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ANOTACE
Diplomová práce pojednává o problematice životní smysluplnosti, pracovní
angažovanosti a zdraví. Hlavním cílem je zjistit souvislosti mezi těmito proměnnými u
pracovníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou.
Teoretická část práce je tvořena třemi kapitolami. První kapitola pojednává o životní
smysluplnosti a následně se v tomto kontextu blíže zabývá souvislostí s prací. Druhá kapitola
je věnována pracovní angažovanosti, jejímu vymezení, projevům a souvislostem s dalšími
faktory. Třetí kapitola se věnuje tématu zdraví, jeho fyzické a duševní formě a možné podpoře
v kontextu práce.
V empirické části jsou uvedeny výsledky kvantitativního výzkumu. U pracovníků
třech společností byla zjišťována míra životní smysluplnosti, pracovní angažovanosti a
vnímání vlastního zdraví. Tyto míry jsou také porovnávány ve vztahu s věkem, pohlavím a
pracovní pozicí respondentů. V závěru jsou následně diskutovány a shrnuty výsledky
výzkumu, popsány jeho limity a uvedeny náměty na další výzkum.
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ABSTRACT
The thesis deals with issues of meaningfulness of life, work engagement and health. The
main objective is to find out links between aforementioned variables in workers. It is divided
into theoretical and empirical parts.
The theoretical part consists of three chapters. The first one deals with meaningfulness
of life and subsequently puts it into context with the purpose of the thesis. The second chapter
is devoted to defining work engagement, its manifestation and connections to other factors.
The third chapter is aimed at the topic of health, physical and mental forms and means of
support and medical prevention arranged by employers.
The empirical part presents findings of a quantitative research; rate of meaningfulness
of life, work engagement and perception of one’s own health were studied for chosen workers
of three different companies. Said rates were also compared and given into perspective based
on age, gender and job positions. The thesis concludes with discussion and summary of
results of the research, description of its limits and proposition of themes and areas for further
research.

Keywords
(meaningfulness of life, work engagement, health)

OBSAH
ÚVOD ....................................................................................................................................9
1 ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOST........................................................................................10
1.1 Vymezení pojmu životní smysluplnosti .............................................................11
1.2 Pojetí smyslu života ...........................................................................................13
1.3 Zdroje smyslu života ..........................................................................................15
1.4 Zvládání zátěže v kontextu životní smysluplnosti .............................................17
1.5 Smysl života ve vztahu k práci ..........................................................................20
1.6 Faktory přispívající ke smysluplnosti v práci ....................................................22
2 PRACOVNÍ ANGAŽOVANOST...................................................................................28
2.1 Vymezení pojmu angažovanosti v práci ............................................................29
2.1.1 Angažovanost v práci jako zapojení vlastního já ................................31
2.1.2 Angažovanost v práci jako opak vyhoření ..........................................33
2.1.3 Angažovanost v práci jako pracovní nasazení ....................................34
2.2 Projevy angažovanosti v práci ...........................................................................36
2.3 Navýšení míry angažovanosti v práci ................................................................37
2.4 Souvislost angažovanosti v práci s dalšími faktory ...........................................39
2.4.1 Angažovanost v práci a motivace .......................................................39
2.4.2 Angažovanost v práci a oddanost ........................................................39
2.4.3 Angažovanost v práci a pohlcení ........................................................40
2.4.4 Angažovanost v práci a pracovní smysluplnost ..................................40
3 ZDRAVÍ ...........................................................................................................................42
3.1 Vymezení pojmu a definice zdraví .....................................................................42
3.2 Psychologie zdraví .............................................................................................43
3.3 Duševní zdraví na pracovišti ..............................................................................44
3.4 Fyzické zdraví na pracovišti ..............................................................................45
3.5 Podpora zdraví na pracovišti ..............................................................................46
3.6 Shrnutí teoretické části a návaznost na část empirickou ....................................48
4 EMPIRICKÁ ČÁST .......................................................................................................49
4.1 Výzkumné cíle ...................................................................................................49
4.1.1 Hypotézy .............................................................................................50

4.2 Výzkumný soubor ..............................................................................................50
4.2.1 První organizace..................................................................................50
4.2.2 Druhá organizace ................................................................................52
4.2.3 Třetí organizace...................................................................................54
4.3 Realizace výzkumu ............................................................................................56
4.3.1 Charakteristika výzkumného souboru.................................................56
4.3.2 Výzkumné metody ..............................................................................58
4.3.2.1 Inventář životní smysluplnosti (PIL) ...................................58
4.3.2.2 Dotazník pracovní a osobní pohody (UWES-17) ................58
4.3.2.3 Stupnice posouzení vlastního zdraví ....................................59
4.4 Statistická analýza dat ........................................................................................59
4.4.1 Statistická charakteristika dat .............................................................60
4.4.2 Testování hypotéz ...............................................................................61
4.5 Diskuze ..............................................................................................................63
SOUHRN ............................................................................................................................70
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..............................................................................71
SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................79
SEZNAM TABULEK ........................................................................................................80
SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................81

ÚVOD
Vždy mě fascinovali lidé, kteří svými myšlenkami měnili svět. Novináři a autoři
článků je v titulcích označují pojmy jako vizionář, génius, inovátor. Já za příběhy těchto lidí
spatřuji touhu ke změně, lásku k činnosti, kladení důrazu na lidskost a perfekcionistické úsilí,
které je či bylo hnacím motorem pro jejich životy. Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, v
roce 1993 pro Wall Street Journal pronesl: „Nemám zájem být nejbohatším člověkem na
hřbitově. Chci v noci usínat s tím, že jsem udělal něco báječného. Na tom mi záleží.“ Právě
tato myšlenka přesně vystihuje mé přesvědčení, které je úzce spojeno s životní smysluplností
a pracovní angažovaností.
Srdcem každé firmy jsou její pracovníci. Domnívám se, že každá organizace má
potenciál změnit svou struktura a zvyky tak, aby zaměstnancům poskytla naplňující pracovní
prostředí a následně vytvářela koncový produkt blížící se k dokonalosti. Výsledkem takového
snažení by měla být prosperita firmy a především spokojenost na straně pracovníků a klientů.
V diplomové práci se zabývám souvislostmi mezi prožívanou životní smysluplností,
vykazovanou pracovní angažovaností a vnímáním vlastního zdraví u pracovníků tří českých
firem. Práce začíná rozborem teoretických poznatků, kdy první kapitola je věnována životní
smysluplnosti, její definici, zdroji životní smysluplnosti a kontextu životní smysluplnosti s
prací. Druhá kapitola reflektuje teoretický rámec pracovní angažovanosti, možnostmi
navýšení její míry a v neposlední řadě souvislosti se smyslem. Poslední kapitola teoretické
části se věnuje zdraví a jeho fyzické a psychické složce, následně je uveden oddíl, který
popisuje podporu zdraví na pracovišti.
V empirické části práce se věnuji vlastnímu výzkumu, který byl na základě
teoretických východisek operacionalizován inventářem měřící úroveň prožívané životní
smysluplnosti PIL, dále Dotazníkem pracovní a osobní pohody a stupnicí Posouzení vlastního
zdraví. V této kapitole je uvedena charakteristika výzkumného souboru, statistická analýza
dat, testování hypotéz. Následně jsou výsledky výzkumu diskutovány.
Co se týká literatury, čerpal jsem z českých i zahraničních zdrojů, z odborných článků,
knih a provedených výzkumů. Tyto zdroje uvádím v závěru práce pod názvem ,,Seznam
použité literatury”. Literární zdroje v průběhu práce jsou citovány dle normy APA.

9

1 ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOST
Jaký má můj život smysl? Proč se zrovna tohle stalo? Žiji kvalitní a smysluplný život?
Tyto otázky si zajisté alespoň jednou položil každý z nás. Pokládání těchto dotazů není
znakem žádné patologie, jde spíše o projev autentického lidství, neboť právě tyto otázky mají
v celkovém důsledku zásadní vliv na život jedince. Člověk tím demonstruje fakt, že nechce
být ve svém životě pasivním faktorem, ale touží po spoluutváření své existence, chce vědět
proč na světě je a co musí vykonat pro to, aby našel kvalitní hodnotu svého života (Längle,
2002). Längle tím navazuje na myšlenku Viktora Frankla (1997), který otázku životní
smysluplnosti charakterizoval jako specificky lidskou. Tendence zabývat se životní
smysluplností vychází najevo převážně ve chvílích nezdaru. V tomto momentu se objevuje
jako reaktivní snaha přehodnotit svůj život a nacházet nový zdroj oné smysluplnosti. Je patrná
také v úvaze o cíli, kterým je život naplněn. V tomto případě pak jde o aktivitu proaktivní
(Wong, 1998).
O smyslu života uvažovalo mnoho myslitelů a každý z nich vnesl do této problematiky
něco svého. Jestliže si člověk klade otázku, jaký je jeho životní smysluplnost, tak odpověď
vždy závisí na jeho subjektivním zhodnocení. Dle Rabana (2008) se tato subjektivita
nevyhýbá ani myslitelům, kteří se životní smysluplností zabývají na poli vědy. Závěry těchto
badatelů bývají ovlivněny vlastním posouzením životní smysluplnosti, nebo osobnostními
specifiky každého z nich. Je možné, že právě tyto faktory způsobily to, že otázka životní
smysluplnosti nebyla dodnes dostatečně vysvětlena (Tavel, 2007).
V posledních desetiletích problematika životní smysluplnosti nabývá na popularitě.
Dle Frankla (1999) je to do určité míry zapříčiněno ztrátou tradice. V dobách minulých byl
generacím ukazován směr od narození až po smrt. Aktuálně se vlivem globalizace, rozvoje
médií, sociálních sítí a internetu dospělo k tomu, že je nutné z veškerých vjemů selektovat ty
podstatné. Lze se také domnívat, že vlivem demokratizace české společnosti se stalo
potřebným vyjasnění životní smysluplnosti. Díky nástupu nového režimu prakticky okamžitě
narostla míra osobní svobody občanů a začal se klást důraz na individualitu jedince. Do České
republiky začaly také přicházet zprávy, v podstatě větší měrou necenzurované, ze světa.
Dodnes tyto zprávy často reflektují přírodní katastrofy či sebevražedné atentáty, o kterých
bychom se za předešlého režimu buďto vůbec nedozvěděli, nebo dozvěděli jen v omezeném
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množství informací. Nárůst těchto informací o tragédiích nás sám o sobě nutí ke konfrontaci s
otázkou životní smysluplnosti (Tavel, 2007).
Zakladatel existenciální analýzy V. E. Frankl zavedl pojem existencionální vakuum.
Tento pojem je definován jako prázdnota, bezesmyslnost, či nesmyslnost života.

1.1 Vymezení pojmu životní smysluplnosti
Vymezit pojem smysl života je poměrně obtížné, neboť samotné slovo smysl zastává
více možných významů. Definiční rámec smyslu života je velmi obsáhlý, neboť každý autor,
který se zabývá tímto fenoménem, definuje pojem po svém. Dle Tavela (2007) máme k
dispozici více než 170 definic fenoménu životní smysluplnosti. I přes toto velké množství
charakteristik životní smysluplnosti se pokusíme na následujících řádcích alespoň přiblížit
specifika pojmu.
Vzhledem k faktu, že empirická část diplomové práce staví na modifikované verzi
inventáře PIL (Purpose in life) z roku 1964 od autorů J. C. Crumbaugha a L. T. Maholicka a
vychází z myšlenky životní smysluplnosti V. E. Frankla, tak jeho náhled na problematiku
uvedeme prvotně. Rakouský neurolog, psychiatr a především zakladatel existenciální analýzy
a logoterapie se zaobíral smyslem života v moderní psychologii jako jeden z prvních.
Konkrétní definici daného pojmu sice nevytvořil, ale uvádí pojem ,,logos”, který
charakterizuje ,,objektivní duchovní svět smyslu a hodnot”, popřípadě ,,smysl v
životě” (Balcar, 1995a, s. 133).
V roce 1988 charakterizovali autoři Reker a Wong životní smysluplnost jako význam,
který konkrétní člověk přisuzuje daným událostem v životě, životu svému a také významu své
jedinečné existence (Reker & Wong, 1988).
Dle definice Rabana (2008, s. 18) jde o tzv. ,,orientační funkci pro normy, hodnoty a
rozhodnutí”, pojem lze ale také vysvětlit jako synonymum ke slovu cíl.
Yalom v Existenciální psychoterapii (2006) pojmy smysl a cíl zaměňuje a to i přesto,
že si uvědomuje významovou odlišnost. V hovorové řeči se ostatně mezi smyslem a cílem
také často nerozlišuje.
Reker pak přemýšlí o smyslu implicitním a existenciálním. Ten implicitní
charakterizuje hledání a nacházení smyslu v situacích a událostech okolo nás. Existenciální
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smysl je pak typický v zamyšlení se nad celým životem, či jeho konkrétními částmi
(Křivohlavý, 2006).
V odborné literatuře se často užívá slovní spojení smysl života a životní smysluplnost.
Smyslem života myslíme přesvědčení a hodnoty, tedy určité prvky, které vytvářejí vnímaný
smysl. Životní smysluplnost zase představuje subjektivní prožívání svého života jako
naplněného smyslem (Křivohlavý, 2006). Není žádnou výjimkou, že se mezi některými
pojmy vůbec nerozlišuje, kupříkladu existenciální smysl a smysl života lze považovat za
synonyma.
Smysl života bývá mnohdy spojován s náboženstvím. Konkrétně Frankl (2007) toto
propojení hojně podporoval, ač nacházení smyslu na žádnou nábožensky založenou věrouku
nevázal. Různá náboženská a filozofická učení se často liší tím, v čem smysl života člověku
ukazují. Yalom (2006) pak zase popisoval určitý sekulární osobní smysl, který je patrný i u
ateistů, mezi něž se také sám zařazuje. Myšlenku tohoto psychologa lze popsat následovně:
jestliže postrádáme víru, která nám rozšiřuje hodnoty vhodné k následování, tak si svůj vlastní
smysl života musíme sestrojit sami. Uvádí také sérii zdrojů smyslu života: altruismus,
kreativitu, nadšení pro danou věc, seberealizaci, sebetranscendenci, či hédonismus. Uvádí, že
altruismus, kreativita a nadšení pro danou věc obohacuje také druhé lidi, zatímco
seberealizace, sebetranscedence a hédonismus uspokojuje a obohacuje pouze jedince samého.
Klinger charakteristiku smysluplnosti založil na potřebách, neboť interpretuje životní
smysluplnost jako chtění, nebo potřebu pochopit život jako něco, co slouží danému účelu,
který má patřičnou hodnotu (Klinger, 1977).
Jedním z velmi důležitých konceptů životní smysluplnosti popsala také jedna z
Franklových žákyň - Elisabeth Lukasová. Ta ve své práci považuje trpící jedince za ty, kteří
nepřijmuli svůj osud. Dle Lukasové jsou ze smysluprázdného utrpení pouze tři možné
východiska: víra v Boha, soucit ostatních lidí a v neposlední řadě vlastní stálé naplnění
smyslem. V jejím díle je ovšem také připomenut důležitý aspekt, kterým je neustálé hledání
smyslu. V případě, že by byl smysl dosažitelný, byl by další zbytek života beze smyslu, proto
zůstává smysl pouze v lidském úsilí. Z tohoto pohledu je patrné, že samotné hledání smyslu a
důvěra v jeho existenci pomáhá člověku dodat primární motivaci žít svůj život a snažit se o
to, aby byl co nejkvalitnější (Lukasová, 2006).
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Smysl života vnímají autoři Baum a Stewart (1990) jako vysoce individuální. Popisují
jednotlivé faktory, které jsou nezávislé na čase a pohlaví. Na základě svých zjištění pak
definují autoři zdroje smyslu života, za které považují: lásku, práci, narození dítěte, činnosti
bez závislosti a v menší míře také nabytí určitého majetku. Zařazují zde ale také méně
pozitivní faktory jako jsou například: nemoci, rozchody, odloučení.
Právě z tohoto důvodu se také v empirické části práce budeme blíže zabývat
souvislostí životní smysluplnosti a prací, kterou autoři Baum s Stewart (1990) považují za
jeden ze zdrojů smyslu života.

1.2 Pojetí smyslu života
Většina lidí pátrá po smyslu svého života, ať už dříve, či později. Život se neustále
proměňuje a právě jeho smysl představuje určitý středobod, který pomáhá udržet člověku
jakýsi rozměr vlastní stability (Baumeister & Vohs, 2002). Je tedy přirozené, že pojetím
smyslu života se zabývá mnoho odborníků z různých oblastí vědy. Pokusíme se tedy alespoň
přiblížit omezený výčet myšlenek, pohledů a uvědomění, který pomůže v utřídění názorů na
danou problematiku.
Podle Alfreda Adlera (1995) je nemožné zjistit, jaký je smysl života daného jedince v
případě, že uvažujeme bez jeho okolního světa, ke kterému se člověk vztahuje. Ve své úvaze o
smyslu života upřednostňuje evoluci veškerého živého, která cílí k dokonalosti a je
podmíněná bezprostřední neustálou adaptací na své prostředí. Jedná se o určitou formu
dokonalosti, o kterou by měl člověk neustále usilovat, a to i za předpokladu, že jí nelze
dosáhnout. Právě toto pojetí nejlépe vystihuje rčení: ,,cesta znamená cíl” (Raban, 2008).
Podle Halamy (2007) přemýšlel Adler o smyslu života v pojmech životní styl a životní cíl.
Životní styl (smysl života) určuje cíle, o které bude chtít člověk usilovat. Jednotlivé cíle pak
především řeší postoje k bližním, k práci a k lásce.
V pojetí Carla G. Junga se jedinec narodí do světa, kterému nerozumí a připadá mu
zmatečný. Jako řešení této chaotičnosti usiluje o chápání a přisouzení smyslu. Jung zastává
názor, že právě život, nikoli člověk, je podstatný faktor, který se ptá po otázce smyslu. Hlavní
strukturou pro poznání smyslu života jsou pro jedince archetypy. Těmito by se člověk měl
nechat vést, protože jsou určitými faktory kolektivní moudrosti a vzorců chování (Halama,
2007). Ve stáří se Jung v otázce smyslu života stával dosti opatrným. Říkal, že život smysl
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vlastně má i nemá a jediné, co je podstatné, je mít naději v to, že život není bezesmyslný
(Raban, 2008).
Abraham H. Maslow jakožto představitel humanistické psychologie vnímá jedince a
jeho počínání ve světě pozitivně. Jeho pojetí smyslu života do značné míry vystihuje
hierarchie lidských potřeb a také vrcholné zážitky (peak experiences), jimiž se také značně
zabýval. Smysl života podle A. Maslowa charakterizují touhy, které naplňují chybějící
potřeby, či hodnoty (např. potřeba potravy, či lásky). Jakmile jsou naplněny D-potřeby
(fyziologické potřeby, potřeby bezpečí, sounáležitosti, lásky a uznání), může se člověk dostat
na další stupeň, kde naplňuje seberealizační B-potřeby (seberealizace, potřeba po vědění a
potřeby estetické) (Maslow, 1999).
Irvin D. Yalom (2006) klade důraz na existenciální problematiku v prostředí terapie.
Do značné míry se tak přibližuje myšlenkám V. E. Frankla. Yalom uvádí čísla, která
reprezentují míru nedostatku životní smysluplnosti v populaci a prezentuje terapeutické
postupy a metody, díky kterým lze tento stav změnit k lepšímu. Základní rozdílná myšlenka
mezi V. E. Franklem a Irvinem D. Yalomem je kritika psychoanalýzy. Frankl (2006)
psychoanalýzu patřičně kritizoval, důvodem této kritiky byl psychoanalytický redukcionismus
a pandeterminismus. Na straně druhé není Yalom takto kritický, což dokazuje i fakt převzetí
Freudova schématu:
pud → úzkost → obranný mechanismus
A jeho následné upravení na:
uvědomění si základního existenciálu → úzkost → obranný mechanismus
Základní existenciály, které jsou ve schématu uvedeny, jsou charakterizovány dle
Yaloma jako: smrt, svoboda (a s ní spjatá odpovědnost), osamělost a ztráta smyslu. Úzkost,
která vzniká jako reakce na konfrontaci s těmito základními záležitostmi, označuje jako
existenciální. Dle Yaloma (2006) je život smyslu prostý, člověk však smysl vyžaduje, a právě
z těchto důvodů si jej aktivně vytváří. Tvoření smyslu života je pak jakýmsi obranným
mechanismem, který jedince ochraňuje před existenciální úzkostí. Smysl svého života může
člověk nalézt v Bohu (ten je nazýván jako smysl kosmický), nebo ve svém nezávislém a
angažovaném realizování hodnot (smysl sekulární). Při realizaci těchto sekulárních hodnot se
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neklade až takový důraz na jejich obsah, ale spíše na intenzitu a míru angažovanosti, která je
spojená s určitou formou odpovědnosti, s níž se jim aktivně člověk věnuje.
Křivohlavý (2006, s. 51) uvádí, že dle Roye F. Baumeistera je hlavní podstata smyslu
určitá forma spojení. Tvrdí, že smysl je pojidlem mezi dvěmi odlišnými věcmi, a to i v
případě, že jsou tyto věci od sebe fyzicky oddělené. Spojení dvou věcí je dosahováno
kupříkladu tak, že obě slouží k dosažení identického cíle. Tato myšlenka taktéž reprezentuje
Baumeisterovu definici smyslu: ,,Smyslem (určité činnosti) se rozumí společensky sdílená
mentální reprezentace (představa) vztahů mezi věcmi, událostmi a děním”
V empirické části této práce, si jako jeden z cílů klademe za úkol zjistit, zda statisticky
souvisí míra životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti. Navazujeme tak na tvrzení
Yaloma (2006), který výše specifikuje tzv. sekulární hodnoty.

