělo spíše podobu extrinsických 

motivů v podobě získání prestiže, renomé na pracovním trhu, vysněného kariérního postupu 

či dosažení vzdělání na prestižní univerzitě. Je otázkou, zda se jedná o získání důležité mety 

v životě spojené s výhrou nebo dosažení tzv. „mistrovství“ (Seligman, 2011). Manažeři 

oceňovali především vlastní úsilí, samostatnost, resilienci, sílu a odolnost v zátěži. Vysoké 

nároky vnímají ve svém životě jako motivující výzvu nebo běžnou součást života. Předchozí 

charakteristiky spolu s vysokou mírou sebedisciplíny, sebeorganizace, vysokých až 

extrémních nároků na podávání kvality výsledků vytváří obraz výkonového ladění daných 

jedinců, kteří prostřednictvím výzev dosahují dobrého pocitu ze sebe. Je otázkou, nakolik dané 

ladění souvisí s výkonově podmíněným sebepojetím a nakolik s reálnými požadavky prostředí 

dané organizace. Za problematické v kontextu jevu flourish považujeme situaci, kdy ocenění 

z okolního prostředí nepřichází a daní jedinci nedisponují dostatečnými vnitřními zdroji 

sebeocenění či sebeakceptace. Manažeři aktuálně zdůrazňují nenaplněnou potřebu zážitku 

vlastního úspěchu, a především viditelnosti vlastních kvalit v prostředí organizace. Tuto 

problematiku by bylo vhodné podrobit hlubšímu zkoumání; nakolik je sebepojetí daných 

jedinců realistické a zralé či nakolik je ovládáno dosahováním ideálního obrazu o sobě. Téma 

autenticity, a to především ve výkonu manažerské role, se objevovala jako jedna z potřebných 

kvalit pro rozvoj vlastní osobní pohody i pohody spolupracovníků a kolegů. Je otázkou, zda by 

dosažení autenticity vedlo ke kvalitnější adaptaci na danou pracovní roli či nikoliv.  

V kontextu manažerského prostředí bychom také rádi zmínili důležitost kongruentních cílů 

(Bruntstein, Schultheiss, Grassman 1998 in Blatný 2012). Manažeři hodnotili aktuálně tento 

jev jako nedostatečně rozvinutý na straně organizace, ačkoliv ho dříve ve své pracovní 

minulosti v dané organizaci zažívali. Zmiňovaným tématem ze strany manažerů bylo také 

jasné vymezení zodpovědnosti a vysoká míra ochoty přejímat tuto zodpovědnost; je však 

otázkou, do jaké míry lze tyto návrhy aplikovat s přihlédnutím k maticové struktuře organizace 

a k faktu, že daná organizace centrálně spadá pod mateřskou organizaci sídlící ve Francii. 

Námi zkoumaní jedinci se často ocitali v situacích, kdy byli nuceni přehodnotit své životní 

priority či si uvědomit, co je pro ně v životě skutečně důležité (fyzické obtíže, zhroucení, 

vyčerpání, psychické problém, vztahové krize). Např. George (2007) hovoří o kritických 

událostech v životě manažerů jako chvílích vhodných k hluboké introspekci, kdy může dojít ke 

zkvalitnění vlastního psychického i fyzického zdraví. Tato zjištění (ať již v preventivní nebo 

krizové podobě) mohou mít pozitivní vliv na osobní pohodu nejen samotných manažerů, ale 

také jejich následovníků, potažmo celé organizace. Za cenné téma v tomto kontextu 

považujeme především nutnost kvalitního sebeřízení v podobě vystižení a udržení 

subjektivní hranice vlastní resilience. Jako klíčová kvalita se nám jeví udržení rovnováhy 

mezi požadavky prostředí (očekávání) a individuálními potřebami jedince tak, aby 

nedocházelo k zahlcení požadavky tohoto prostředí; i když v souladu s motivační strukturou 
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daného jedince. Budování vědomí hranic vlastní resilience vnímáme jako adekvátní protiváhu 

vysoké míry produktivity. Nejedná se pouze o téma preventivního obnovování duševních i 

fyzických sil a work-life balance, ale také o sebereflexi, kterou je třeba u daných jedinců 

rozvíjet.  Rozvojovým prvkem by mohla být reflexe osobního příběhu; jasné vědomí vlastních 

hodnot, identity a motivace k vedení (Shamir & Eilam, 2005 in Avolio, 2007). Zakotvení v sobě, 

vědomí vlastního emočního a tělového prožívání považujeme za důležitý opěrný bod z 

hlediska prevence vyhoření daných manažerů, udržení optimální míry flourishingu; tedy i 

motivovanosti a angažovanosti v pracovním prostředí.  