1.3 Zdroje smyslu života
Je to právě dnešní doba, která více než kdy jindy nabízí různé možnosti jak naložit se
svým životem. Všude okolo nás se klade důraz na lidskou individualitu, snahu kvalitně
investovat svůj čas, určovat si priority a posuzovat co má na náš život pozitivní, či negativní
vliv. Nepřeberné množství literatury, vzdělávacích akcí, volnočasových aktivit, zábavy a
atraktivních pracovních pozic nám dává příležitost ke sledování početného množství
potenciálních životních cílů. V literatuře se uvádí, že zdroj životní smysluplnosti může být
cokoli, co u jedince nasycuje potřebu smyslu. Dle Křivohlavého (2006) to jsou právě hodnoty
a přesvědčení, které úzce souvisí se smyslem života.
Halama (2007, s. 64) popisuje hodnoty jako ,,určitý mentální fenomén, jehož součásti
jsou konkrétní přesvědčení o vztazích a souvislostech mezi různými součástmi vnějšího i
vnitřního světa jednotlivce a reprezentace vytoužených stavů (cíle), kterých je jednotlivec na
základě těchto přesvědčení motivován dosáhnout.” Jsou tedy rozlišeny dva významy hodnot:
první je představa hodnoty jako míry, podle které jsou posuzovány jevy a druhý je koncept
hodnot jako něčeho, co ,,stojí za dosažení”.
Halama (2007) pak zmiňuje vymezení Rokeacha, který definuje instrumentální a
terminální hodnoty. Instrumentální hodnoty řeší způsoby dosahování cílů, terminální pak
určují o jaké cíle by daný jedinec měl usilovat. Dále Halama (2007, s. 60) uvádí myšlenku
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Schwartze, že lidské hodnoty charakterizují tři elementární požadavky jedince. Jedná se o
potřeby biologické, potřeby společenské interakce a přežití a blaho vlastní skupiny. Mezi
konkrétní skupiny těchto hodnot patří: moc, úspěch, slast, stimulace, sebeřízení, shovívavost,
konformita a bezpečí.
Hodnotový systém pomáhá člověku rozhodovat o svých cílech. Vztah mezi těmito
dvěma faktory je obousměrný. Hodnota určuje, který z cílů bude pro jedince podstatný, cíl
následně přidává hodnotu všemu, co napomáhá k jeho dosáhnutí. Z tohoto důvodu rozlišuje
Křivohlavý (2006) hodnotu události na cestě k cíli (cíl dává události hodnotu) a pak také
hodnotu tohoto konkrétního cíle. Je však také možné, že za jedním cílem stojí více hodnot
(Křivohlavý, 2002).
Frankl (2006) pak charakterizuje tři základní skupiny hodnot:
Hodnoty tvůrčí - jedná se o cílevědomé zaměření jedince, který přijímá a prožívá
vnější obsahy, ale také touží zanechat na světě něco ze sebe. Tato touha zahrnuje širokou
paletu od kreativity, vynalézavosti až po standardní denní aktivity. Všechna díla lze chápat
jako významná, avšak hodnotu pro samotného jedince určují okolnosti, které stály u tvorby
tohoto díla (např. úsilí, zodpovědnost). Práci, kterou člověk na díle zanechal (popřípadě jeho
dokončení) pak jedinci poskytuje jedinečné sebepotvrzení, které existuje uvnitř kulturního a
sociálního kontextu. Snaha o společnou ideu, názor, či hodnotu se následně stává velmi
významnou.
Hodnoty zážitkové - tyto se formují na základě individuálního prožívání příjemného.
Může se jednat o prožívání krás přírody, dokonalosti lidské tvořivosti, či myšlenek. K
primárním hodnotám však patří vztahy mezi lidmi. Tento mezilidský kontakt (zejména
přátelství a láska) vede k určité sebetrascendenci a rozvoji. Frankl (2006, s. 62) píše, že ,,na
velikosti okamžiku lze měřit velikost života”, a následně také tvrdí, že ,,jediný okamžik může
dát zpětně smysl celému životu.” Varuje však také před tzv. pseudoláskou. Jde o formu
neautentického vztahu, který se vyznačuje závislostí.
Hodnoty postojové - ty se aktivizují vždy, avšak zvláště ve chvílích, kdy je omezen či
úplně znemožněn prostor pro hodnoty tvůrčí a zážitkové. Například při významné ztrátě
blízkého člověka či jiného faktoru, který zastával v životě jedince zásadní roli, je zaujetí
vlastního postoje k tomu to jediné, co člověku zbývá. Každá situace má určité východisko,
které dává jedinci možnost volby. Člověk má tedy volnost k zaujetí postoje k nezměnitelné
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situaci, avšak s ní také souvisí zodpovědnost za svůj život. Jak uvádí Yalom (2006) čínský
znak krize kombinuje dva symboly: nebezpečí a příležitost. Je tedy na rozhodnutí každého
jednotlivce, jestli zaujatým postojem dá přednost vyhledávání příležitosti, nebo zůstane
ochromen nebezpečím.
Cíle, přesvědčení a hodnoty tvoří charakteristický hierarchický systém. Bylo by
vhodné se v této souvislosti také zmínit o dimenzích smyslu života. Jestliže zkoumáme šířku,
pak musíme zjistit, kolik jednotlivých zdrojů života jej nasycuje. Výzkumy popisují typicky
pět až sedm různých hodnot (zdrojů). Kvalitnímu duševnímu zdraví přispívá, když jsou tyto
hodnoty ve shodě a systém, který je jimi utvářen, je soudržný (Křivohlavý, 2006). Hloubka
životního smyslu pak charakterizuje míru, v jaké tyto hodnoty poskytují zážitek smyslu.
Halama (2007) uvádí vymezení Rekera a Wonga, kteří definují celkem čtyři typologie
hloubky: hédonismus (zaujatost sebou samotným), individualismus, kolektivismus a
sebepřesah. Za nejvýznamnější hodnoty, které přispívají k většímu pocitu smysluplnosti pak
považuje sebepřesah a kolektivismus.
Pro uplatnění ve vlastním výzkumu považuji uvedení tří základních skupin hodnot
Frankla (2006) za důležité, neboť v celkovém kontextu mohou poskytnout detailnější náhled
na souvislost pracovní angažovanosti a životní smysluplnosti.

1.4 Zvládání zátěže v kontextu životní smysluplnosti
Zátěž v práci, zátěž v domácnosti, napjaté rodinné vztahy. Specifikovat tyto problémy
výhradně do dnešní doby bylo nejspíš zavádějící. I v minulosti se lidé mezi sebou často
nepohodli a i práce pro ně byla zátěží. V současné době ale prožíváme daleko obsáhlejší
spektrum situací, které nás významně zatěžují prakticky neustále. Debats, Drost a Hansen
(1995) popisují, že lidé, kteří v minulost prožili krizi a shledali v ní nějaký určitý smysl, tak
uvádějí v budoucnu vyšší míru životní smysluplnosti. Dále také charakterizují, že vyrovnání
se stresem úzce souvisí s momentální prožívanou životní smysluplností. Vyšší míra
smysluplnosti (popřípadě také víry a spirituality) vede v nemoci k lepšímu psychickému a
fyzickému zvládnutí choroby (Ironsonová, Stuetzle a Fletcherová, 2006). Teorie Aarona
Antonovského, která popisuje vnímaní koherence (the sense of coherence), nabízí velmi
podobnou úvahu. Antonovský (1987) v ní charakterizuje fakt, že jedinci, kteří našli smysl v
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jednotlivých událostech, popřípadě v celém svém životě, jsou po stránce psychické i fyzické
zdravější.
Je zajisté přínosné zmínit také působení smyslu života na ostatní faktory lidské
psychiky. Emoce jsou významnou složkou, která je životní smysluplností ovlivňovaná.
Například nedostatek životní smysluplnosti u člověka vyvolává špatnou náladu, pocity
prázdnoty a zmaru (Balcar, 2004). Na stranu druhou je existence smyslu života u jedince
spojována s pozitivními emocemi (Sobková & Tavel, 2010). Tato tvrzení však nelze
generalizovat a vnímat je jako naprosto jednoznačná, neboť jsou v životě situace, v kterých
lidé trpí a i přesto naplňují svou životní smysluplnost (a také dávají druhým příklad, jak
zvládnout utrpení). Křivohlavý (2004, s. 91) toto charakterizuje tak, že: ,,ve většině případů je
vyšší míra radosti tam, kde lidé prožívají svůj život jako smysluplný.”
V souvislosti s životní smysluplností a emocemi se zkoumají také obsáhlejší témata.
Jedním z nich je osobní pohoda (well-being), což je koncept, který patří mezi postoje, nálady
a vlastnosti osobnosti člověka. Osobní pohoda se rozděluje do dvou částí. Ta první je částí
objektivní, do které patří: zdravotní stav člověka, jeho socioekonomický status, funkční
kapacita organismu. Druhá část je subjektivní a souvisí s hodnocením kvality vlastního života
a do této se řadí: duševní osobní pohoda, vlastní účinnost, sebúcta. Do faktoru duševní osobní
pohody pak konkrétně zařazujeme: životní spokojenost, štěstí, náladu, pozitivní a negativní
afektivitu, psychosomatické projevy, noopsychické napětí mezi definovanými cíli a jejich
dosažením (Kebza & Šolcová, 2003). Nicméně pro celkovou míru osobní pohody je stěžejní
část subjektivní (Diener, Lucas & Oishi 2002). Křivohlavý (2006) charakterizuje vnímanou
smysluplnost jako předpoklad pro spokojený život. Kupříkladu v západní společnosti zvyšují
osobní pohodu vnitřní cíle, např. vztahy s druhými lidmi či dobrovolnická činnost
(Yamaguchi & Helberstadt, 2011).
Multidimenzionální modely osobní pohody (well-being) berou v úvahu více prvků.
Model Ryffové a Singera (Ryff & Singer, 2003, s. 277-279) je utvořen z celkem šesti aspektů:
• Sebepřijetí - uznání, přijetí sebe samého a to i s negativními vlastnostmi
• Osobní růst - rozvoj svých indviduálních schopností a dovedností
• Pozitivní vztahy s druhými - schopnost sdílet vztahy plné lásky a intimity
• Dobré hospodaření s prostředím - dovednost adekvátně řídit a organizovat svůj vlastní
život, utvářet a udržovat okolní prostředí v souladu s potřebami vlastními a svých
nejbližších
18

• Autonomie - uvědomení si individuálního sebeurčení, v jehož sféře je jedinec schopen
opustit rámec konvencí
• Smysl života - dovednost najít ve svém životě smysl a stanovit si cíle
Uvedení smyslu života v modelu osobní pohody jen deklaruje významnou souvislost
mezi jednotlivými koncepty. Halama (2007, s. 87) uvádí Kováčův významnější model kvality
života. Ten je utvářen těmito úrovněmi:
• Bazální úroveň (existenční)
• Mezo-úroveň (civilizační, či individuálně-specifická)
• Meta-úroveň (kulturně duchovní, elitní)
V bazální kategorii jsou prvky, které specifikují kvalitu života pro kohokoli. Patří sem:
dobrý somatický stav, normální duševní fungování, fungující rodina, dostačující materiální a
sociální zabezpečení, životodárné prostředí a návyky důležité k přežití. Jakýkoli prvek má v
daných úrovních odlišný smysl. Kupříkladu tělesný stav představuje v bazální úrovni dobrý
somatický stav, v mezo-úrovni pevné zdraví a v meta-úrovni bezproblémové stáří zakončené
přirozenou smrtí. Mezo a meta-úrovně nejsou naplněny výhradně ze zdrojů z existenční
úrovně. Individuálně-specifická úroveň definuje kvalitní život pro každého odlišně (např.
umění, nebo vzdělávání se). Smysl života pak v tomto modelu má vliv na prvky kvality života
na všech zmíněných úrovních. Reprezentuje jeden z velmi významných zdrojů životní
spokojenosti (Halama, 2007).
Asi každý může jednou říci, že měl ve svém životě určité obtíže a překážky, které
musel překonat. Tyto nesnáze jsou běžnou součástí našich životů a přítomnost smyslu života
je protektivním faktorem, který ovlivňuje styly vyrovnávání se s těmito náročnými situacemi.
Z výzkumu Halamy a Bakošové (2009) je patrné, že úroveň smyslu života ovlivňuje vztah
mezi vnímaným stresem a vyhýbáním se mu. Jedinci s vyšší mírou životní smysluplnosti i při
působení výrazné zátěže projevují nižší sklon uniknout z nepříjemné situace. Vyhýbání spadá
do kategorie maladaptivních strategií, můžeme tedy říci, že nižší míra životního smyslu dělá
člověka zranitelnějším vůči stresu.
V empirické části práce se budeme také blíže zabývat souvislostí životní smysluplností
a zdravím, na které má zvládání zátěže vliv. Navážeme tak na tuto kapitolu, která se
fenoménu věnovala z teoretického hlediska.
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1.5 Smysl života ve vztahu k práci
V práci či zaměstnání trávíme významnou část svého života. Je tedy přinejmenším
důležité zabývat se souvislostí mezi těmito dvěma oblastmi. Nepřeberné množství literatury,
internetových zdrojů a článků poskytuje poměrně obsáhlé portfolio možností, které v
současné době kladou důraz na osobitost a především spokojenost člověka v práci a v životě
jako takovém. Dnes je již běžným standardem, že vedení organizací, firem a společností se
zajímá o spokojenost svých zaměstnanců a jejich rozvoj. Poskytují mnoho kurzů, školení a
jiných forem osobního růstu, díky kterým jejich pracovníci získávají širší náhled na svou
práci, vyšší odbornost, či zpětnou vazbu. Všechny tyto faktory napomáhají ke zkvalitnění
činnosti jednotlivce, pomáhají mu najít smysl v práci, v životě a poskytují také určitou formu
zájmu o pracovníka ze strany zaměstnavatele, která by taktéž neměla být opomenuta.
Smysl ve vztahu k práci z hlediska psychologického zahrnuje pátrání po smyslu života
skrze práci, hledání smyslu v práci samotné, nebo souvislostí mezi aspekty práce a smyslu
života. Vyjádření smyslu práce či jeho nalezení je pro mnoho jedinců poměrně náročné, neboť
tradiční pojetí významu práce závisí na hmatatelných výsledcích, materiální stránce a jasně
definovaných činnostech, které jsou jednoduše patrné. Smysl práce si jedinci více uvědomují
ve chvílích, kdy se řeší zásadnější profesní otázky (např. změna pracovní pozice, změny ve
vedení společnosti související s jinou firemní vizí, či snížení finančního ohodnocení). Tyto
vnější aspekty se zaměstnanců osobně dotýkají a nutí je tak přemýšlet nad svým vztahem k
zaměstnání a k práci obecně.
Navážeme na V. E. Frankla (1994), který propojil smysl života v kontextu s primární
životní motivací, neboť právě práce se může stát zdrojem smyslu v životě člověka. Výše jsme
si uvedli tři druhy hodnot podle V. E. Frankla (2006), které lze propojit s procesem hledání
smyslu v práci.
Kreativní hodnota souvisí s touhou tvořit něco prospěšného. Pracovníci se snaží
vytvořit něco pozitivního, co po nich i posléze zůstane. To, že se člověk může na konci dne
ohlédnout a spatřit svou odvedenou práci, může být uspokojivým zdrojem smysluplnosti. Na
stranu druhou je ovšem taky velmi podstatné, aby lidé spatřovali smysl ve své práci tady a teď
a nezaměřovali se jen a pouze na výsledky v závěru celého pracovního dne.
Hodnoty zážitkové mohou být naplněny setkáním s lidmi či momenty, které jsou pro
člověka významné. Tyto zážitky do určité míry souvisí s nezávislostí člověka a s jeho
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spiritualitou či transcendentálním přesahem. Patrný je v tomto případě význam slova ,,logos”,
který souvisí se smyslem, ale i se spiritualitou.
Hodnoty postojové můžeme shledat kupříkladu v situacích ztráty zaměstnání či sporů
v něm. Postoj jedince má vliv jak na jeho reakci, tak i na výsledek dané situace. V zaměstnání
se zajisté lidé dostávají do situací, kdy je zapotřebí zaujmout určitý postoj, který v průběhu
vývoje situace revidují a buďto jej pozměňují, či nikoli.
Kupříkladu Martin Seligman (2003) tvrdí, že ekonomika velmi rychle mění svou
orientaci z peněz na osobní spokojenost. Člověk v práci nyní primárně touží po naplnění
pracovní spokojenosti a tím i částečně té životní. Bonebrightová, Clay a Ankenman (2000) je
popisují jako konflikt mezi prací a osobním životem. Adekvátní pracovní nasazení a hledání
smyslu v práci je úzce provázáno se spokojeností. Jestliže je však důraz na práci příliš vysoký
a smysl života nachází člověk pouze v práci, dochází ke střetu a následnému konfliktu mezi
osobním životem a prací.
McGregor (1960) popisuje teorie X a Y, které přesně nedefinují smysluplnost, ale
spíše specifikují oblasti, které lze nazvat dílčími faktory smysluplnosti práce. Jedná se o
přirozenost, se kterou jedinec Y vyvine úsilí, neboť má svůj vlastní směr a sebeřízení ve
vztahu k daným cílům, které si sám vytyčil a které po jejich dosažení povedou k jeho
seberealizaci. Takový pracovník pátrá po vlastní zodpovědnosti, je originální a kreativní.
Jedinec X má oproti Y inherentní odpor k práci, je potřeba jej do ní nutit a kontrolovat ho.
Upřednostňuje řízení oproti autonomii a vlastní odpovědnosti za rozhodování se vyhýbá.
Výše uvedené faktory mohou v užším pojetí a do jisté míry souviset s pojetím smysluplnosti
práce, v širším pojetí pak s celkovou životní smysluplností.
V této kapitole jsme se věnovali souvislosti z hlediska teoretického, v části empirické
následně navážeme hlediskem statistickým, kde se budeme opírat o tvrzení V. E. Frankla
(1994), který popisuje, že práce může být zdrojem smyslu v životě člověka. Blíže tedy
budeme zjišťovat, zda existuje statistická souvislost mezi pracovní angažovaností a životní
smysluplností. Dále, na základě inspirace McGregrovou teorií X a Y (1960), se v empirické
části práce také zaměříme na statistické rozdílnosti pracovní angažovanosti a životní
smysluplnosti u řadových pracovníků a členů vedení společností.
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1.6 Faktory přispívající ke smysluplnosti v práci
Co tvoří opravdu smysluplnou práci? Jak můžeme tyto činitele smysluplnosti do
konkrétní práce zavést? Odpovědět na tyto otázky zřejmě nebude jednoduché, neboť každý
člověk má určité složení těchto činitelů, díky kterým považuje svou práci za smysluplnou.
Tom Terez (2002) ve svém rozsáhlém výzkumu definuje několik základních myšlenek a
celkem 22 faktorů, které přispívají ke smysluplnosti práce.
První myšlenkou je existence rozdílu mezi pracovní spokojeností a prožíváním
smysluplnosti v práci. Spokojenost nastává ve chvílích, kdy jsou uspokojeny potřeby a
očekávání, zatímco smysluplnost v práci má poměrně hlubší význam a je charakterizována
nadějemi a naplněním. Lidé svou práci často popisují jako smysluplnou rozdílnými způsoby.
Díky tomu je velmi obtížně definovatelný popis práce, která poskytuje smysl života.
Jedním z významných aspektů smysluplné práce je účel - prožitek, že odvedená práce
jedince jako individua, ale i jako součásti organizace, má významnou roli. Dále pak následuje
vlastnictví, zakotvení, jednota a mezilidské vztahy. Pak jsou to služby, rovnost, viditelné
výsledky, invence a osobní rozvoj. Právě tyto složky jsou jedny z klíčových a jestliže
organizace usiluje o poskytnutí smysluplného pracoviště svým zaměstnancům, tak by na nich
měla začít pracovat. Velmi zásadním poznatek je fakt, že lidé nevnímají výši platu jako
podstatnou pro prožívání smyslu. Daleko důležitější je spravedlivost odměňování.
Následujících 22 charakteristik chápe Tom Terez (2002) jako elementární prvky smysluplnosti
práce:
Uznání: Dostatečné ocenění managementem je klíčový prvek, který je často při
dosažení významných úspěchů opomíjen. Stává se, že vedení na toto ocenění buďto nemá čas,
nebo k němu přistupuje ve smyslu ryze obchodním - ,,za tyto úspěchy vás ale platíme”.
Pozitivní je, když vedení organizace vnímá a vyjadřuje pozitivní uznání svým pracovníkům
verbálně a nikoli pouze z hlediska financí.
Rovnováha: Občas bývá zvykem, že vedení předpokládá, že práce je v životě
pracovníka to naprosto nejpodstatnější. Workoholismus bývá do značné míry považován za
pozitivní označení, kdy jsou lidé nucení, aby kvůli práci upozadili své jiné aktivity a rodinu.
Je zřejmé, že tato nerovnováha časem způsobí v životě zaměstnance určitou dysfunkčnost.

22

Nadřízení by měli u svých zaměstnanců respektovat existenci života i mimo práci, neboť
právě tímto docílí toho, že pracovní i osobní složka života pracovníka je v rovnováze.
Výzva: Nuda v práci bývá pro pracovníky opravdovým utrpením. Domnívají se, že
mrhají svým potenciálem, a to ne z důvodu, že by neměli dostatečné znalosti a dovednosti, ale
díky tomu, že jejich zaměstnavatel nedokáže jejich kvality patřičně využít. V naprosto
ideálním případě by měli mít pracovníci možnost zužitkovat vlastní talent a čelit adekvátním
výzvám.
Dialog: Rozhovory o problémech v zaměstnání bývají velmi povrchní a některé
důležité prvky jsou natolik složité, že se ani nepřistoupí k jejich řešení. Konstruktivní a
otevřený rozhovor je klíčovým prvkem, který může v mnoha faktorech usnadnit řešení
problémů. Důležité také je, aby do rozhovoru byli zapojeni pracovníci na všech úrovních
organizace, neboť bývá zvykem, že porad a vzájemných dialogů se účastní pouze vedení.
Forma rozhovoru by také měla zajistit to, aby členové organizace uměli nejen hovořit, ale
také adekvátně naslouchat. Existují však pracovní pozice a na nich určitý typ pracovníků, kde
je hlubší rozhovor o smyslu práce velmi těžký. V tomto případě však i vědomá možnost
otevřeného rozhovoru může přispět k vnímání práce jako smysluplnější.
Směr: Pojem ,,vize” je něco, co je pro zaměstnance na nižších pozicích naprosto
neznámé téma a určité množství z nich nemá ponětí, kam organizace strategicky směřuje.
Díky tomuto nemají správnou motivaci a nadšení pro práci. Dosahování každodenních cílů by
mělo být elementární součástí srozumitelné vize, kterou všichni členové organizace vzájemně
sdílejí. Ideální by bylo, kdyby tato strategická myšlenka byla zprostředkována již při
přijímacím pohovoru a dále prohlubována v ranných fázích zaškolování člověka.
Rovnost: Jestliže organizace postrádá rovnost mezi zaměstnanci, tak si někteří
připadají druhořadě. Tito pracovníci si musí dávat pozor, jak s kým mluví, koho mohou a
nemohou oslovit. Díky tomuto vznikají různá měřítka pro jednotlivé zaměstnance či skupinky
zaměstnanců. Tento fenomén je poměrně běžný a existuje fyzicky kupříkladu v podobě
vyhrazených parkovacích míst. V ideálním případě by zaměstnanci měli pociťovat, že jsou si
všichni rovni a to i přes oficiální organizační strukturu společnosti. Z tohoto by se mělo
vycházet i při akcích ve firmě, kdy by neměly být nadhodnoceny pozice konkrétních osob v
organizaci, ale měl by být umožněn otevřený dialog.
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Zakotvení: Malé množství zaměstnanců vnímá své ukotvení v organizaci a postrádá
smysl toho, proč by se do ní měli hodit. Vytváří se tak obrovská propast mezi vlastními
hodnotami a hodnotami organizace. Bývá časté, že tito zaměstnanci si často příchodem do
práce berou na sebe jinou identitu, než kterou mají ve svém osobním životě.
Flexibilita: Seznam pravidel, dle kterých by se měl pracovník chovat, je dnes celkem
běžným firemním dokumentem. Toto je samozřejmě pochopitelné a v daných situacích také
nezbytné, problém však nastává ve chvíli, když jsou tato nařízení chápána příliš striktně a
vynucuje se jejich slepé následování. Situace, kdy se upřednostní uposlechnutí pravidla
namísto provedení aktualizace či inovace, také není žádoucí. Určitá volnost v organizaci,
která chce poskytovat smysluplné pracovní zázemí, by měla být k dispozici.
Neformálnost: Práce a zábava se nemusí vylučovat. Pracovní prostředí může být
různorodě formální. Nejlépe lez tuto charakteristiku pozorovat na kultuře oblékání. Je
samozřejmé, že jsou zaměstnání, kde oděv musí adekvátně korespondovat s vykonávanou
pozicí, ale určitá přítomnost osobních věcí či ozdoby pracovního prostředí přispívají k
pozitivnímu pocitu jednotlivce v prací a minimalizování rozdílu mezi pracovním a osobním
životem.
Invence: Každá organizace by měla umožnit svým pracovníkům využít inovaci. Je
pochopitelné, že by to mělo probíhat v určitých mezích a to ať už z finančního, či jinak
specifického hlediska. Některé organizační kultury jsou však až příliš opatrné, bojí se změn a
jejich rychlosti či počtu. Toto zaměstnance odrazuje od invence a raději se neustále drží
zavedeného řádu, který představuje stabilní a bezpečný proces práce. Jestliže je atmosféra
organizace nakloněna k inovaci, tak její zaměstnanci jsou otevřeni vůči novým nápadům a
využívají nabízející se možnosti k uplatnění kreativity.
Jednota: Bývá velmi časté, že jednotlivá oddělení organizace spolu bojují, jelikož
pracovníci v těchto odděleních nevnímají, že jsou součástí společné organizace, a postrádají
společný cíl. Často ani netuší, co jiné oddělení vlastně dělá a na jaké práci se podílí. Pro
posílení povědomí o jednotlivých článcích organizace je vhodné seznámit všechny
zaměstnance s fungováním firmy a neustále v nich podporovat myšlenku, že všichni táhnou
za jeden provaz. Často je vnitrofiremní spolupráce daleko efektivnější než soutěživost, neboť
se lépe uplatní výjimečné schopnosti konkrétních pracovníků. Každý takový pracovník má
své místo, ví se, co dělá, v čem je dobrý a jak je pro firmu přínosný.
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Vlastnictví: Fakt, že pracovníci vnímají organizaci jako ,,vlastní” jim do jisté míry
pomáhá nalézt smysl v pracovním prostředí a pracovní náplni. Tento specifický smysl v nich
naplňuje to, že mají možnost samostatně rozhodovat a nemusí každé schválení konzultovat s
vedením. Zaměstnanci bývají často pouze úkolováni, naprostá většina rozhodnutí je
provedena menšinou a v tomto důsledku se ostatní zaměstnanci necítí být součástí procesu
fungování organizace. Jestliže je míra pocitu vlastnictví vysoká, tak lidé vnímají pracovní
náplň jako sobě vlastní a také se podle toho chovají. Provádějí adekvátní změny, rozvíjejí
organizaci a vyvíjejí přínosné myšlenky. Klíčovým faktorem této problematiky je také snadný
přístup k informacím, ze kterého by nikdo neměl být vyloučen.
Rozvoj osobnosti: Žádoucí je také přístup ke vzdělávání pracovníků, které může
přispět k rozvoji jejich osobnosti. Může se stát, že vedení organizace vnímá výcviky a kurzy
jako náklady navíc a vyžaduje po zaměstnanci, aby se účastnil pouze takových školení, které
do detailu korespondují s jeho pracovní náplní, což zajisté zužuje obzory pracovníka.
Ideálním stavem je, když vedení poskytne zaměstnancům možnost všestranného rozvoje,
široké spektrum kurzů a výcviků, či změnu pracovního zařazení. I obyčejná změna pozice v
rámci jedné organizace přispívá k rozvoji osobnosti pracovníka, ale také k pochopení
pracovní náplně jiných oddělení a v neposlední řádě ke zlepšení celkové komunikace.
Účel: Vnímání účelnosti práce se vytrácí ve chvíli, kdy je pro činnost typické
jednotvárné plnění úkolů a klade se důraz pouze na účelnost produktů a vydělávání peněz. V
tomto okamžiku jsou zaměstnanci vyřazeni z okruhu zájmu celé organizace a vnímají
nedostatek smyslu ve svém zaměstnání. Řešením je hovořit se zaměstnanci a poskytnout jim
náhled na smysl jejich práce a přesně definovat, jak je tato práce důležitá pro organizaci jako
celek.
Vztahy: Vztahy na pracovišti jsou jedním z naprosto klíčových faktorů dobře
fungující organizace. Budováním uspokojivých mezilidských vztahů na pracovišti by pro
každého vedoucího pracovníka mělo být velmi důležité. Problémové či jen formální vztahy v
organizaci vedou k nespokojenosti a ta následně negativně ovlivňuje pracovní výkon.
Adekvátní budování pozitivních vztahů na pracovišti přispívá ke spokojenosti, což platí nejen
v pracovních vztazích, ale i v obchodních.
Respekt: Lze ho chápat jako možnost zaměstnanců efektivně využít svůj pracovní čas
podle svého plánování a být při tom minimálně zatěžováni byrokracií, pravidly a nařízeními.
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Právě byrokracie a zavedené zvyky do jisté míry způsobují velkou překážku, neboť si
zaměstnanci připadají jako nekompetentní osoby. Přemíra různých nařízení pak snižuje u
pracovníků pocit, že si jich někdo váží.
Vlastní identita: Smysluplnost své práce mohou zaměstnanci pociťovat ve chvíli,
když je jim umožněno vnímat vlastní individualitu. Toto je možné podpořit kupříkladu vlastní
kanceláří, popřípadě pracovním místem, kde může být zaměstnanec v soukromí. Pracovníci se
cítí pozitivněji, když mohou být v práci sami za sebe.
Pomoc: Výrazná soutěživost je typická nejen mezi jednotlivými organizacemi, ale
také v nich. Toto může vést u zaměstnanců k dojmu, že jejich pracovní nasazení je
nedostatečné a přílišné soutěžení jim značně vyčerpává síly. Strategie přílišné soutěživosti
může do jisté míry vést až k situaci, kdy jeden zaměstnanec raději přehlíží svého kolegu,
který potřebuje pomoc. V tomto případě je nutné, aby organizace podpořila pomoc mezi
zaměstnanci a to formální cestou (instruktáže, školení, či tréninky), tak i neformální (podpora
ze strany zkušenějších kolegů, vysvětlením, rozhovorem, poradou).
Podpora: Nedostatečná podpora ze strany vedení bývá častým problém v
organizacích, a to i přesto, že je o ni vysloveně žádáno. Častá bývá také argumentace, že
řešení těchto problémů je věcí středního managementu. Stává se, že v takových situacích musí
zaměstnanci vynaložit značné množství energie na obcházení pravidel organizace, aby mohli
práci dokončit. Opačným, avšak také velmi negativním extrémem je moment, kdy se vedení
angažuje příliš a vyvíjí nezdravou aktivitu i ve chvílích, kdy to pracovníci nepotřebují.
Viditelný výsledek: Stav, kdy zaměstnanec přestává vidět smysl své práce nastává ve
chvíli, kdy je izolován a nemá přístup do ostatních struktur organizace a nevidí tak celkový
výsledek činnosti. Práce neustále plyne a pracovník postrádá možnost zhodnotit výsledky své
činnosti a jejich dopad pro organizaci. Zabránění tomu fenoménu je možné skrze pravidelný
kontakt se zákazníky, kdy zaměstnanec dostává zpětnou vazbu z reálného života. I ve
chvílích, kdy za výsledky práce stojí nehmotný produkt, je vhodné najít možnosti, jak ověřit
to, že činnost pracovníka obohacuje ostatní.
Relevance: Důležité také je, aby si zaměstnanci uvědomovali, že nařízení a pravidla,
která regulují práci, nejsou nesmyslná a zbytečná, ale naopak důležitá a podstatná. Občas je
vhodné do firmy pozvat externího pozorovatele, který přesně definuje zvyklosti, které jsou
naprosto zbytečné a pouze obírají pracovníky o jejich čas.
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Zásluhy: Výsledky práce by v ideálním případě měly být ohodnoceny dle zásluh. V
praxi často pracovníci dostávají adekvátní mzdu pro danou pozici, a to i přesto, že jejich
přínos pro firmu jako celek je patřičně vyšší. Zaměstnanci bývají často skeptičtí a nedokáží si
uvědomit, jestli se jejich činnost liší od činnosti kohokoli jiného na téže pracovní pozici.
Ideálem by bylo, kdyby pracovníci měli pocit, že jsou ohodnoceni naprosto spravedlivě podle
toho, za kolik jejich odvedená práce skutečně stojí. Ta by byla průběžně posuzována a vedení
si bylo vědomo, ve kterých oblastech jednotliví zaměstnanci vynikají a v těch by je aktivně
využívali.
Některé z těchto charakteristik Tereze (2002) souvisejí s pojmy, se kterými zachází
dotazník UWES-17 (Schaufeli & Bakker, 2003), který používáme ve vlastním výzkumu této
práce. Vcelku lze říci, že lidé nenaplňuje práce, která je neetická či postrádá smysl.
Zaměstnanci chtějí a také potřebují patřit do firemního prostředí, kterému mohou smysluplně
pomáhat a díky kterému tak naleznou svojí identitu. Pracovní prostředí a vztahy v něm
fungují komunitně a pomáhají k sociálnímu zařazení jedince. Je patrné, že lidé chtějí pracovat
ve firmách, které uznávají a sdílejí jejich hodnoty. Touží po zaměstnání, které poskytne
adekvátní výzvy, určuje cíle a v neposlední řadě poskytuje příležitost k osobnímu rozvoji,
získávání uznání a úcty. Chtějí mít přiměřenou formu vedení a adekvátní rovnováhu mezi
prací a svým vlastním osobním životem.
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2 PRACOVNÍ ANGAŽOVANOST
V 90. letech se začal pojem pracovní angažovanost profilovat v oblasti praxe.
Následně začal získávat pozornost teoretiků a empiriků z různých oblastí vědy. Fenomén
pracovní angažovanosti obsahuje „aktivní osobní účast na určité pracovní příležitosti, ději,
jevu či procesu příznačnou elánem, vitalitou, aktivní spoluprací na řešení problému; ochotu a
schopnost přispět k úspěchu společnosti; psychologickou oddanost, zasvěcení své práci a
zájmu přinést své organizaci užitek“ (Paulík et al., 2014, s. 8). V posledních letech toto téma
získává na významu a popularitě. Firmy, jejich vedení, ale také zaměstnanci si stále více
uvědomují vliv psychiky na lidskou výkonnost, která se projevuje nejen v pracovním
prostředí.
Jeden z faktorů, proč se zájem o téma pracovní angažovanosti rozšířil je ten, že se v
průběhu doby začala do popředí dostávat pozitivní psychologie. Právě pozitivní psychologie
se zabývá silnými stránkami osobnosti člověka (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), ideálním
fungováním organismu, zdravím a pohodu (Seppälä, 2013). V širším měřítku se dále snaží u
jedince definovat pozitivní dispozice a procesy lidské psychiky, klíčové k tomu, aby mohl žít
plnohodnotně (Kebza & Šolcová, 2003).
Důvodem výskytu pracovní angažovanosti v odborné literatuře je v neposlední řadě
také fakt, že v současné době se organizace a firmy daleko více zaměřují na efektivitu,
výkonnost a prosperitu. Zvýšení pracovní angažovanosti skrze uspokojování potřeb a zájmů
pracovníků pak může dopomoci k naplnění faktorů efektivity, výkonnosti a prosperity dané
organizace (Paulík & Mlčák, 2014). Organizace usilují o zvýšení pracovní angažovanosti u
svých pracovníků, protože si uvědomují, že angažovaní zaměstnanci participují na
produktivitě celé firmy (Gallup, 2008).
V dnešní moderní době si firmy již nevystačí pouze s využíváním tradičních modelů
řízení, ale je stále důležitější zajímat se o samotné zaměstnance, jejich potřeby či zájmy
(Paulík & Mlčák, 2014). Ukazuje se také, že pracovní angažovanost je velmi důležitý faktor,
který má vliv na zaměstnancovy pracovní postoje a dosažené výsledky (Yalabik, 2013).
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2.1 Vymezení pojmu angažovanosti v práci
Angažovanost jako taková je velice široký pojem. Jednotná definice, na které by se
dohodli teoretici i praktici a ještě by vyjadřovala pravou podstatu pracovní angažovanosti,
neexistuje. Taktéž výzkumy angažovanosti mají základní podstatu na různě odlišných
konceptech a mění se také faktory, které ji ovlivňují. Na následujících řádcích si uvedeme
alespoň některé z těchto definic, které pracovní angažovanost vymezují a pomáhají nám v
širším měřítku pochopit význam pojmu, s kterým v návaznosti zacházíme v empirické části.
Wiliam Kahn (1990, s. 693) definuje pracovní angažovanost takto: „Využití „já“ (self)
členů organizace k jejich pracovním rolím; v engagementu se lidé zapojují a projevují fyzicky,
kognitivně a emocionálně během provozování rolí.“ Kahn (1990, s. 694) také uvádí definice
pracovní neangažovanosti: „Vypojením já z pracovních rolí, neangažovaností se lidé stahují a
brání se fyzicky, kognitivně, nebo emočně, při provozování subjektivně nepřijímaných rolích.“
Kebza a Šolcová (2003, s. 15) definují angažovanost jako: „stav, kdy je člověk pln
energie, chuti a nasazení.“
V odborné literatuře se často můžeme setkat s definicí Maceyho, podle kterého je
angažovanost „individuální smysl pro účelovost a cílená energie, která se projevuje jako
osobní iniciativa, přizpůsobivost, úsilí a vytrvalost směřující k naplnění cílů
organizace“ (Macey, 2009, s. 7).
Pracovní angažovanost lze také chápat jako „pozitivní spojení pracovníka a
organizace, které se projevuje kladným vztahem k práci, k firemním hodnotám a
loajalitou“ (Cejthamr & Dědina, 2010, s. 263).
V definici Vetešky a Tureckiové (2008, s. 91) je pracovní angažovanost
charakterizována jako „takový pracovní postoj zaměstnanců, kterým vyjadřují svoji ochotu a
schopnost (kompetenci) podávat výkon nad rámec standardu a dále rozvíjet své kompetence a
dosahovat tak úspěchu v pracovních situacích.“
Armstrong (2012, s. 228) definuje angažovanost v práci jako „specifický způsob
popisující pozitivní - a dokonce nadšený přístup k práci.” Podle něj existuje angažovanost ve
dvou verzích, a to v pracovní, která se projevuje radostí z práce a v organizační, pro kterou
je typická identifikace pracovníka s organizací (Armstronga, 2015).
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Albrecht (2010) chápe angažovanost jako pozitivní psychologický stav, který souvisí s
prací a který se odráží ve slovech jako je nadšení, energie a nasazení. Pracovní angažovanost
také popisuje jako určitý motivační stav, který se následně projevuje v ochotě vkládat své úsilí
do úspěchu firmy, pro kterou daný jedinec pracuje.
O’Reilly přichází s trojúrovňovým modelem pracovní angažovanosti. Do těchto
úrovní patří: souhlas, identifikace a soužití. Pro úroveň souhlasu je charakteristické, že
jedinec něco očekává (například mzdu), a proto přijímá cizí vlivy. Úroveň identifikace
vyjadřuje hodnotový soulad pracovníka a organizací, pro kterou pracuje s radostí a je rád její
součástí. Pro třetí úroveň, soužití, je typické ztotožní pracovníka s organizací, včetně jejich
hodnot natolik, že tyto hodnoty přijímá za své vlastní (Cejthamr & Dědina, 2010).
Lockwood (2007) zase rozdělil angažovanost do tří aspektů. První z nich je
kognitivní, zahrnující jedincovy představy o kultuře společnosti. Druhý aspekt je
emocionální, zahrnující pocity týkající se společnosti a kolegů. Třetím aspektem je aspekt
behaviorální, který je projevován úsilím při činnosti v práci.
Podle Simpsona (2009) lze rozlišit čtyři koncepce, na které se zaměřuje výzkum
pracovní angažovanosti. Jedná se o osobní angažovanost, pracovní angažovanost,
angažovanost v práci jako opak stavu vyhoření a zaměstnanecká angažovanost.
V následujících kapitolách se budeme zabývat Kahnovým přístupem, který jako první
zpracoval koncepci pracovní angažovanosti, která je jím chápána jako zapojení vlastního já
(self) do pracovní role. Lze tedy říci, že na ni nahlíží jako na konstrukt osobní/pracovní
angažovanosti. Následně zmíníme přístup Maslachové a Leitera, charakterizující
angažovanost jako opak vyhoření. Dále uvedeme přístup, který charakterizuje angažovanost
jako pracovní energii, pohlcení a oddanost, zde si popíšeme Schaufeliho model angažovanosti
a koncepci JD-R od autorů Bakker a Demerouti. Konkrétně tento model má vlastní metodu k
měření - The Utrecht Work Engagament Scale (Schaufeli & Bakker, 2003) a je mezi teoretiky
tím nejrozšířenějším. Tyto modely uvádíme především z důvodu, že ve vlastním výzkumu
využíváme dotazník UWES-17 (Schaufeli & Bakker, 2003), který je od teoretických modelů
odvozený. Jako finální přístup uvedeme Harterův, který řeší konstrukt zaměstnanecké
angažovanosti.
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2.1.1 Angažovanost v práci jako zapojení vlastního já
William Kahn (1990) definuje angažovanost jako zdroj osobní motivace, skládající se
ze složky fyzické, kognitivní a emocionální. Jeho pojímání angažovanosti a neangažovanosti
je zakládáno na teorii potřeb A. Maslowa. Tvrdí, že lidé v zaměstnání potřebují především
formu sebevyjádření, které je utvářeno kreativitou, emocionálním vyjádřením, autenticitou,
komunikací a etickým chováním. Díky tomuto chování je pak podporován vztah mezi
vlastním já a pracovní rolí. Přístup W. Kahna je do jisté míry také ovlivněn Goffmanem, který
charakterizoval teorie ,,hraní” rolí. Angažovanost v práci je utvářena několika faktory, mezi
které patří: úsilí, sebezapojení, pohlcení (flow), všímavost a vnitřní motivace. Pro faktor
sebezapojení je charakteristické pracovníkovo využití vlastní energie k ,,hraní” role v práci.
Kognitivní, fyzická a emocionální angažovanost společně se sebevyjádřením a sebezapojením
jsou stěžejní ukazatele jedincovy angažovanosti v práci.
Pracovní neangažovanost je dle Kahna (1990) protikladem pracovní angažovanosti a
je pro ni typické fyzické, kognitivní a emoční distancování a stažení se z pracovní role.
Probíhá zde proces obrany vlastního já, kdy pracovník neprojevuje vlastní emoce, myšlenky
či identitu.
Z pohledu pracovníka lze uvést tři faktory, které ovlivňují to, jestli se lidé rozhodnou
do vlastní role zapojit či budou jednat s odstupem. Tyto tři faktory jsou především důležité k
měření pracovní angažovanosti a patří zde: pracovní smysluplnost, psychologická pracovní
bezpečnost a v neposlední řadě také pracovní přístupnost (Kahn, 1990).
Pracovní smysluplnost lze chápat jako návrat osobní investice, která je
zaměstnancem vložena do vlastní činnosti v práci. Na smysluplnost práce mají vliv tři
aspekty: charakteristika úkolu, charakteristika role a pracovní interakce. Úkol, který naplňuje
smysluplnost, by měl být různorodý, nestereotypní, měl by vyžadovat různé schopnosti,
znalosti pracovníka a kreativitu. Tento úkol by měl mít také předem jasně vymezené
očekávání na výsledek. Důležité také je, aby k němu pracovník mohl přistoupit samostatně a
bylo mu tak umožněno prožít pocit z úspěchu. Druhým aspektem je role, pro kterou je typické
to, že pracovníkovi nabízí identitu, která se shoduje s jeho hodnotami, zájmy, potřebami,
postoji a poskytuje atraktivní sociální status a vliv. Aspekt pracovních interakcí je také
nepostradatelným činitelem a to zejména v případě, že tyto interakce probíhají ve vzájemném
uznání a důstojnosti. Kahn také popisuje, že pocit smysluplnosti práce zažije jedinec v
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případě, že vnímá své úsilí v práci jako důležité a cítí se dostatečně užitečný pro organizaci
(Kahn, 1990).
Psychologická pracovní bezpečnost je typická tím, že představuje pracovníkovu
jistotu v tom, že může projevit své vlastní já a angažování se v pracovní roli a neztratí díky
tomu sociální status či kariéru samotnou. Tuto bezpečnost ovlivňují čtyři faktory:
interpersonální vztahy, skupinová a meziskupinová dynamika, styl vedení a normy
organizace. Vztahy, které se zakládají na důvěře, podpoře a přijetí pozitivně ovlivňují
psychologickou bezpečnost. Dynamika ve skupině a mezi skupinami je typická tím, že
neformální role, které plynou z členství v neformálních skupinách, dovolují pracovníkovi
projevit své vlastní já v pracovním výkonu. Vedoucí pracovník, který své podřízené
zaměstnance podporuje a jedná spravedlivě, tak do jisté míry také ovlivňuje prožitek
psychologického bezpečí. Sdílené normy pak dovolují pracovníkovi investovat své vlastní já
do splnění pracovního úkolu (Kahn, 1990).
Pojem pracovní přístupnost zahrnuje pocit, že pracovník disponuje dostatečným
množstvím osobních faktorů pro angažování se do pracovní role. Těmito osobními faktory
jsou například: fyzická energie, emoční energie, ztráta jistoty, mimopracovní život jedince.
Vyčerpání fyzické a emoční energie, jistota a dysfunkční mimopracovní život pracovníka pak
v celkovém důsledku negativně ovlivňuje jeho angažovanost (Kahn, 1990).
V roce 1992 rozvinul Kahn svou teorii a přidal k ní zásadní koncept, který je
charakterizován jako stav plné přítomnosti. Tento stav nastává u pracovníka v momentu, kdy
v zaměstnání nachází smysl, má k dispozici zdroje, které jsou důležité pro jeho efektivní
výkon a cítí se dostatečně bezpečně. Kahn v této teorii také uvádí, že výsledky angažovanosti
v práci jsou taktéž kvalitní výkon, nárůst produktivity či růst a rozvoj zaměstnance (Kahn,
1992).
May et al. (2004) pak detailněji rozpracovali Kahnův model. May se pokoušel zjistit
souvislost Kahnových tří základních koncepcí s angažovaností a výkonem v práci. Výsledky
jeho výzkumu ukázaly, že nejsilnější souvztažnost s pracovní angažovaností má prožívání
smysluplnosti. Autoři pak následně rozšířili Kahnův koncept angažovanosti v práci o další
dva předpoklady, protože zjistili, že angažovanost je ovlivňována, taky sebevědomím
pracovníka a dostatkem osobních a pracovních zdrojů.
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Prvotní teorii angažovanosti od W. Kahna uvádíme v práci především pro její
historickou hodnotu, jelikož z této teorie následně vychází další koncepty, které jsou důležité
v celkovém teoretickém kontextu. Pro uplatnění ve vlastním výzkumu práce považujeme
zjištění Maye et al. (2004) za významné, neboť bere v úvahu souvztažnost mezi pracovní
angažovaností a smysluplností, kterou dále v práci detailněji zkoumáme ze statistického
hlediska.