 

Přínos této práce shledáváme především v teoreticko-poznatkové rovině; syntéze možných 

témat, která s jevem flourish souvisí; při studiu zdrojů jsme nenalezli dostatečné množství 

relevantních prací věnujících pozornost tomuto tématu v kontextu manažerské role. Téma 

osobní pohody, ale také zralosti (jak osobnostní, tak i rolové) je z našeho pohledu hodno 

dalšího zkoumání, které by mělo přispět k lepší adaptaci jedinců v této roli a také ke zlepšení 

jejich celoživotního pocitu i lidskému fungování. Za cenný také považujeme empirický přínos, 

především v podobě kvalitativního zachycení možných strategií k podpoře tohoto jevu a také 

pojmenování témat, kterým je třeba v budoucnosti věnovat více empirické pozornosti. Rádi 

bychom zmínili také aplikační přínos; tedy význam výsledků našeho zkoumání pro danou 

organizaci, která je může využít v další práci s manažerskou populací. V neposlední řadě 

vnímáme pedagogický a vzdělávací přínos této práce; která svým charakterem může přispět 

ke vzdělávání jedinců směřujících k výkonu manažerské role nebo k individuálnímu či 

skupinovému rozvoji jedinců, kteří na daných pozicích již působí (tréninky, koučink, 

sebevzdělávání). Tato práce může také sloužit jako inspirace pro odborníky, kteří jsou profesní 

podporou pro tuto populaci (pracovníci lidských zdrojů, kouči, pracovní psychologové a 

psychologové zdraví, mentoři, trenéři měkkých dovedností). 

Za hlavní limit naší práce považujeme především vysokou míru subjektivity ať už daného 

tématu, tak i způsobu jeho empirického zachycení. Výzkum byl z důvodu prevence 

rozporuplných vlivů různých podob organizačních kultur realizován v jedné nadnárodní 

společnosti; jeho externí validita je tudíž nízká. Daná organizace zároveň prochází specifickou 

situací v podobě odprodeje novému vlastníkovi, což může mít jistý vliv na vnímání jedinců a 

na jejich osobní pohodu. Je tedy otázkou, jaký trend bude mít charakter jevu flourish daných 

manažerů po změně vlastníka. Nejistá perspektiva a změna je však každodenní realitou práce 

v nadnárodním prostředí. Naše práce tedy může sloužit ke zmapování, zachycení témat či 

inspirací, které mohou sloužit ke generování dalších možných otázek přispívajících ke 

zkvalitnění osobní pohody a jevu flourish u dané populace.  

Z hlediska subjektivity je také třeba zmínit, že zážitek jevu flourish se váže na výzkum 

emocionality, která se potýká s jistými omezeními i metodologickými problémy. Měření w-b se 

poměřuje subjektivními měřítky daného jedince, které se objektivně mohou jevit jako málo 

pochopitelné. Záleží na vnitřním standardu jedinců; někteří z nich mohou vyjadřovat 

autentickou spokojenost s málem, někteří až s dosažením vysoce nastavených cílů. 

V hodnocení míry vlastní pozitivity hraje také roli aktuální ladění jedince či zkreslení 

v retrospektivním hodnocení (Gilbert, 2007). Dle Seligmana (2011) má měření pozitivních 

emocí a angažovanosti čistě subjektivní míru (určuje jedinec). Oproti tomu naplnění v oblasti 

vztahů, smyslu a dosahování cílů zahrnuje subjektivní i objektivní komponentu. Součástí 

dalšího výzkumu by tedy mohlo být zahrnutí hodnocení blízkých či spolupracovníků, aby došlo 

ke korekci a vyšší míře realističnosti získaného obrazu. Kromě nejčastěji využívaného 

způsobu měření emočních prožitků (dotazník) můžeme také zvažovat získávání 
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behaviorálních, psychofyzických ukazatelů a neuroanatomických korelátů (Czekóová & 

Urbánek, 2010). 