2.1.2 Angažovanost v práci jako opak vyhoření
Následující oblastí vývoje angažovanosti je koncept, který specifikuje angažovanost
jako protiklad vyhoření a profiluje metody k měření angažovanosti a vyhoření v práci:
Oldenburg Burnout Inventory a dále Maslach Burnout Inventory. Touto kapitolou částečně
navážeme na empirickou část práce, kde se budeme mimo jiné také věnovat souvislosti
pracovní angažovanosti a vnímanému zdraví člověka, neboť právě vyhoření má také na zdraví
jedince negativní vliv.
Angažovanost je v daném ohledu pojímána jako dlouhodobá a trvající charakteristika
kognitivního stavu a je pro ni typický pozitivní a naplňující stav mysli. Charakterizuje ji
energetická vitalita, oddanost a pohlcení. Typické pro energetickou vitalitu je vysoká míra
energie, odolnost, ochota investovat do činnosti vlastní úsilí a odolnost čelit překážkám.
Oddanost charakterizuje smysl a význam činnosti v práci, ochotu čelit výzvám a hrdost na
svou práci. Pro pohlcení je typická plná koncentrace a zaujetí pro danou práci, kdy v tomto
okamžiku čas ubíhá velmi rychle a jedinec se nemůže od práce odtrhnout (Schaufeli et al.,
2002).
Vyhoření (burnout), je v tomto kontextu charakterizováno jako opak pracovní
angažovanosti. Jedná se o trojdimenzionální syndrom, který je typický emocionálním
vyčerpáním, odosobněním a nedostatkem osobního naplnění. Později bylo k tomuto modelu
přidána snížená výkonnost pracovníka (Schaufeli et al., 2002).
Pracovní angažovanost je tedy utvářena faktory jakými jsou: energie, účast a osobní
výkonnost (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), oproti syndrom vyhoření, který se vyznačuje
protiklady těchto faktorů, kterými jsou: vyčerpání, depersonalizace a snížení výkonu (Stock,
2010).
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Maslach a Leiter (1997) charakterizují angažovanost v práci a syndrom vyhoření jako
protikladné póly kontinua práce. Angažovanost v práci reprezentuje kladný pól, zatímco
syndrom vyhoření v práci zase negativní pól. Schaufeli a Bakker (2003) přichází s modelem,
který je zaměřený na míru vnímaného souladu mezi pracovníkem a faktory firemního
prostředí. S vzrůstajícím vnímaným rozporem mezi jedincem a prací se zvyšuje míra rizika
vyhoření. V opačném případě, tedy když je vnímaný soulad větší, je pravděpodobnější vyšší
míra pracovní angažovanosti. Model těchto autorů definuje celkem šest aspektů, které vedou
od jednoho pólu k druhému. Vzhledem k tomu, že v jazyce českém neexistuje přesný překlad
pro některý z faktorů, uvádíme původní pojmy v angličtině.
• Workload - množství práce, které je jedinec vystaven
• Control - míra odpovědnosti, kterou daný jedinec nese za odvedenou práci
• Odměna - ohodnocení formou financí a uznáním za provedenou práci
• Společenství - vztah k organizačnímu okolí
• Rovnost - rovný přístup v organizaci
• Hodnoty - vnitřní spor kladených otázek jedince
Autoři kladou zvýšený důraz na rozdílnost mezi všemi faktory a možným
vyvažováním v případě, že jeden faktor je naplňován méně než druhý. Například když se
zvýší odměna, tak lze tolerovat zvýšení množství práce a lze také očekávat vyšší
angažovanost. V případě, že dojde pouze ke zvýšení odpovědnosti a množství práce, tak nelze
očekávat vyšší míru angažovanosti (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).
Koncept Maslachové, Schaufeliho a Leitera byl kritizován. Jiné směry, které zkoumaly
pracovní angažovanost, často akceptují fakt, že vyhoření a angažovanost v práci jsou
protikladné prožitky, avšak uvádí, že oba fenomény mají odlišné důvody a důsledky, které
nemůžeme vyjadřovat v týchž proměnných.

2.1.3 Angažovanost v práci jako pracovní nasazení
V posledním desetiletí se objevuje koncept, který z pracovní angažovanosti dělá
samostatně měřitelný fenomén. Pro změření pracovní angažovanosti vznikla metoda Utrecht
Work Engagement Scale (Schaufeli & Bakker, 2003), kterou také používáme v empirické
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části této práce. UWES (Schaufeli & Bakker, 2003) využívá dvou modelů angažovanosti,
mezi které patří: Teoretický model pracovní angažovanosti a Job Demand-Resources model.
Schaufeli akceptuje, že angažovanost a vyhoření lze chápat jako protikladné stavy,
avšak říká, že každý z nich má jiný obsah a není možné je změřit totožnými nástroji
(Schaufeli et al., 2002). Schaufeli et al. (2002) následně charakterizují angažovanost jako
pozitivní a naplňující stav mysli související s prací a projevující se dostatečným množstvím
energie, pohlcením a odhodláním. Tato specifika jsou zapracována do modelu angažovanosti
v práci.
Teoretický model pracovní angažovanosti má tři složky: vigor (vitalitu), dedication
(oddanost práci) a absorption (pohlcení prací).
• Vitalita - je charakterizována pracovním nasazením, energií, odolností při práci a ochotou
investovat do činnosti úsilí
• Oddanost - projevuje se pocitem významnosti, nadšením, inspirací a hrdostí v dané profesi
• Pohlcení - projevuje se plným ponořením zaměstnance do pracovní činnosti, kdy
pracovníkovi velmi rychle utíká čas a je pro něj náročné skončit s prací (Maslach, Schaufeli
& Leiter, 2001).
Model The Job Demands-Resources od autorů Bakker a Demerouti předpokládá, že
na jedince jsou kladeny specifické požadavky, které jsou jím zvládány pomocí osobních a
pracovních zdrojů (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Požadavky v práci jsou typické
svými nároky na psychické, fyzické a také emocionální schopnosti pracovníka. Jestliže míra
těchto nároků na pracovníka je příliš vysoká a pracovník nemá dostatečné množství zdrojů k
vyrovnání se s nimi, může tento stav vést k vyčerpání (Bakker & Demerouti, 2007).
Pracovník se pokouší s požadavky vyrovnat osobními a pracovními zdroji. Za osobní zdroje
lze považovat: self-efficacy, životní optimismus, naději, resilienci a spokojenost v životě
(Bakker & Leiter, 2010). Pracovní zdroje motivují jedince k angažování se a k dosahování
vytyčených pracovních cílů, mezi tyto zdroje například patří: autonomie v práci, vztahy a
podpora mezi zaměstnanci, zpětná vazba vztahující se k výkonu (Schaufeli & Bakker, 2003).
Jestliže se pracovníkovy zdroje zvětšují a pracovní požadavky se stávají uspokojivějšími, je
pravděpodobnější, že tento stav povede k dosažení pracovního cíle a vzniku angažovanosti.
Autoři modelu se také domnívají, že pro fungování pracovních zdrojů jako motivačních
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faktorů by měli být pracovníci seznámeni s konkrétními pracovními požadavky jako je práce,
pracovní zátěž, tlak a jiné pracovní požadavky (Bakker & Demerouti, 2008).
Koncepcí pracovní angažovanosti se zabývá také organizace Gallup, charakterizující
angažovanost v práci jako spokojenost, zaujetí a nadšení z práce (Harter, Schmidt & Heyes,
2002). V tomto pojetí je nástrojem pro měření pracovní angažovanosti Gallupův dotazník,
který je orientovaný na vnímání práce a pracovního prostředí. Organizace Gallup je v
současnosti jednou z nejznámějších společností, která se specializuje na výzkumy v oblasti
angažovanosti. Gallup od roku 2001 každoročně provádí výzkumy, které jsou založeny na
dotazníku Q12 a obsahují celkem dvanáct tvrzení. Pracovníci v těchto studiích jsou rozděleni
do tří skupin: angažovaní, neangažovaní a aktivně neangažovaní. Pracovníci, kteří jsou
angažovaní, jsou své práci oddaní a mají úsilí se aktivně podílet na přínosu užitku pro danou
organizaci. Neangažovaní pracovníci nechtějí aktivně dopomáhat svému zaměstnavateli a
firmě. Aktivně neangažovaní pracovníci nejsou spokojení, nejsou produktivní, bývají
negativní a vyhledávají problémy i tam, kde se žádné nenacházejí (Paulík et al., 2014).
Ve výzkumu pracovní angažovanosti, který zahrnuje 141 zemí včetně České republiky,
a který probíhal v letech 2011 až 2012, se zjistilo, že 13 % pracovníků je angažovaných (v
České republice se jedná o 8 %), 62 % je neangažovaných a až 30 % aktivně neangažovaných
(Gallup, 2013).

2.2 Projevy angažovanosti v práci
V předešlých kapitolách jsme poměrně stručně vymezili koncepty angažovanosti a
dále se pokusíme poukázat na projevy pracovní angažovanosti u pracovníků. Ačkoli se
odborníci často rozházejí v názorech na definice pracovní angažovanosti, tak v jejích
projevech v chování, díky kterým je možné tento konstrukt rozpoznat, se vcelku shodují.
Konkrétně podle Armstronga (2009) lze pracovní angažovanost zaznamenat u jedince
v okamžiku, kdy je zaujatý svou prací, má k ní pozitivní vztah a udržuje si přehled o svém
oboru. Angažovanost má své projevy také v rámci vzájemných vztahů v pracovním prostředí,
kdy pracovník je ochoten pomáhat svým kolegům, má k nim respekt, není mu lhostejný
pracovní rozvoj svůj ani rozvoj jeho kolegů a klade důraz na potřeby své i druhých.
Pracovníci, kteří jsou angažovaní, usilují o co nejlepší fungování firmy, které jsou součástí, a
z těchto důvodů také pracují nad rámec svých běžných povinností.
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Jak jsme již zmínili výše, pracovní výkon můžeme považovat za jeden z
nejzásadnějších faktorů pracovní angažovanosti. Výkon je specifikován jako množství
vykonané práce za určitý časový úsek. Zaměstnanci, kteří mají vyšší míru pracovní
angažovanosti jsou schopni podávat lepší pracovní výkony. Právě z tohoto důvodu je fenomén
pracovní angažovanosti v posledních letech předmětem bádání (Bakker & Schaufeli, 2008).
Poměrně běžné také bývá, že jedinec, který je angažovaný, je daleko více produktivní
než jedinec, který je neangažovaný (Gallup, 2008).
Zaměstnanci, kteří jsou angažovaní, často nechtějí z organizace odejít (Armstrong &
Taylor, 2015) a jsou zaměstnanecky stabilní a loajální (Strairs & Galpin, 2010), což lze
považovat za jeden z dalších projevů angažovanosti.
Macey (2009) definuje angažovaného pracovníka jako aktivního, což znamená, že
hledá nové výzvy, osobně se rozvíjí tak, aby byl jeho rozvoj přínosem pro organizaci, ve které
je zaměstnán, je pozitivně nakloněn k pozitivním změnám a sám se snaží podílet na vytváření
těchto změn.
Cook (2008) charakterizuje angažovaného pracovníka jako člověka, který se naplno
soustředí na svou práci, investuje do ní vlastní energii, je do práce ponořený a vždy je
připraven udělat něco navíc, ať už pro dobro firmy či zákazníka.
Projevy pracovní angažovanosti zmiňujeme především z důvodu, že v rámci výzkumu
této práce se blíže zabýváme mírou angažovanosti u řadových pracovníků a členů vedení
společnosti. V tomto ohledu si klademe za cíl zjistit, která ze skupin vykazuje statisticky vyšší
míru měřeného konstruktu a více tak přispívá k rozvoji organizace.

2.3 Navýšení míry angažovanosti v práci
Pracovníci a organizace usilují o dosažení vyššího výkonu a faktor pracovní
angažovanosti je jistým předpokladem k dosažení tohoto cíle (Armstrong, 2009). Faktory
smysluplnosti a spokojenosti taktéž souvisí s fenoménem pracovní angažovanosti a do jisté
míry ji také ovlivňují.
Gallupův ústav se dlouhodobě zabývá problematikou pracovní angažovanosti a na
základě závěrů z výzkumů se snaží navrhovat vhodné strategie, které dopomáhají ke zvýšení
míry pracovní angažovanosti u pracovníků. Jedná se zejména o to, aby pracovník v organizaci
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vykonával činnosti, ke kterým má adekvátní schopnosti a dovednosti. Velmi důležitým
podmínkou pracovní angažovanosti je taktéž adekvátní oceňování zaměstnanců (Gallup,
2008).
Podle Armstrong (2007, s. 241) „zvyšování angažovanosti v práci začíná vytvářením
pracovních úkolů a pracovních míst nebo vytvářením rolí.“
Také definuje několik aspektů, které se podílejí na zvýšení míry pracovní
angažovanosti. Jedná se o: zajímavost a podnětnost, rozmanitost, autonomii, komplexnost
a významnost. Aspekt zajímavosti a podnětnosti se vyznačuje tím, že čím více je práce
zajímavá a náročná, tím je větší pravděpodobnost, že pracovníka více zaujme a ten bude
ochoten ji obětovat větší úsilí. Rozmanitost je určitý soubor kompetencí, které pracovník
využívá k úspěšnému splnění úkolů. Aspekt autonomie lze definovat jako svobodu či touhu
po volnosti při práci. Komplexnost úzce souvisí s rozpoznáním výsledku z odvedené práce.
Aspekt významnosti pak ovlivňuje závěrečný pohled na odvedený úkol, který souvisí s
ovlivněním života pracovníka, kolegů a celé organizace (Armstrong, 2007).
Klíčovým faktorem, který taktéž může zvýšit míru pracovní angažovanosti, je fakt, že
pracovníci potřebují reálný zájem vedení o ně samotné a o jejich činnost ve firmě (Gallup,
2008), čehož se může dosáhnout poskytováním pravidelné zpětné vazby (Armstrong &
Taylor, 2015).
Nelze také opomenout smysl práce, který je nepostradatelnou podmínkou pracovní
angažovanosti (Gallup, 2008) a který budeme charakterizovat následně i dále.
Podstatnou podmínkou pracovní angažovanosti je také osobní představa pracovníka a
naděje v podobě kariérního růstu (Stýblo, 2008). Pro pracovníka je velmi důležitý pocit, že se
při pracovní činnosti dále rozvíjí a může kariérně postupovat a vzdělávat se (Hewitt, 2015).
Zapojení pracovníka do práce posiluje míra přidělené zodpovědnosti, jelikož přidělení
náročného úkolu zvyšuje pracovníkovo sebevědomí a nutí ho být výkonnější (Stýblo, 2008).
Jestliže dostane pracovník něco na starost, má možnost samostatné práce a nese za to
zodpovědnost, vede to k jeho zvýšenému zainteresování do činnosti z důvodu pociťovaného
spoluvlastnictví vůči firmě (Lukášová, 2010).
Další z faktorů, který ovlivňuje pracovní angažovanost jsou vzájemné vztahy na
pracovišti (Hewitt, 2015) a to zejména pak týmová práce, díky které se dosahuje společných
organizačních cílů (Lukášová, 2010).
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Důležité je také zmínit styl vedení u nadřízených, který má na pracovní angažovanost
také významný dopad. Jestliže je vedení spravedlivé, vyjadřuje srozumitelně úkoly a cíle
organizace, podporuje a oceňuje podřízené, tak toto jednání následně pozitivně působí na
míru pracovní angažovanosti u podřízených pracovníků (Armstrong & Taylor, 2015).

2.4 Souvislost angažovanosti v práci s dalšími faktory
Fenomén pracovní angažovanosti je velmi obsáhlé téma a rozhodně jej nelze
považovat za izolovaný jev, nýbrž za jev, který souvisí, ovlivňuje či je ovlivňován širokým
spektrem dalších psychologických fenoménů. V následujících kapitolách se budeme věnovat
aspektům, u kterých je možné domnívat se, že mají na pracovní angažovanost určitý vliv.

2.4.1 Angažovanost v práci a motivace
Armstrong (2009) popisuje souvislost mezi angažovaností v práci a vnitřní motivací.
Dle autora jsou klíčové motivační faktory, které blíže popsal Herzberger. Do těchto faktorů
spadá: úspěch, uznání, samotná činnost, odpovědnost, pravomoci, autonomie, šance kariérně
růst. Albrecht (2010) zmiňuje vymezení Inceoglu a Stevena, podle kterých je pracovní
angažovanost aktivovaný kognitivně afektivní stav, vedoucí k motivovanému chování v
zaměstnání. Pracovní angažovanost pak považují za motivační stav a je velmi důležitá k
transformaci motivačních dispozic k motivovanému chování.

2.4.2 Angažovanost v práci a oddanost
Někteří autoři chápou pojmy pracovní angažovanosti a oddanost jako synonyma.
Kupříkladu Little & Little (2006) uvádějí pojetí Fleminga, Coffmana a Hartera, kteří považují
pojmy za naprosto shodné.
Armstrong (2007) pak tvrdí, že pracovní angažovanost a oddanost spolu sice souvisí,
ale je mezi nimi určitý rozdíl. Oddaný zaměstnanec je morálně nadšený pro určitou věc,
zatímco angažovaný jedinec se nějaké věci pečlivě věnuje.
Bláha a kol. (2013) a Paulík a Mlčák (2014) pak definují oddanost a angažovanost
jako velice blízké pojmy, které mají společné znaky (např. loajalita), avšak pro angažovanost
je charakteristický silnější emocionální náboj, který souvisí s prací, zatímco oddanost se
vztahuje k firmě.
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Lovaš (2016, s. 123) pak označuje oddanost k práci pojmem „Organizational
Commitment“ a definuje jej jako „psychologické pouto k organizaci“, pro angažovanost pak
užívá pojem „Work Engagement“, tedy angažovanost k práci. Definuje také to, že
angažovanost je komplexnější pojem, který obsahuje více složek a oddanost je jednou z nich.

2.4.3 Angažovanost v práci a pohlcení
Z důvodu, že s fenoménem pohlcení zachází škála UWES-17 (Schaufeli & Bakker,
2003), kterou používáme v empirické části práce, musíme také zmínit jeho teoretický základ.
Zážitek pohlcení je „holistický pocit při plném nasazení při nějaké činnosti“ (Haberleitner,
Deistler & Ungrari, 2009, s. 239). Jedná se o stav, kdy je jedinec hluboce zaujat vykonávanou
aktivitou.
Autoři Murlis & Schubert (2001) uvádějí, že angažovaností zaměstnanců a jejich
stavem mysli se také zabýval psycholog Csikzentmihalyi, který vyzkoumal, že u pracovníků,
kteří vykonávají pracovní činnost s láskou, je daleko větší předpoklad, že se dostaví stav
pohlcení, ke kterému většinou dochází v případě, že jsou úkoly pracovníků v souladu s jejich
osobními cíli.

2.4.4 Angažovanost v práci a pracovní smysluplnost
Pro člověka má práce klíčový význam. Člověk v práci tráví nezanedbatelnou část
svého života a je velmi důležité, aby pro jedince byla smysluplnou aktivitou, která mu
dopomáhá k pocitu seberealizace, samostatnosti a nezávislosti. Je důležité si uvědomit, že
pracovní prostředí je také bohatým zdrojem sociálních kontaktů a lze tedy předpokládat, že
smysluplnost práce v souvislosti s dalšími faktory se významně podílí na utváření celkové
životní smysluplnosti jedince. Právě z tohoto důvodu se souvislosti mezi pracovní
angažovaností a životní smysluplnosti budeme také věnovat v empirické části práce.
Jak jsme již uvedli výše, tak první definici pojmu pracovní angažovanosti uvedl Kahn
(1990), který tvrdí, že angažovanost je zdrojem osobní motivace, který obsahuje fyzické,
kognitivní a emocionální složky. Dále také předpokládá, že je ovlivňována psychologickými
faktory a to: smysluplností, bezpečností a přístupností.
Paulík et al. (2014) tvrdí, že smysluplnost práce má klíčový dopad nejen na jedince
samotného a jeho pracovní chování a výkonnost, ale také na organizaci a její výkonnost.
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Výzkumy, které se zabývají problematikou vztahu pracovní angažovanosti a pracovní
smysluplnosti tvrdí, že mezi těmito faktory je určitá souvislost (Money, Hillenbrand & Da
Camara, 2008). Zároveň také apelují na fakt, že oba koncepty jsou velmi podstatné pro
pracovní spokojenost, prožívaní štěstí zaměstnanců, a především taky pro bezproblémový
chod firem (Alacron & Lyons, 2011).
Také na základě těchto inspirativních výzkumů se v empirické části následně
zabýváme statistickou souvislostí mezi pracovní angažovaností, životní smysluplností a
vnímaným zdravím člověka.
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3 ZDRAVÍ
Nejen jedinci, ale také organizace se v posledních letech čím dál intenzivněji zabývají
problematikou zdraví. Zejména organizace si uvědomují dopad zdraví zaměstnanců na
celkovou produktivitu firmy. V následujících kapitolách se pokusíme definovat zdraví,
přiblížit obor psychologie zdraví a dále se zabývat podporou zdraví na pracovištích. Tímto
teoretickým základem navážeme na empirickou část práce, která se věnuje vnímání vlastního
zdraví v kontextu životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti.
Specifikovat zdraví je poměrně obtížné a záleží na tom, z kterého hlediska je na něj
pohlíženo. V následující kapitole, se budeme věnovat podrobněji vymezení pojmu a definici
zdraví, zde si však uvedeme alespoň koncept Křivohlavého (2009), který dělí teorie zdraví do
sedmi kategorií: zdraví jako psychická a fyzická síla, která člověku dopomáhá zvládat
životní překážky; zdraví jako vnitřní síla, která jedinci napomáhá dosáhnout vyšších cílů,
než je samo vlastní zdraví; salutogeneze, která je typická celkovým postojem k životu
jedince; zdraví jako schopnost přizpůsobení se, tedy adekvátní reakce na změny ve formě
přizpůsobení sebe samého, či přizpůsobením si vlastního prostředí; zdraví jako zdroj
optimálního fungování, kde spadá plnění rolí a úkolů, ke kterým byl jedinec socializován
(Křivohlavý, 2009); zdraví jako komodita (lze ji koupit, darovat, ztratit, nebo získat), v
případě ztráty ji lze postupně navrátit díky terapii, která je poskytována specialisty z daných
oborů; pojímání zdraví jako ideálu se pak kryje s teorií Světové zdravotnické organizace
(WHO), která charakterizuje zdraví jako: „stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak
fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti“ (Křivohlavý,
2009, s. 37). Dle Křivohlavého (2009) definice WHO v daném ohledu poměrně prostě
vysvětluje komplikovaný pojem a pohlíží na člověka jako na bio-psycho-sociální fenomén.

3.1 Vymezení pojmu a definice zdraví
Zdraví je jednou ze základních podmínek pro rozvoj člověka. Umožňuje mu zvládat
požadavky vývojových etap a napomáhá mu žít společensky prospěšný a produktivní život.
Pojem zdraví souvisí s mnoha faktory a oblastmi, skrze které je na něj nahlíženo. Pokusíme se
tedy alespoň částečně přiblížit definici zdraví a popsat jak ji charakterizují odborníci.
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V závěru předchozí kapitoly jsme si uvedli definici zdraví podle Světové zdravotnické
organizace (WHO). Machová et al. (2009, s. 11) tuto definici blíže charakterizují a ve své
publikaci uvádí, že: „Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotní
organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a
ovlivňováno mnoha činiteli, jako je způsob života, zdravotně preventivní chování, kvalita
mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí a další. Zdraví je předpokladem pro aktivní a
spokojený život a pro dobrou pracovní výkonnost.“
Křivohlavý (2009, s. 40) definuje zdraví jako: ,,celkový (tělesný, psychický, sociální a
duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není
překážkou obdobnému snažení druhých lidí.“
Jak je z výčtu teorií patrné, pojem zdraví je velmi komplexní a je ovlivněn mnoha
faktory. Machová et al. (2009) blíže popisují faktory vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory řadí
dědičnost či faktory získané výchovou, mezi ty vnější pak životní styl, kvalitu životního
prostředí, kvalitu pracovního prostředí a v neposlední řadě úroveň zdravotnických služeb
spolu s kvalitou zdravotní péče.
Ve výčtu definic zdraví se přikláníme k charakteristice Machové et al. (2009), neboť
zachází s důležitými oblastmi lidského života a to včetně dobré pracovní výkonnosti. Díky
tomu se také následně v empirické části zabýváme otázkou významu zdraví, pracovní
angažovanosti a životní smysluplnosti a dále také vzájemným ovlivňováním těchto fenoménů.

3.2 Psychologie zdraví
Vzhledem k souvislosti se zdravím, pracovní angažovaností a firemním prostředím, je
nutné zmínit teoretický základ oboru psychologie zdraví. V roce 1978 byla Americkou
psychologickou společností (APA) definována psychologie zdraví jako samostatný
specializační obor, který bývá také vymezován jako oblast behaviorální medicíny, která se
zaměřuje na prevenci (Baštecká a kol., 2003). Tento obor pak aplikuje psychologické
poznatky do sféry zdravotnického systému, nemoci a zdraví (Kebza, 2005). Dle definice je to:
„speciální psychologická vědní disciplína zabývající se rolí psychologických faktorů při
udržování dobrého zdraví, při prevenci nemocí, při zvládání negativních zdravotních stavů a
emocí, při poskytování psychologické pomoci pacientům v průběhu úzdravy a při vyrovnávání
se s chronickými nemocemi“ (Křivohlavý, 2001, s. 37).
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Předmětem oboru psychologie zdraví jsou zejména bio-psycho-sociální faktory, které
podporují, či poškozují zdraví a dále možnosti preventivního předcházení zdravotním obtížím.
Důležité je poukázat taky na to, že psychologie zdraví doplňuje medicínu a poskytuje
holistický pohled na jedince (Křivohlavý, 2001). Křivohlavý taky vnímá, že významným
cílem tohoto oboru je „budovat teorii zdravého jednání a chování člověka a získávat solidní
poznatky z oblasti psychologie – na jedné straně o tom, co naše zdraví posiluje, na druhé
straně o tom, co našemu zdraví škodí“ (Křivohlavý, 2009, s. 26).
Křivohlavý (2009) charakterizuje dobré zdraví jako výsledek multifaktoriálních vlivů,
mezi které patří vlivy psychologické, biologické, sociální, ekonomické a mnoho dalších.
Faktory, které mají tento pozitivní vliv na naše zdraví se nazývají salutory. Mezi salutory lze
zařadit placebo, sociální oporu, nadšení, sportovní vyžití, duševní hygienu či smysluplnost
života. Faktory, které naopak zdraví poškozují, se nazývají patogeny. Mezi elementární
psychologické patogeny se řadí stres, užívání drog, alkoholu, kouření, rizikový sex, nadměrná
konzumace jídla a další.
Aktuální výzkumné okruhy psychologie zdraví se zabývají využíváním
psychologických poznatků v somatickém lékařství, faktory zdravého vývoje jedince po čas
ontogenze, otázkami zdravého životního stylu, výchovou ke zdraví jedince, prevencí
rizikového chování, které může poškodit, či podpořit zdraví, podporou duševní odolnosti a
zvládání stresu, primární prevencí poruch a v neposlední řadě intervenčními programy
(Břicháček & Habermannová, 2007).
Křivohlavý (2009) popisuje, že jedním z faktorů, který má pozitivní vliv na naše
zdraví, je smysluplnost života, což považujeme za důležité teoretické východisko, na které
navazujeme v empirické části práce, která se touto souvislostí zabývá ze statistického
hlediska.

3.3 Duševní zdraví na pracovišti
Duševní zdraví na pracovišti je v poslední době téma, které v rámci organizací získává
na významnosti. Vedení firem si uvědomuje důležitost péče nejen o fyzické, ale také duševní
zdraví svých zaměstnanců, se kterým souvisí pozitivní ovlivnění celkové efektivity firmy.
Jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti a taky jedním z nejvýznamnějších
důvodů snížení pracovní výkonnosti je stres a duševní choroby (Beech a Tooma, 2016).
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Důvodem vzniku stresu bývá významné zatížení v práci, neadekvátní požadavky
nadřízených, neurčité vymezení úkolů, minimální vliv pracovníka na způsob výkonu práce,
organizační změny, neefektivní komunikace, nedostatečná podpora ze strany nadřízeného či
spolupracovníků a dále psychické a sexuální obtěžování na pracovišti (Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2018).
Stres pak může vést ke zvýšení úrazovosti a vzniku různých onemocnění, mezi které
lze zařadit poruchy spánku, špatné návyky ve stravování, onemocnění kardiovaskulární
soustavy a pohybového aparátu či nadměrné užívání alkoholu a drog. Dlouhodobé působení
stresu pak snižuje výkonnost a také ovlivňuje nežádoucím způsobem rozhodovací proces
pracovníků a výrazně rozptyluje jejich pozornost (Tooma a Beech, 2016). Častým následkem
dlouhodobého působení stresu může být vznik depresí, úzkostí, rozpadu vztahů, nebo
syndrom vyhoření (Karanika-Murray, Biron a Saksvik, 2016).
V životě pracovníka je ovšem také mnoho stresových situací, které může organizace
ovlivnit jen velmi těžko. Jedná se kupříkladu o rodinné problémy, traumatické události ve
vztazích či úmrtí. Právě v těchto případech je vhodné využít služeb firemního psychologa či
kouče, který bude pracovníkům k dispozici (Tooma a Beech, 2016).
Studie, které se touto problematikou zabývají, vykazují, že náklady společností na
řešení problémů způsobeným stresem dosahují na celostátní úrovní miliard eur (Evropská
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2018). V rámci těchto studií se často
hovoří o tzv. psychosociálním klimatu, které shrnuje všechny složky, kterými by měla
organizace disponovat, aby vytvořila příznivé, zdravé a bezpečné pracovní prostředí.
Psychosociální klima je tvořeno především vysokou mírou angažovanosti a závazkem vedení
organizace preventivně předcházet stresu, dobře komunikovat a propagovat důležitost
mentálního zdraví (Tooma a Beech, 2016).