Jelikož naším záměrem bylo pouze rámcové zhodnocení hrubých skórů vybraných manažerů 

v oblastech PERMA modelu, zaměřili jsme se na doplnění kvalitativních zjištění kvantitativním 

měřítkem. Z hlediska dalšího kvantitativního zkoumání jevu flourish by bylo třeba přesných 

norem české populace, které jsme v době výzkumu neměli k dispozici (dotazník PERMA 

Profiler).  

 

Navzdory práci v exponovaném prostředí nadnárodní organizace zkoumaní manažeři hodnotili 

vlastní míru celkového flourishingu jako velmi vysokou. Dané zjištění může být zkresleno již 

zmíněnou subjektivitou hodnocení, sníženou schopností emocionální diferenciace či celkové 

sebereflexe. Zvažujeme také možnost vyšší míry stylizace, která se nám v kontaktu 

s dotazovanými manažery jevila nikoliv jako vědomá strategie, ale spíše jako přirozená 

součást dané profese. Z tohoto důvodu jsme vyvíjeli snahu o zajištění co nejvyšší míry 

anonymity a diskrétnosti; nakolik to podmínky výzkumu umožňovaly. Potřeba „mít se 

dobře“ může také vycházet z mylných domněnek o štěstí, které lidem přináší pouze bohatství, 

mládí, uspokojení potřeb, bytí ve vztazích apod. (Křivohlavý, 2013). Vysoký výsledek také 

může odrážet specifika nižší míry reprezentativnosti daného vzorku manažerů. Výzkum byl 

založený na dobrovolné účasti a mapoval poměrně diskrétní životní témata; je tedy možné, že 

se ho účastnili především manažeři, kteří jsou vysoce motivováni k vlastnímu rozvoji, práci na 

sobě, případně se necítí ohroženi celkovou situací aktuální reorganizace nebo se mají v životě 

dobře. 

V úvahu je také třeba brát fakt, že zkoumaní jedinci skutečně zažívají vysokou míru osobní 

pohody, v kontextu porovnávání se s vlastními vnitřními standardy a očekáváními. Tento 

předpoklad by bylo zajímavé ověřit v širším zkoumání prostředí různých nadnárodních 

společností, zda existují společné tendence v hodnocení míry vlastního flourishingu, či nikoliv 

a zda se jedná o reálné či zkreslené vnímání. Zajímavou souvislostí by také mohlo být 

zkoumání vztahů mezi jevem flourish a psychickým zdravím daných jedinců. Např. Mathieu 

(2012) se opírá o tvrzení, že tento jev mohou mít plně rozvinutý i lidé s poruchou osobnosti; 

záleží však na korekci s prostředím, nakolik tento fakt odráží realistické fungování daného 

jedince v jeho prostředí (např. v oblasti mezilidských vztahů). 

 

Budoucí výzkum 

1) Kvantitativní i kvalitativní zkoumání jevu flourish napříč různými typy nadnárodních 

organizací. Zjistit, zda v daném prostředí existují specifické prvky, které se shodují. 

Zmapovat obecné míry flourishingu; subjektivitu zkoumání empiricky ověřit nejen 

v prožitkové rovině daných manažerů, ale také z hlediska jejich skutečného fungování 

v prostředí (např. získání informací na straně podřízených, nadřízených, kolegů). 

Zmapovat dovednost sebeřízení jedinců působících v manažerské roli v kontextu jevu 

flourish; ověřit, zda se jedná o vědomý proces a zda existují podobnosti ve zjištěných 

strategiích mezi manažery působící v různých organizacích.  