3.4 Fyzické zdraví na pracovišti
V současné době dochází k neustálému zdokonalování nástrojů a automatizace v
pracovním prostředí, což výrazně mění nároky na pracovníka, který již nemusí disponovat
takovou fyzickou silou, ale spíše lepší pamětí, kreativním myšlením, senzomotorikou atd.
Vašina (2009) uvádí, že zavedení strojů a automatizace do výroby vedlo k výrazné změně
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nejen v pracovní činnost, ale také v pracovním prostředí, což přispělo ke zvýšení nároků na
přizpůsobení zaměstnanců.
Podle Urbana, Kajanové a Matulaye se může práce projevit v rámci zdravotního stavu
v rovině pozitivní a negativní. Za pozitivní aspekty lze považovat ty, které působí na vyvážení
lidské psychiky (prožívání radosti z odvedené práce) a sociálních vztahů (kolektiv
zaměstnanců). V rámci negativních aspektů mohou nevhodné pracovní podmínky či zátěž
ovlivnit zdravotní stav a to kupříkladu vznikem chronického onemocnění (Urban, Kajanová,
Matulay, 2010 in Davidová, 2011).
V rámci celého světa je až šedesát procent úmrtí spojeno s chronickými
onemocněními. Mezi tyto choroby lze řadit onemocnění srdce, vysoký cholesterol, cévní
mozkové příhody, onemocnění plic či cukrovka (World Health Organization, 2005). Většině
těchto onemocnění lze předcházet zdravým životním stylem, dostatečným množstvím
pohybu, správnými stravovacími návyky či omezením kouření. V zaměstnání lidé tráví
významnou část svého života a právě z těchto důvodů má zaměstnavatel značný potenciál pro
rozvoj zdravého životního stylu a to v oblastech fyzického či duševního zdraví (World Health
Organization, 2008).
Bártlová (2005) uvádí, že podmínky v práci kladou na zaměstnance odlišné nároky dle
charakteru daného povolání. Tyto nároky mohou být adekvátní či neadekvátní fyziologickým
schopnostem jedince. Jestliže jsou požadavky v práci nepřiměřené fyziologickým možnostem
a přesahují pracovní potenciál organismu, tak dochází k negativnímu působení na lidské
zdraví. Při výkonu určitých typů profesí (kupříkladu administrativních profesí) je šance úrazu
či vlivu škodlivých faktorů nižší než v oblasti výroby a průmyslu. Reálný výskyt onemocnění,
která jsou způsobena výhradně pracovními podmínkami lze však definovat velice obtížně,
neboť není možné dostatečně zhodnotit fakt, jestli choroba vznikla v souvislosti s prací či
byla vyvolána jiným činitelem.

3.5 Podpora zdraví na pracovišti
Zaměstnavatelé čím dál častěji začínají podporovat zdraví svých pracovníků pomocí
různých programů. Přístupy, které se v minulosti organizacím osvědčily jako funkční a
nejlepší, jsou sdružovány pod tzv. nejlepší praxí (z anglického best-practice). Důvodem, proč
se postupy sdružují pod nejlepší praxi, je zvýšení pravděpodobnosti, že tyto programy na
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podporu zdraví budou funkční a dosáhnou pozitivních výsledků v rámci populace a současně
přispějí k pozitivní návratnosti investic (Noyce, Noeldner, Umland, 2010).
Terry et al. ve výzkumu z roku 2008 popisují, že organizace, které využívají nejlepší
praxi, dosahují 1,4 krát vyššího stupně angažovanosti pracovníků v programech, které jsou
zaměřeny na zdraví, než společnosti, které využívají tzv. běžnou praxi (common-practice).
Výzkum, kterého se účastnilo 760 tisíc pracovníků, také potvrdil, že firmy, které investují do
funkčních kombinací nástrojů, dosahují 2,5 krát větší redukce potenciálních zdravotních rizik,
než organizace, které takto nečiní.
O’Donnell, Bishop a Kaplan (1997) definovali nejlepší praxi v následujících bodech:
• Návaznost programu na hlavní cíle podniku
• Efektivní komunikace
• Efektivní motivace
• Hodnotící aparát
• Snaha utvořit podporující prostředí
• Významná podpora ze strany vedení
Podoba programů na podporu zdraví v organizaci se bezesporu liší v závislosti na
charakteru práce a firmy jako celku. Organizace, která má velké množství mladých a
zdravých zaměstnanců může tyto programy využít spíše jako benefit v rámci náboru či
vylepšení celkové firemní kultury, ale nikoli k úspoře nákladů. Naopak firmy, které
zaměstnávají pracovníky s vyšším věkem, kteří častěji trpí chronickým onemocněním, mohou
tyto programy využít k výrazné úspoře nákladů a omezit tak nemocnost a následnou
nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti (Curtis, 2016).
Bhui, Dinos, Stansfeld a White (2012) doplňují, že velmi podstatné je věnovat
pozornost zdraví nejen na úrovni jednotlivců, ale také na úrovni celé firmy a to kupříkladu v
podobě vytváření ideálního psychosociálního prostředí, kterého lze dosáhnout vylepšením
pracovního prostředí, náplně práce, kariérních příležitostí a pracovních podmínek.
Nepostradatelnou součástí programů na podporu zdraví jsou různá preventivní
opatření. Tato opatření se ze své podstaty snaží zdravotním problémům předcházet, nikoli je
aktivně řešit až ve chvíli, kdy se objeví. Oblast preventivní je ovšem často tou nejnáročnější v
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mnoha ohledech, neboť si klade za cíl pozměnit zdravotní návyky a životní styl pracovníků,
což je velmi náročné nejen finančně, ale také časově. V rámci této prevence organizace usilují
kupříkladu o snížení obezity pracovníků, zvýšení jejich fyzické aktivity či snížení počtu
kuřáků (Curtis, 2016).

3.6 Shrnutí teoretické části a návaznost na část empirickou
V teoretické části diplomové práce jsme shrnuli výzkumy, teorie a teoretické modely,
které poskytují oporu pro vlastní empirický výzkum v celkovém kontextu. Ten se na základě
těchto teorií bude věnovat statistické souvislosti mezi životní smysluplností, pracovní
angažovaností a vnímáním vlastního zdraví.
Z představených otázek teorie životní smysluplnosti volíme pro vlastní zkoumání
Franklovo (1994) originální pojetí životního smyslu, kdy má člověk vůli k životu a touhu
pátrat po smysluplnosti. Z této myšlenky také vychází inventář PIL, který ve výzkumu
využíváme. Podmínkou pro prožívání smyslu vlastních životních situací, událostí nebo činů je
tedy osobní hodnotová orientace v podobě směřování k naplnění terminálních životních
hodnot, vůči nimž ostatní hodnoty mají úlohu instrumentální. Zaměření osobní hodnotové
orientace a intenzitu naplňování osobních hodnot v empirické části operacionalizujeme
českým převodem inventář PIL (Purpose in Life) z roku 2008 od autorky Ewy Ryś.
Kvantitativní vyhodnocení inventáře přináší jeden celkový skór ,,životní smysluplnosti.” Tyto
skóry ve zkoumaném souboru statisticky porovnáme se skórem Dotazníku pracovní a osobní
pohody UWES-17 (Schaufeli & Bakker, 2003) a se skórem pětiskórové stupnice Posouzení
vlastního zdraví (Balcar, nepublikovaný rukopis, 1995b). Výsledné korelace ukáží odhad
společného rozptylu, který jednotlivé proměnné spolu sdílejí, a tak budou interpretovány
především ve směru vzájemného vztahu míry prožívané smysluplnosti a míry pracovní
angažovanosti.
Shrnutí teoretických základů v podkapitolách 3.3, 3.4, 3.5, které reflektují duševní a
fyzické zdraví na pracovišti a následnou podporu zdraví na pracovišti, souvisí nejen se
zdravím jako takovým, ale také se zvýšením pracovní angažovanosti pracovníků. V celkovém
kontextu můžeme zmíněné kapitoly následně využít k inspiraci v empirické části, která bude
obsahovat doporučení plynoucí z výsledků vlastního výzkumu práce.
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4 EMPIRICKÁ ČÁST
V předchozích kapitolách této práce byl podán přehled teorií, modelů a výzkumných
studií zabývajících se životní smysluplností, pracovní angažovaností a zdravím. Ke své
diplomové práci jsem uskutečnil vlastní výzkum, který jsem zaměřil na pracovníky v oborech
IT, obchodu a vzdělávání.
Cílem našeho zkoumání má být zjištění, zda a v jakém směru vyjdou odhady korelací
mezi skóry životní smysluplnosti, pracovní angažovaností a vlastním vnímaným zdravím.
Tyto výsledky budeme také porovnávat u mužů, žen a také u řadových pracovníků a členů
vedení společností. Výsledek patřičně interpretovaný může být argumentem pro
předpokládání podstatného vztahu mezi těmito testovými proměnnými a i mezi takto
operacionalizovanými osobními faktory. V závěru empirické části práce jsou diskutovány
výsledky, popsány limity a doporučeny náměty pro další výzkum a možnost využití studie v
praxi.

4.1 Výzkumné cíle
Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách práce, hlavním cílem výzkumu je zjistit
vztah mezi životní smysluplností, pracovní angažovaností a vnímání vlastního zdraví
zaměstnanců. Dále také porovnat výsledné hodnoty z hlediska pozice (řadový pracovník,
vedoucí pracovník), pohlaví a věku.
Výběr této skupiny respondentů byl ovlivněn žádostí jednotlivých firem, které v rámci
organizace testují personální změny a podpůrné programy pro pracovníky. Dalším z důvodů
byl fakt, že výzkumů, které se zabývají pracovní angažovaností, životní smysluplností a
vnímáním vlastního zdraví je málo a žádný z nich nebyl realizován zároveň u vedoucích
pracovníků a řadových zaměstnanců. Mým vlastním důvodem bylo využití této příležitosti k
rozšíření stávajících poznatků a pomoci společnostem v jejich rozvoji.
K měření uvedených konstruktů využíváme inventář zjišťující míru prožívané životní
smysluplnosti - PIL, dále dotazník měřící míru pracovní angažovanosti - UWES-17 a stupnici,
která skóruje úroveň vnímání vlastního zdraví - Posouzení vlastního zdraví. Pro vlastní
výzkum formulujeme v dalším oddíle konkrétní hypotézy.
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4.1.1 Hypotézy
Pro náš výzkum jsme formulovali celkem šest hypotéz (dále jen H):
H1: Existují statisticky významné rozdíly mezi mírou pracovní angažovanosti, životní
smysluplnosti a vnímáním vlastního zdraví mezi ženami a muži.
H2: Vyšší míra naplnění smyslu života u mužů statisticky souvisí s vyšší mírou pracovní
angažovanosti.
H3: Vyšší míra naplnění smyslu života u žen statisticky negativně souvisí s vyšší mírou
pracovní angažovanosti.
H4: U vedoucích pracovníků je statisticky vyšší míra naplnění smyslu života a vyšší míra
pracovní angažovanosti než u řadových zaměstnanců.
H5: Vyšší míra naplnění smyslu života statisticky souvisí s pozitivnějším vnímáním vlastního
zdraví.
H6: Vyšší věk statisticky souvisí s vyšší mírou pracovní angažovanosti, s vyšší mírou smyslu
života a nižší hodnotou vnímání vlastního zdraví.

4.2 Výzkumný soubor
Soubor našeho výzkumu je složen z celkem devadesáti šesti respondentů, kteří pracují
v oblasti IT, vzdělávání a obchodu. Abychom si o respondentech, jejich práci a organizacích
udělali lepší představu, uvedeme si následně alespoň zběžnou charakteristiku.

4.2.1 První organizace
Firma zabývající se informačními technologiemi poskytuje služby v oblasti webových
a mobilních aplikací, tvorbě webových stránek a webdesignu. Společnost má tým celkem
třiceti zaměstnanců, z čehož šest pracovníků působí ve vedení společnosti. Dvacet čtyři
řadových zaměstnanců je zodpovědno pouze za svou odvedenou práci, která se týká
programování algoritmů a softwarových kódů. Jednotliví členové vedení společnosti jsou
zodpovědni za svou vlastní práci a dále za práci částí týmu řadových zaměstnanců. Vedoucí
pracovníci pak mají na starost výstupní kontrolu produktu, dohlédnutí na dodržení
stanovených termínů a komunikaci s klientem. Všichni zaměstnanci pracují na denní směny s
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pružnou pracovní dobou. Na začátku pracovního týdne se tým setkává na pravidelné poradě,
kde se rozdávají jednotlivé úkoly a připravuje se plán práce na další dny. Celý tým se
vzájemně setkává v průběhu pracovního týdne a jednotlivé úkoly pracovníci společně
konzultují.
V minulosti společnost zvažovala najmutí firemního psychologa, neboť v rámci týmu
probíhaly poměrně výrazné názorové rozepře mezi řadovými pracovníky. Konflikty se
většinou týkaly pozdních příchodů kolegů, na kterých závisela práce zbytku týmu. To
způsobovalo, že někteří pracovníci museli v kanceláři zůstávat dlouho do večera, aby stihli v
termínu dokončit zakázky. Vedení společnosti se problémy mezi pracovníky příliš nezaobíralo
a pouze vyžadovalo splnění úkolů v daném termínu. Konflikty vyeskalovaly až do odchodu
jednoho pracovníka z organizace. Výpověď zaměstnance byla pro vedení impulzem, kdy se
vedoucí pracovníci začali blíže zajímat o pracovní vztahy zaměstnanců a o jejich podporu.
Jednou do roka se celý tým účastní týdenního společného pobytu mimo pracoviště.
Cílem těchto pobytů je utužit vztahy v rámci organizace a poznat se s kolegy při jiných
aktivitách než pracovních. Pobyty jsou organizovány vedením společnosti a povětšinou
probíhají v rekreačních střediscích, která se nacházejí v horském prostředí. Na celé týdenní
setkání je naplánovaný program, který utváří externí společnost zabývající se podporou
pracovních vztahů na pracovišti. Týmové aktivity mívají často sportovní charakter, kde je
podstatou spolupráce a vzájemná soutěživost. Členové organizace pobyt velmi oceňují a
považují jej za přínosný.
Organizace se v posledním roce také zaměřila na podporu fyzického zdraví u svých
pracovníků. Dvakrát do roka dochází do společnosti lékař, který pracovníkům přednáší o
určitých zdravotních tématech. Cílem projektu je motivovat pracovníky k zdravějšímu
životnímu stylu a poukázat na zdravotní problémy způsobené sedavým zaměstnáním, malým
množstvím pohybu, kouřením či nezdravou stravou. Na konci přednášek probíhá u každého
pracovníka měření krevního tlaku, srdeční aktivity (EKG) a analýza složení těla, která za
pomocí diagnostického přístroje určí váhu, množství tuku a vody v těle. Přístroj také umí
vyhodnotit poměr tukové a svalové tkáně v těle či BMI. Zaměstnanci mají také možnost zřídit
si MultiSport kartu, kterou jim z větší části financuje zaměstnavatel. Karta slouží ke vstupům
do fitness center, bazénů, různých sportovišť a saun. Cílem je podpořit a především
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zpřístupnit pracovníkům sportovní a relaxační aktivity, které mají pozitivní vliv na jejich
zdraví.
Vedení také na doporučení lékaře, který do firmy dochází, zvažuje, že v prostorách
zřídí pohybovou a relaxační místnost. Smyslem pohybové místnosti by bylo zpřístupnit
zaměstnancům pestré pohybové aktivity i v průběhu pracovního dne. Relaxační místnost by
sloužila k odpočinku, relaxaci a meditaci. Tento projekt je ale doposud ve fázi diskuzí a
zvažování.
Ani podpora psychického zdraví na pracovišti nebyla opomenuta. Vedení společnosti
se rozhodlo, že své zaměstnance podpoří skrze firemního kouče, který má jednou měsíčně
individuální konzultace s každým pracovníkem. Úkolem kouče je pomoci zaměstnancům v
jejich rozvoji a to ať v profesním či osobní životě. Pomáhá a provází pracovníky na jejich
cestě ke změnám, motivuje je a podporuje je. Jak již bylo psáno výše, vedení společnosti
zvažovalo přijetí firemního psychologa do organizace. Tento nápad byl v minulosti zamítnut,
neboť řada pracovníků byla proti. V současné době, kdy zaměstnanci již mají zkušenost s
firemním koučem, se k myšlence přijetí firemního psychologa s psychoterapeutickým
výcvikem vedení opět vrací. Vedoucí pracovníci považují podporu psychického zdraví
zaměstnanců na pracovišti za významnou.
Podle vedoucích pracovníků se zavedení těchto programů osvědčilo. Snížila se
absence zaměstnanců v důsledku nemocnosti, v organizaci panuje příjemná atmosféra, tým se
vzájemně podporuje a dosahuje lepších výsledků. Organizace se do budoucna chce zaměřit na
rozvoj těchto programů a zřídit samostatné oddělení, které se bude na výše zmíněných
aktivitách podílet plnou mírou.

4.2.2 Druhá organizace
Další organizace se věnuje vzdělávání, které poskytuje dětem a adolescentům. Celkem
třicet pracovníků poskytuje služby v oblasti doučování předmětů v rámci okruhů základních a
středních škol. Devatenáct řadových zaměstnanců se věnuje výuce a vzdělávání na směny v
odpoledních hodinách. Jedenáct vedoucích pracovníků má pružnou pracovní dobu a jsou
zodpovědni za práci řadových zaměstnanců. Jejich další činností je tvorba vzdělávacích
okruhů, komunikace s klienty, konzultace plánů se základními a středními školami a vlastní
propagace organizace. Tým zaměstnanců se schází jednou týdně, kdy se vzájemně konzultují
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profesní postupy a organizace úkolů. Jednou měsíčně probíhá hodnotící schůzka, kdy se
setkává vedoucí pracovník s jednotlivými podřízenými ze své skupiny.
Tato společnost neorganizuje žádné pobytové aktivity pro své zaměstnance.
Neformální setkání pracovníků probíhá pouze na vánočních večírcích, které má na starost
vybraný vedoucí pracovník. Vánoční večírky většinou probíhají v předem rezervovaných
restauracích, kde je vyhrazena pro celý tým samostatná místnost. V průběhu večera se hodnotí
celý kalendářní rok, zmiňují se dosažené úspěchy a představuje se plán na rok následující.
Druhá polovina večera je věnována neformálním aktivitám, společenským hrám a
mimopracovní komunikaci s kolegy.
Vedení se pro následující rok rozhodlo přistoupit k programu, který se bude podílet na
rozvoji zaměstnanců. Toho chce docílit výběrem konkrétních školení na určitá témata, která si
budou vybírat sami zaměstnanci a aktivně se budou podílet na individuálním zdokonalování
ve vybraných tématech. Školení a témata bude zpracovávat externí organizace, která také
bude pracovat s jednotlivými pracovníky. Myšlenka rozvojového programu vzešla od
řadových pracovníků, kteří se již předtím chtěli účastnit různých konferenci a přednášek,
které by jim poskytly další teoretický okruh znalostí a dovedností, které by mohly aplikovat v
praxi.
Rozvoj zaměstnanců je pro společnost velmi důležitý. V nejbližších měsících bude ve
společnosti spuštěn model zaškolování, na kterém se budou podílet pouze služebně nejstarší a
nejzkušenější kolegové. V praxi to bude vypadat tak, že zkušeným pracovníkům bude snížen
úvazek v přímé práci s klienty a navýšen v nepřímé práci, která se bude zaměřovat na
zdokonalování fungujících postupů. Tyto postupy budou následně srozumitelně předávány
služebně mladším kolegům. Vznikne tak propojení praktických a ověřených zkušeností spolu
s teoretickými znalostmi nováčků.
Podpora fyzického zdraví na pracovišti probíhá pouze skrze program MultiSport karty,
který užívá IT firma zmíněná výš. Vedení společnosti do budoucna zvažuje zavedení
pravidelného základního lékařského vyšetření a finančního příspěvku na očkování proti
chřipce či meningokokové infekci.
V organizaci je kladen velký důraz na podporu psychického zdraví zaměstnanců a
především pak prevenci syndromu vyhoření. Pravidelně jednou měsíčně probíhá skupinová i
individuální supervize všech pracovníků. Na těchto supervizních setkáních mohou pracovníci
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rozebírat témata týkající se jejich přímé práce s klienty či pracovních vztahů v rámci týmu.
Organizaci navštěvuje psycholog s psychoterapeutickým výcvikem, kterého mohou
pracovníci využít podle potřeby. Často se jedná o poskytování krizových intervencí
zaměstnancům v náročné situaci (např. úmrtí v rodině, vztahové problémy zaměstnanců
apod.), ale i o dlouhodobá sezení.
Vedoucí pracovníci organizace kladou velký důraz na kvalitu odvedené práce a rozvoj
svých zaměstnanců. V posledních letech se jim osvědčily supervize v kombinaci s
konzultacemi s psychologem. Do budoucna plánují navýšit počet rozvojových programů a
zřídit tak pro zaměstnance širší spektrum témat, o které by se mohli zajímat. Zvažují také
formu předávání těchto informací. Přednášky považují za inspirativní, avšak pro zdokonalení
v praxi by rádi využili také specifik workshopů.

4.2.3 Třetí organizace
Poslední ze společností se věnuje obchodu. Jedná se o organizaci, která poskytuje
služby farmaceutickým firmám v oblasti podpory prodeje produktu. Tým třiceti šesti
pracovníků se skládá z celkem třiceti řadových zaměstnanců a šesti vedoucích pracovníků.
Činností řadových zaměstnanců je podpora prodeje farmaceutických produktů skrze lékaře a
lékárníky. Vedoucí pracovníci mají na starost menší skupiny podřízených a jsou odpovědni za
jejich odvedenou práci. Rozdílem oproti dvou výše zmíněným společnostem je to, že řadoví
zaměstnanci se s vedením nepotkávají denně, jelikož pracují v rámci celé České republiky.
Celý tým se setkává jednou za kvartál k prezentaci dosažených výsledků, či na školeních, kdy
se uvádí na trh nový produkt. Úkolem vedoucích pracovníků je také pravidelná analýza
prodejů, strategické plánování kampaní a organizace školení, které se týkají nových produktů.
Organizace, která se specializuje na obchod v oblasti farmacie každoročně pořádá své
vlastní víkendové pobyty. Jedná se o setkání na začátku léta, které probíhá formou soutěžení
mezi týmy. Zaměstnanci jsou rozdělení do skupin tak, aby spolupracovali s kolegou, s kterým
běžně nespolupracují v práci. Díky tomu se lépe poznají lidé z jednotlivých oddělení. Závěr
víkendu je věnován prezentaci plánů na následující rok a kreativnímu brainstormingu
pracovníků nad možnostmi zdokonalení a rozvoje organizace. Dalším setkáním jsou
každoroční vánoční večírky, které jsou spíše zdrojem neformální zábavy pracovníků.
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Nad rámec interních školení, se zaměstnanci v průběhu roku mohou účastnit
workshopů, školení a různých kurzů, které si sami vyberou a zařídí u externích poskytovatelů.
Společnost následně zaměstnancům vzdělaní proplácí v plné výši. Jedinou podmínkou je, aby
toto vzdělávání souviselo s jejich pracovní pozicí a profesním zaměřením. Vedení společnosti
také zvažuje program, který by stálým pracovníkům umožnil studium např. vysoké školy.
Zaměstnavatel by v tomto případě přispíval zaměstnanci částí školného a uvolnil by ho v
práci v době, kdy by se účastnil přednášek a cvičení spojených se studiem. Studijní volno by
zaměstnanec měl hrazeno v plné výši svého platu. Vedení zvažuje veškeré důsledky tohoto
rozhodnutí, neboť se obává, že mladší pracovníci nebudou s tímto spokojeni a mohly by
vznikat konflikty v rámci celého týmu.
Vzhledem k faktu, že organizace spolupracuje s farmaceutickými společnostmi, také
klade značný důraz na podporu fyzického zdraví svých pracovníků. Společnost každoročně
pořádá se svými klienty akce, kde se kontrolují kožní znaménka, provádí se mamografické
vyšetření či se konzultuje úprava jídelníčku pro podporu zdravého životního stylu a
předcházení diabetu. Společnost svým zaměstnancům poskytuje ročně nadstandardních sedm
dní zdravotního volna v případě, že se necítí dobře, nebo se potřebují zotavit z nemoci.
Příspěvky na očkování či výše zmíněná MultiSport karta je v organizaci samozřejmostí, která
je hojně využívaná.
Na podporu psychického zdraví pracovníků se klade důraz menší. Firma neposkytuje
svým zaměstnancům žádného psychologa, psychoterapeuta či kouče. Do jisté míry je to
způsobeno formou práce, kdy většina zaměstnanců jezdí po České republice a nemají tak
každodenní kancelářské zázemí, kde by se tato péče mohla zprostředkovat. Vedení ale
zvažuje, že týmové víkendové pobyty obohatí o přítomnost psychologa či kouče, který bude
pracovat na provázanosti týmu. Psycholog či kouč by měl zaměstnancům poskytovat každý
měsíc jednu on-line konzultaci, která se bude týkat jeho spokojenosti v práci, motivaci a
seberozvoji.
Vedení organizace považuje za nevýhodu fakt, že značná část zaměstnanců se
pohybuje mimo zázemí společnosti. Firma tak nemá moc dalších možností jak by podpořila
zdraví svých pracovníků. V současných aktivitách na podporu fyzického zdraví hodlá vedení
nadále pokračovat a rozvíjet je. Tentýž rozvoj se také týká programů na podporu zdraví
psychického.
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4.3 Realizace výzkumu
4.3.1 Charakteristika výzkumného souboru
Skrze mou pracovní pozici mě po vzájemné komunikaci oslovily společnosti s žádostí
o realizaci výzkumu, který by napomohl v reorganizaci personálního uskupení. Výzkumný
vzorek byl tedy vybrán nenáhodným příležitostným samovýběrem prostřednictvím
internetové nabídky a dále rozdělen podle potřebných kritérií. Všichni respondenti byli
předem seznámeni s cílem výzkumu, instrukcemi a přibližným časem pro vyplnění inventáře,
dotazníku a stupnice. Ubezpečil jsem je o anonymitě a využití jejich responzí pouze k účelům
této diplomové práce a rozvoji jejich týmů. Veškeré informace byly také předkládány v
elektronické podobě při online vyplňování testových metod. Kladl jsem důraz na dobrovolnou
účast ve výzkumu a také na to, že respondenti mohou vyplnění nedokončit, což se ve dvou
případech stalo a jejich odpovědi byly ze studie vyřazeny. Důvodem byla časová náročnost
testování.
V grafu č. 1 můžeme vidět, že výzkumu se účastnilo 61 žen (64 %) a 35 mužů (36 %).
Graf č. 1: Rozložení pohlaví výzkumného souboru

Graf č. 2 zobrazuje rozložení výzkumného souboru z hlediska pracovních pozic.
Řadových pracovníků se zúčastnilo 73 (76 %) a vedoucích pracovníků 23 (24 %)
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Graf č. 2: Rozložení pracovních pozic výzkumného souboru

Graf č. 3 znázorňuje zastoupení v jednotlivých věkových kategoriích. Průměrný věk
respondentů byl 37,7 let. V kategorii 20-29 let bylo celkem 27 respondentů (28 %), věková
skupina 30-39 let byla zastoupena 28 respondenty (29 %). Věkové rozmezí 40-49 let bylo
zastoupeno taktéž 28 respondenty (29 %), kategorii 50-59 let reprezentuje 11 respondentů (11
%). Nejméně početná skupina byla ve věkovém rozmezí 60-69 let, kterou reprezentují 2
respondenti (2 %).
Graf č. 3: Rozložení věku výzkumného souboru
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4.3.2 Výzkumné metody
V této práci byl použit kvantitativní výzkumu prostřednictvím inventáře, dotazníku a
posuzovací stupnice. Užité metody jsou uvedeny v přílohách práce. Testové metody byly
předkládány v online verzi. Spolu s testovými metodami byly respondentům předkládány také
demografické otázky.

4.3.2.1 Inventář životní smysluplnosti (PIL)
K měření úrovně životní smysluplnosti jsme ve výzkumu využili modifikovanou verzi
inventáře PIL (Purpose in life) (Ryś, 20081). Originální verzi inventáře zkonstruovali J. C.
Crumbaugh a L. T. Maholick v roce 1964 a vychází z myšlenek V. E. Frankla - zakladatele
existenciální analýzy. Pro účely výzkumu byl tento inventář nejvhodnější, neboť svým počtem
tvrzení a náročností respondenty příliš nezatěžoval.
Inventář PIL je složen z dvaceti tvrzení, která jsou hodnocena na sedmibodové škále.
Součet jednotlivých položek následně reflektuje úroveň prožívané životní smysluplnosti.
Maximální dosažitelné skóre je 140 bodů, minimální pak 20 bodů. Velmi vysoká úroveň
prožívané životní smysluplnosti je v rozpětí 140-121 bodů, vysoká úroveň prožívané životní
smysluplnosti se pohybuje v rozmezí 120-111 bodů. Nižší úroveň životní smysluplnosti je
definována v rozpětí 110-101 bodů. Hodnota, která je 100 bodů a nižší je charakterizována
jako nízká úroveň prožívané životní smysluplnosti.

4.3.2.2 Dotazník pracovní a osobní pohody (UWES-17)
Pro zjištění úrovně pracovní angažovanosti byl použit Dotazník pracovní a osobní
pohody, dále UWES-17, který patří k nejpoužívanějším metodám pro měření pracovní
angažovanosti. Autory dotazníků jsou Wilmar Schaufeli a Arnold Bakker (20032). Jak již bylo
zmíněno v teoretické části, dotazník je založen na myšlence, že pracovní angažovanost je
utvářena třemi dimenzemi: pracovním elánem, oddaností prací a pohlcením prací. Z tohoto
důvodu jsou jednotlivé položky dotazníku zaměřeny na zmíněné dimenze angažovanosti v
práci (Bakker & Leiter, 2010). Pracovní elán lze definovat jako energii, odolnost vůči
1

Překlad autora

2

Překlad autora
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překážkám a vůli ke snaze. Oddanost práce charakterizuje zaujetí činností, výzvu a pocit
satisfakce. Pro pohlcení prací je pak typické nesnadné přerušení práce (Schaufeli & Bakker,
2015). V tomto dotazníku respondent reaguje na 17 položek, prostřednictvím sebeposuzovací
škály, která měří, jak se respondent v práci cítí. Sedmibodová škála je tvořena čísly 0 až 6. V
tomto případě 0 = nikdy, 1 = skoro nikdy, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často, 5 = velmi často, 6
= vždy. Maximální dosažitelné skóre je 102, minimální pak 0.

4.3.2.3 Stupnice posouzení vlastního zdraví
K změření úrovně vlastního vnímaného zdraví jsme použili pětiskórovou stupnici Posouzení vlastního zdraví (Balcar, nepublikovaný rukopis, 1995b). Na této stupnici
respondent označí jedno z pěti tvrzení, které objektivně vystihuje jeho duševní a tělesný stav.
Pro bližší představu následně uvedeme všechna tvrzení, která se ve stupnici nacházejí.
Tvrzení 1. Trpím velmi vážným tělesným nebo duševním onemocněním či postižením, které
mi brání normálně žít a kde mohu očekávat pouze další zhoršování. Tvrzení 2. Mám výrazné
tělesné nebo duševní potíže, které jsou dlouhodobé a s nimiž žiji a zřejmě budu žít i dále.
Tvrzení 3. Mám výrazné tělesné nebo duševní potíže, které jsou pravděpodobně přechodné a
je naděje na jejich zmírnění nebo uzdravení. Tvrzení 4. Mám určité tělesné nebo duševní
potíže, které mi někdy ztěžují život, avšak nejde o nic mimořádného. Tvrzení 5. Jsem po
tělesné i duševní stránce zdráv(a) a bez potíží. Danou metodu jsme využili především pro její
jednoduchosti, neboť jsme nechtěli zahltit respondenty přílišnou náročností užitých metod.

4.4 Statistická analýza dat
Data, která byla získána, byla zpracována pomocí statistického programu Jamovi a
programů Microsoft Excel 2010 a Numbers 10.0. Prvotně byla využita deskriptivní statistika
pro zjištění základních hodnot jednotlivých proměnných. Ke zjištění těsnosti vzájemného
vztahu mezi vybranými proměnnými byla využita Pearsonova korelační analýza. K posouzení
rozdílů míry životní smysluplnosti, pracovní angažovanosti a vlastního vnímaného zdraví u
mužů a žen jsme použili t-test. Stejně jsme také postupovali v případě, kdy jsme hodnoty
porovnávali u řadových pracovníků a vedoucích pracovníků.
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4.4.1 Statistická charakteristika dat
K interpretaci statistických zjištění nejprve užíváme deskriptivní statistiku, která blíže
popisuje hodnoty naměřené v testových metodách. Následně postupujeme dle hypotéz.
Tabulka č. 1 reflektuje průměrné hodnoty, dále směrodatné odchylky a také minimální
a maximální naměřené hodnoty prožívané životní smysluplnosti v inventáři PIL, vykazované
pracovní angažovanosti v dotazníku UWES-17 a vlastního vnímaného zdraví na stupnici
Posouzení vlastního zdraví.
Průměrná hodnota prožívané životní smysluplnosti byla 111,14 bodů (SD = 14,34),
minimální hodnota byla 56 bodů, maximální pak 139 bodů. Co se týká pracovní
angažovanosti, tak průměrná hodnota byla 70,31 bodů (SD = 15,97), minimální naměřená
hodnota byla 18 bodů a maximální 98. Stupnice Posouzení vlastního zdraví vykazoval
průměrnou hodnotu 4,56 (SD = 0,66), minimální hodnotu 2 a maximální 5.
Tabulka č. 1: Tabulka hodnot prožívané životní smysluplnosti (PIL), vykazované
pracovní angažovanosti (UWES-17) a vnímání vlastního zdraví (Posouzení vlastního
zdraví)
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4.4.2 Testování hypotéz
H1: Existují statisticky významné rozdíly mezi mírou pracovní angažovanosti, životní
smysluplnosti a vnímáním vlastního zdraví mezi ženami a muži.
V tabulce č. 2 je patrné, že muži vykazovali nižší míru prožívané životní
smysluplnosti než ženy. Rozdíly mezi těmito hodnotami u mužů a žen jsou statisticky
významné. Rozdílné hodnoty naměřené u mužů a žen v oblasti pracovní angažovanosti a
vnímání vlastního zdraví statisticky významné nejsou.
Tabulka č. 2: Rozdíly hodnot prožívané životní smysluplnosti, vykazované pracovní
angažovanosti a vnímání vlastního zdraví u mužů a žen

*p < 0,05
H2: Vyšší míra naplnění smyslu života u mužů statisticky souvisí s vyšší mírou pracovní
angažovanosti.
Tabulka č. 3 reflektuje statistickou souvislost míry životní smysluplnosti a míry
pracovní angažovanosti u mužů, která se pohybuje v pásmu silné korelace, zjištěné
Pearsonovým korelačním koeficientem.
Tabulka č. 3: Statistická souvislost míry životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti
u mužů

H3: Vyšší míra naplnění smyslu života u žen statisticky negativně souvisí s vyšší mírou
pracovní angažovanosti.
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V tabulce č. 4 je popsána silná statistická souvislost míry životní smysluplnosti a míry
pracovní angažovanosti u žen. Hypotéza 3 se tak nepotvrdila.
Tabulka č. 4: Statistická souvislost míry životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti
u žen

H4: U vedoucích pracovníků je statisticky vyšší míra naplnění smyslu života a vyšší
míra pracovní angažovanosti než u řadových zaměstnanců.
V tabulce č. 5 vidíme, že vedoucí pracovníci vykazovali vyšší míru pracovní
angažovanosti oproti pracovníkům řadovým. Prožívaná míra životní smysluplnosti v těchto
dvou skupinách nevykazovala statisticky významné rozdíly.
Tabulka č. 5: Rozdíly hodnot prožívané životní smysluplnosti a vykazované pracovní
angažovanosti u vedoucích a řadových pracovníků

*p < 0,05
H5: Vyšší míra naplnění smyslu života statisticky souvisí s pozitivnějším vnímáním
vlastního zdraví.
Tabulka č. 6 reflektuje slabou statistickou souvislost míry životní smysluplnosti s
pozitivnějším vnímáním vlastního zdraví.
Tabulka č. 6: Statistická souvislost míry životní smysluplnosti a vnímání vlastního
zdraví
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H6: Vyšší věk statisticky souvisí s vyšší mírou pracovní angažovanosti, s vyšší mírou
smyslu života a nižší hodnotou vnímání vlastního zdraví.
V tabulce č. 7 vidíme středně silnou statistickou souvislost věku s životní
smysluplností a pracovní angažovaností. Proměnné věk a zdraví vykazovaly velice slabou a
zdaleka neprůkaznou negativní korelaci.
Tabulka č. 7: Statistická souvislost míry životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti
s věkem