2) Hlouběji zmapovat charakter, kvalitativní podobu jevu flourish z hlediska jeho 

hédonické či eudaimonické složky; zjistit, zda existují společné tendence pro manažery 

působící v různých organizacích v nadnárodním prostředí. V případě podhodnocení 

eudaimonické kvality zmapovat cesty a strategie vedoucí k rozvoji této oblasti (na 

straně jedince i organizace). Rozšířit kvalitativní zkoumání o další oblasti flourishingu; 

např. jednotlivé složky emočního, psychologického a sociálního well-beingu. 
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3) Zkoumat mechanismy, které přispívají k úspěšné adaptaci v roli manažera 

v nadnárodním prostředí. Zjistit, co přispívá k udržování rovnováhy mezi pracovním a 

osobním životem; jaké jsou stabilizační prvky. Tato zjištění by mohla přinést poznatky 

podporující preventivní psychohygienická opatření podporující mechanismy 

psychického a fyzického zdraví těchto jedinců. Součástí daného zkoumání by mohlo 

být hlubší definování jevů na straně organizace přispívající k efektivnější adaptaci a 

dlouhodobému rozvoji jevu flourish na straně organizace. 

4) Zmapovat, jaké mechanismy na straně jedinců i organizace podporují rolové i osobní 

zrání; ověřit, zda i na straně manažerů působících v jiných nadnárodních organizacích 

dochází k zážitku zlomových bodů či osobních krizí; zaměřit se na preventivní opatření 

a péči o sebe. Hlouběji prozkoumat motivaci jedinců k setrvávání v tomto podnětově 

náročném prostředí. 

 

Závěr 

Záměrem této práce bylo zmapování možností optimálního prospívání a souvisejících témat u 

jedince působícího v manažerské roli v nadnárodním prostředí. Roli manažera chápeme jako 

soubor očekáváných způsobů chování a uplatňování vlastních potencialit, které kromě vedení 

následovníků vyžadují také schopnost kvalitního sebeřízení, a to především v prostředí 

nadnárodních organizací. Jako jedna z možných cest se nám jeví zaměření na vědomé 

posilování vlastní životní spokojenosti a duševní pohody v soukromí i v práci. Těžištěm našeho 

zájmu byl především jev flourish (angl.), jehož český ekvivalent můžeme definovat jako proces 

dozrávání; zároveň stabilizační mechanismus, který napomáhá zvládat zvýšenou zátěž a 

udržovat vysokou míru osobní pohody. V naší práci jsme dospěli k překvapivému zjištění, že 

navzdory práci v exponovaném prostředí a současné situaci odprodeje organizace, hodnotili 

daní manažeři míru vlastního flourishingu jako velmi vysokou. Jejich prožitky se však blížily 

více individuálnímu štěstí, tedy převaze charakteristik hédonického charakteru. Manažeři 

zdůrazňovali především složky emočního a psychologického w-b, již méně sociálního (tedy 

být prospěšným pro druhé, potažmo celou společnost). Nejvíce zdůrazňovali potřebu naplnění 

v oblasti interpersonálních vztahů, potřebu optimistického ladění jejich mysli a zážitku smyslu. 

Aktuálně podhodnocenou oblastí u daných manažerů byl zážitek jevu flow, tedy hlubší 

ponoření do smysluplných aktivit, či zážitek klidu. Je otázkou, zda tato zjištění korespondují 

obecně s výkonem manažerské role v nadnárodním prostředí nebo jsou výsledkem 

specifického působení organizační kultury, aktuální situace i osobnostních kvalit námi 

zkoumaných jedinců. Ve vztahu ke zjišťovaným strategiím podpory jevu flourish je zřejmé, že 

ne vždy se jednalo u daných jedinců o vědomé vytváření podmínek sebeřízení a rozvoje tohoto 

jevu. V mnoha případech můžeme hovořit spíše o intuitivních, krizových řešeních či 

nevědomých mechanismech. Za nejcennější empirické zjištění v této souvislosti považujeme 

detekci vzorců témat či způsobů chování, které se objevovaly napříč příběhy daných 

manažerů. Ty mohou být inspirací jak k dalšímu zkoumání, tak i k osobní práci; zkvalitnění 

vlastní sebereflexe, a především k naplňujícímu výkonu této náročné role. 
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