4.5 Diskuze
V této části diplomové práce jsou postupně diskutovány zjištěné výsledky výzkumu,
jeho limity, využití v praxi a návaznost dalších výzkumů na tuto problematiku. Hlavním cílem
našeho výzkumu bylo zjistit a popsat vztahy prožívané životní smysluplnosti, pracovní
angažovanosti a vnímaného vlastního zdraví. Dále jsme rozlišili jak tyto faktory souvisí s
věkem, pohlavím či pracovní pozicí.
První hypotézou jsme testovali, zda existují statisticky významné rozdíly mezi mírou
pracovní angažovanosti, životní smysluplností a vnímáním vlastního zdraví mezi muži a
ženami. Muži vykazovali průměrné hodnoty životní smysluplnosti 107,06 bodů, ženy pak
113, 7 bodů (T-hodnota = 2,25, p-hodnota = 0,01). U pracovní angažovanosti muži vykazovali
hodnoty 70,86 bodů, ženy 70,16 bodů (T-hodnota = 0,21, p-hodnota = 0,42). Vnímání
vlastního zdraví pak u mužů nabývalo hodnot 4,53 bodů a u žen 4,59 (T-hodnota = -0,45, phodnota = 0,33). Statistický významný rozdíl můžeme vidět v mírách životní smysluplnosti u
mužů a u žen, kdy ženy vykazují o něco vyšší hodnotu než muži (p < 0,05).
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Z mého pohledu vyšší míra životní smysluplnosti u žen může souviset s faktem, že
dotazník PIL měří jednotlivé komponenty životní smysluplnosti (afirmace života,
sebeakceptace, hodnocení budoucnosti, postoj ke smrti, vnímaní cílů, vnímání pocitu
svobody), které mohou být u žen a mužů poměrně odlišné. Domnívám se, že v určitých
komponentách budou ženy vykazovat vyšší hodnoty než muži.
V tomto ohledu bych se v následném výzkumu zaměřil na rozdíly jednotlivých
komponent životní smysluplnosti u mužů a žen. Míry pracovní angažovanosti a vnímání
vlastního zdraví u mužů a žen vykazovaly statisticky nevýznamné hodnoty rozdílů.
Druhá hypotéza testovala statistickou souvislost vyšší míry životní smysluplnosti a
vyšší míry vykazované pracovní angažovanosti u mužů. Korelace proměnných vykazovala
hodnotu 0,63 (p < 0,05).
Potvrzuje se tak teorie sekulárních hodnot Yaloma (2006), který tvrdí, že smysl života
může člověk nalézt v Bohu či ve svém angažovaném realizování hodnot. Při realizaci těchto
hodnot je důležitá spíše intenzita a míra angažovanosti, než jejich obsah.
Třetí hypotézou jsme zkoumali statistickou souvislost vyšší míry životní smysluplnosti
a nižší míry pracovní angažovanosti u žen. Korelace proměnných však vykazovala kladnou
statisticky průkaznou hodnotu 0,64 (p < 0,05). Tato hypotéza se tak nepotvrdila.
Domníval jsme se, že na základě Franklových (2006) tří skupin hodnot budou ženy
vnímat jako smysluplnější zanechat na světě potomka a v práci nebudou vykazovat takovou
angažovanost.
V budoucím výzkumu bych se zaměřil na rozdíly prožívané životní smysluplnosti a
vykazované pracovní angažovanosti u žen, které jsou nezadané, a které jsou zadané či vdané.
Tyto rozdíly bych také blíže zkoumal u mužů, kteří jsou nezadaní a kteří jsou zadaní či ženatí.
Hypotéza čtvrtá testovala rozdíly hodnot prožívané životní smysluplnosti a
vykazované pracovní angažovanosti u vedoucích a řadových pracovníků. Míra životní
smysluplnosti u vedoucích pracovníků byla 111,38 bodů, u řadových pracovníků 111,19 bodů
(T-hodnota = 0,05, p-hodnota = 0,48). Vykazovaná pracovní angažovanost u vedoucích
pracovníků nabývala hodnoty 77,33 bodů, u řadových pracovníků pak 68,15 bodů (T-hodnota
= 2,5, p-hodnota = 0,007). Rozdíly u vedoucích pracovníků a řadových pracovníků v míře
prožívané životní smysluplnosti nevykazovaly statisticky významné hodnoty (p < 0,05).
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Rozdíly ve vykazované pracovní angažovanosti u vedoucích pracovníků a řadových
pracovníků již byly statisticky významné (p < 0,05).
Vedoucí pracovníci tedy vykazují vyšší míru pracovní angažovanosti než pracovníci
řadoví, což lze ilustrovat na McGregorově (1960) teorii X a Y. Pracovník Y pátrá po vlastní
zodpovědnosti, přirozeně vyvíjí úsilí v práci, neboť má svůj individuální směr a sebeřízení k
vytyčeným cílům. Dosažení těchto cílů je pro něj seberealizací. Oproti tomu pracovník X má
inherentní odpor k práci, do které je potřeba jej nutit a kontrolovat ho. Upřednostňuje řízení
oproti autonomii, vyhýbá se vlastní zodpovědnosti za rozhodování. McGregor (1960) také
popisuje, že uvedené faktory mohou v širším pojetí souviset s celkovou životní smysluplností,
což se v našem výzkumu neprojevilo, neboť rozdíly v prožívané životní smysluplnosti u
vedoucích a řadových pracovníků byly statisticky nevýznamné.
Z vlastního pohledu se domnívám, že u řadových pracovníků je prožívaná životní
smysluplnosti sycena jiným (dalším) faktorem než angažovaností v práci. Vyšší míra pracovní
angažovanosti u vedoucích pracovníků může být způsobena také tím, že většinou tito vedoucí
pracovníci jsou zároveň zakladateli společností a jsou s hodnotami organizace více
ztotožněni. Řadoví pracovníci jsou pak do organizace přijímání postupně skrze výběrová
řízení a mohou se tak domnívat, že nemají na fungování organizace tak významný vliv. Na
základě získaných dat se domnívám, že vedení organizací by mělo věnovat pozornost
navyšování pracovní angažovanosti u řadových pracovníků. Z teoretické části práce
(konkrétně z kapitoly 2.3 Navýšení míry pracovní angažovanosti) toho lze dosáhnout větší
autonomií v práci, její zajímavostí, rozmanitostí, podnětností, komplexností a významností.
Řadoví pracovníci by se měli pravidelně setkávat s vedoucími a seznamovat se s hodnotami
organizace a jejím cílem. Steve Jobs tvrdil: „Aby lidé vytvářeli výsledky, potřebují nejen bič,
ale i jednu hlavní informaci. Totiž že každým dnem jsou blíže cíli. Jen tak uvěří ve
smysluplnost dnešního kroku a nepropadnou skepsi. Ano, byl jsem k nim tvrdý, ale současně
jsem jim dával najevo, že díky tomu jdou správnou cestou. Pak mou tvrdost
přijali“ (Casanova, 2017). Právě častější setkávání se v rámci týmu platí pro obchodní
společnost, která pracuje pro farmaceutické firmy a setkávají se pouze jednou za čtvrt roku. Z
mého vlastního pohledu je v této organizace sice vysoká míra autonomie, ale díky méně
častému setkávání nejsou patrné výsledky práce jednotlivce v celkovém kontextu poslání
organizace. Je také zapotřebí řadovým pracovníkům připomínat, že se při pracovní činnosti
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rozvíjejí a díky tomu mohou kariérně postupovat (Hewitt, 2015). Důležitá je také míra
přidělené zodpovědnosti, jelikož přidělením náročného úkolu se zvyšuje pracovníkovo
seběvědomí a to jej nutí být výkonnějším (Stýblo, 2008). Míra přidělené zodpovědnosti z
mého pohledu významně souvisí s výsledky našeho výzkumu, neboť všech 23 vedoucích
pracovníků bylo zodpovědných za práci svou, ale také za práci svých podřízených. Podřízení
pracovníci pak zodpovídali pouze za svou odvedenou práci. Lukášová (2010) popisuje, že
jestliže dostane pracovník nějaký úkol, je za něj zodpovědný a může svou práci samostatně
ovlivňovat, tak to vede ke zvýšení účasti v dané činnosti z důvodu vnímaného spoluvlastnictví
vůči organizaci.
Hypotézou pátou jsme testovali, zda vyšší míra naplnění smyslu života statisticky
souvisí s pozitivnějším vnímáním vlastního zdraví. Korelace těchto proměnných byla 0,16. Z
výsledku je patrné, že proměnné na dané hladině významnosti vykazují jen velice slabou
korelaci. Toto potvrzuje také Balcar (1995c, s. 423), který již souvislost míry prožívané
životní smysluplnosti a vnímání vlastního zdraví zkoumal: ,,Z porovnání provedeného
Pearsonovým korealčním koeficientem vychází korelace celkového skóru Logo-testu s
posouzením vlastního zdraví r = -0,087, což je statisticky neprůkazný vztah na hladině p <
0,101.”
Křivohlavý (2009) popisuje, že dobré zdraví je výsledkem multifaktoriálních vlivů. Z
výsledků našeho výzkumu je zřejmé, že prožívaná životní smysluplnosti nebude mít na
vnímaní vlastního zdraví tak významný dopad jako faktory jiné.
Hypotézou šestou jsme zjišťovali, zda vyšší věk statisticky souvisí s vyšší mírou
pracovní angažovanosti, s vyšší mírou smyslu života a nižší hodnotou vnímání vlastního
zdraví. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že proměnné věku a životní smysluplnosti vykazují
středně silnou hodnotu kladné korelace 0,30 (p < 0,05). Proměnné věku a pracovní
angažovanosti taktéž vykazují středně silnou hodnotu kladné korelace 0,32 (p < 0,05).
Negativní slabá korelace -0,05 byla naměřena u proměnných vnímaného vlastního zdraví a
věku.
Na základě těchto výsledku lze říci, že s rostoucím věkem roste také míra prožívané
životní smysluplnosti a pracovní angažovanosti. U vnímaného vlastního zdraví a věku je trend
nepatrně opačný, tedy s rostoucím věkem je naznačeno vnímání vlastního zdraví jako spíš
negativní. Myslím si, že růst věku a růst míry prožívané životní smysluplnosti a vykazované
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pracovní angažovanosti souvisí s určitými životními zkušenostmi, které člověk postupem času
nabývá. Domnívám se, že starší lidé jsou více ukotveni ve své práci, prošli si různými
profesemi a pozicemi a díky tomu již ve stálém zaměstnání vykazují vyšší míru pracovní
angažovanosti. To také souvisí s mírou prožívané životní smysluplnosti, která může být
sycena různými faktory. Mladý člověk, který nedávno dostudoval, nastoupil do práce a zatím
nemá vlastní rodinu, může vykazovat nižší míru prožívané životní smysluplnosti, než starší
člověk, který již má vybudovanou stabilní profesní pozici, má vlastní rodinu a zázemí. Co se
týká vyššího věku v souvislosti s mírně negativním vnímáním vlastního zdraví, tak to může
být způsobeno přibývajícími zdravotními obtížemi, které jsou při stárnutí očekávatelné. V
práci trávíme spoustu času a myslím si, že by se organizace měly zaměřit na podporu zdraví
svých pracovníků. U mladých pracovníků jde především o postupné vytvoření návyků, které
budou mít preventivní a pozitivní vliv na jejich zdraví v budoucnu. U starších pracovníků,
kteří již trpí chronickým onemocněním, by bylo užitečné se zaměřit na podporu jejich zdraví
a předcházet tak možné nepřítomnosti nemocných pracovníků na pracovišti.
K limitům našeho výzkumu lze prvotně uvést ty limity, které se týkají použitých
testových metod. V inventáři PIL (Purpose in life), stupnici Posouzení vlastního zdraví a
Dotazníku pracovní a osobní pohody (UWES-17) mohlo dojít ke zkreslení odpovědí ze strany
respondentů díky percepčně či motivačně zkreslenému subjektivnímu pohledu.
Jedním z dalších limitů je také výběr respondentů, který není natolik reprezentativní
jako výběr náhodný. V tomto ohledu nelze získané výsledky zobecňovat. Výsledky jsou
zejména přínosné pro organizace, které se výzkumu účastnily a na základě studie budou
zvažovat kroky, které povedou k rozvoji organizace a pracovníků.
Považuji za důležité také zmínit časovou náročnost výzkumu pro respondenty. Celkem
65 % respondentů odpovídalo na otázky 10-30 minut, 15 % trvalo vyplnění testů 30-60 minut,
13 % pak 5-10 minut, 7 % následně více než 60 minut. Dlouhé soustředění a s ním spojená
ztráta pozornosti se také mohly podílet na zkreslení odpovědí respondentů co do jejich
validity.
Hlavním limitem inventáře PIL (Purpose in life) je fakt, že se není schopen měřit
obsahovou složku celkové životní smysluplnosti. Pro detailnější charakteristiku faktorů, které
se podílejí na životní smysluplnosti by bylo zapotřebí využít specifičtější metodu, která by
poskytla obsáhlejší spektrum informací. I když respondenti byli předem informovaní o
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anonymitě výzkumu, je možné, že v dotazníku UWES-17 zkreslili výsledky, neboť se chtěli
předvést v lepším světle. Co se týká dotazníku Posouzení vlastního zdraví, tak zde platí, že
respondenti nemusí mít dostatečně objektivní náhled na své psychické a fyzické zdraví.
Vzhledem k faktu, že inventář, dotazník a stupnice byly administrovány on-line, není
možné doptat se na další otázky, které by blíže specifikovaly celkovou problematiku
výzkumu.
V průběhu této kapitoly už jsem částečně zmínil návrhy na další výzkum. Ten by se
měl věnovat jednotlivým komponentám životní smysluplnosti a jejich rozdílům u mužů a žen.
Díky tomuto detailnějšímu rozlišení bychom mohli přesněji určit, ve kterých komponentách
prožívané životní smysluplnosti ženy vykazují vyšší skóry než muži.
Dále bych také zkoumal rozdíly prožívané životní smysluplnosti a vykazované
pracovní angažovanosti u žen a mužů, kteří mají či nemají partnery.
Zaměřil bych se také na výzkum osobní příčinné orientace v souvislosti s prožívanou
životní smysluplnosti, vykazovanou pracovní angažovaností vnímáním vlastního zdraví.
Karel Balcar (1996, s. 1) ,,Lidé se soustavně liší v tom, nakolik mají sklon přičítat vznik
různých příznivých i nepříznivých situací sami sobě, někomu jinému, nebo neosobním vlivům.
Je prokázáno, že interpersonální rozdíly v převládajícím sklonu v tomto ohledu souvisejí s
praktickým chováním lidí, s jejich motivovaností a snažením, s jejich výkonností i s jejich
zdravím.” Reflektování těchto souvislostí by organizacím opět poskytlo bližší náhled na
danou problematiku.
Z mého subjektivního pohledu by bylo přínosné zjistit, zda prožívaná životní
smysluplnost a vykazované pracovní angažovanosti statisticky souvisí s dosaženým
vzděláním respondentů a délkou jejich praxe. Organizace by díky tomuto zjištění mohly
zvyšovat míru vykazované pracovní angažovanosti u pracovníků podporou v jejich
vzdělávání a rozvoji. Podle Halamy a Bakošové (2009) jsou lidé s nižší mírou životního
smyslu zranitelnější vůči stresu. Myslím si, že pracovník, který je vůči stresu zranitelnější,
může mít celkový negativní dopad na efektivitu a prosperitu společnosti.
Věřím, že i přes veškeré limity výzkumu budou výsledky pro jednotlivé organizace
přínosem a pomohou jim v organizaci aktivit, rozvoji a restrukturalizaci společností. Jako
velmi pozitivní vnímám fakt, že alespoň některé organizace v České republice se začaly
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aktivně zajímat o spokojenost svých zaměstnanců, a to v mnoha ohledech. Velmi pozitivně
vnímám myšlenku jedné ze společností, která se účastnila tohoto výzkumu a skrze psychologa
s výcvikem v krizové intervenci poskytuje pomoc v krizi svým zaměstnancům, kteří to
potřebují. Za velmi dobré považuji týdenní či víkendové pobyty, které pomáhají pracovníkům
utužit vztahy v rámci týmů a napomáhají tak všem členům vnímat sebe jako část celku. V
neposlední řadě je také důležitá míra identifikace s hodnotami společnosti, která se z mého
pohledu na těchto neformálních setkáních zvyšuje. Sportovní vyžití na těchto pobytech už je
jen příjemným zpestřením celého podpůrného programu.
Domnívám se, že přítomnost psychologa či psychoterapeuta v rámci organizací je
velkou výhodou. Organizace tvoří lidé, kteří svými projevy chování, prožíváním a motivací
ovlivňují své okolí a zejména produktivitu a efektivitu společností. Myslím si, že se postupně
bude tento trend rozšiřovat a vedení organizací začne vnímat psychology a psychoterapeuty
jako nezbytnou součást svých týmů, která může být významně přínosná v mnoha firemních
odvětvích.
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SOUHRN
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi prožívanou životní smysluplností,
vykazovanou pracovní angažovaností a vnímáním vlastního zdraví. V teoretické části práce
jsem se věnoval přiblížení myšlenek V. E. Frankla v celkovém kontextu s dalšími tématy.
Návaznou kapitolou byla pracovní angažovanost, kde jsem zaměřil na její specifika a
možnosti jejího navýšení. V závěru teoretické části jsem rozpracoval problematiku zdraví a
jeho podpory na pracovišti. Teoretická část diplomové práce svými tématy tak poskytuje
návazný rámec pro část empirickou.
Vztah výše uvedených proměnných byl statisticky ověřen s použitím testových metod
PIL (inventář životního smyslu - Ewa Ryś, 2008), UWES-17 (dotazník pracovní a osobní
pohody - Wilmar Schaufeli a Arnold Bakker, 2003) a stupnicí Posouzení vlastního zdraví
(Karel Balcar, nepublikovaný rukopis, 1995b). Výzkumu se účastnil vzorek 96 respondentů
ve třech českých firmách.
Korelační analýzou byly zjištěny statisticky významné souvislosti mezi prožívanou
životní smysluplností a pracovní angažovaností. Dále byla také zjištěna statisticky významná
souvislost mezi nárůstem věku a růstem míry prožívané životní smysluplnosti a vykazované
pracovní angažovanosti. Signifikantní rozdíly byly zjištěny v prožívané životní smysluplnosti
u žen a mužů. Výsledky prokázaly, že ženy v prožívané životní smysluplnosti vykazovaly
vyšší hodnoty než muži. Signifikantní rozdíl byl také ve vykazované pracovní angažovanosti
mezi řadovými a vedoucími pracovníky. Vedoucí pracovníci vykazovali vyšší míru pracovní
angažovanosti než pracovníci řadoví.
Výsledky výzkumu vnímám tak, že organizace a jejich vedení by se mělo zaměřit na
navyšování vykazované pracovní angažovanosti u řadových pracovníků. Na základě
zjištěných výsledků by firmy měly také zvážit, zda starší pracovníci, kteří vykazují vyšší míru
pracovní angažovanosti a prožívají vyšší míru životní smysluplnosti, nedostanou větší prostor
ke spolupráci s mladšími kolegy, kterým mohou předat své nabyté zkušenosti.
Výsledky výzkumu jsou důležité také v celkovém kontextu problematiky, neboť je
možné, že detailnější prozkoumání této oblasti by mohlo napomoct nejen k navyšování
vykazované pracovní angažovanosti, ale také k navýšení spokojenosti a dalších faktorů s tím
souvisejících.
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1

1

l

Formální zpracování fiasnost tématu , rozčteněni textu,
pruvodní aparát, poznámky, príIohy, grafická uprava)

1

Metody práce
Vhodnost a Úrove pouŽitych metod

1

VyuŽití vyzkumn1 ch empirickych metod

1

VyuŽití praktickych zkušeností

1

obsahová kritéria a p ínos práce
Prístup autora k rešenéproblematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce)

1

Naplnění cílťrpráce

1

VyváŽenost teoretické a praktické části
v daném tématu

1

Návaznost kapitol a subkapitol

1

0

- nehodnoceno; 1 - v

borné; 2- velmi dob e; 3

- dob

e; 4

-

neprospěl/a

2

3

4

DosaŽené v sledky, odborn vklad, pouŽitelnost
v sledkťl v praxi

2

Vhodnost prezentace závěru práce
(publikace, referáty, apod.)

2

otázky a náměty k diskusi pri obhajobě:

1.

2.

V prácí Vám vychazí podstatná prukazná korelace mezi sk ry smysluplnosti vlastního žívota
a angažovanosti ve své práci. Jak byste mohlpovahu tohoto vztahu mohlinterpretovat?
Která Vaše privodní očekávaníse Vám ve q sledcích práce nepotwdila, a čímto asi bylo?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Práce zkoumá p edevšímvztahy mezi veličinami prožívanéhosmyslu v Životě a pracovní

angaŽovaností; v dalšímpak vztahy těchto veličin v poměru mužri a žen a vedoucích pracovníkri
a jejich zaměstnancri; posléze pak p ípadnévztahy s proměnnou posouzení vlastního zdraví.
V zkumn soubor fuo í vedoucí pracovníci a zaměstnanci t í firem, které se lišízamě ením
svého prisobení.

Diplomand spolupracoval s vedoucím práce spíšenarazově, p itom však projevilznačnou
snahu a pohotovost p i požadovan ch pravách. Svou práci podávájížkvalitně upravenou'
s vhodně zvolen m zámérem, smysluplně uŽidmi metodami a poctivě testovan1mi hypotézami.
Určitou neq hodou uŽitychzkouman; ch podsouboru je, že p i porovnávžni osob ve vedoucích
a v zaměstnaneckych funkcích znaěně p evažuje počet druh; ch, coŽ z}roršuje reprezentativnost
jejich porovnání; tomuto však ve zvoleném projektu nebylo možno p edejít. Vzhledem k tomu
by bylo lepšíuŽít k testování hypotéz neparametrickych metod, což se již nezda ilo; uŽité
parametrické metody jsou však považovány za dostatečně robustní i p i užitíu navzájem početně
nevyrovnan; ch podsouborri, takže získané v sledky lze interpretovatjako dostatečně platné, aby
<aza|y' kter m směrem se vyplatí vést p ípadnénáxazné zkoumrání.

Doporučeník obhajobě: doporučuii
Navrhovaná klasifikace:

v

Datum, podpis: 30. květn
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Poěet stránek textu (bez příloh):69
Počet stránek příloh: 8
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0**

1

2

V: běr tématu
ZávaŽnost tématu

1

oborová priléhavost tématu

1

originalita tématu a jeho zpracování

2

FormáIní zpracování
.Jazykové VyJád ení (respektování pravopisné normy,
stylistické vy'jadrování, zvládnutí odborné terminologie)

1

Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafrá7e , odkazy, dodrženínorem pro citace,

cizojazyčná

l

ite ratu

1

ra)

Formální zpracování (asnost tématu, rozčleněni textu,
pruvodní aparát, poznámky, prílohy, grafická uprava)

2

Metody práce
Vhodnost a uroven pouŽitych metod

1

VyuŽití vyzkumnych

1

e

mpi

rickych metod

VyuŽití praktick ch zkušeností

0

obsahová kritéria a p ínos práce
Prístup autora k reŠenéproblematice (samostatnost
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce)
Naplnění cílu práce

I

VyváŽenost teoretické a praktické části
v daném tématu

1

Návaznost kapitol a subkapitol

0

_ nehodnoceno;

1

-

v1iborně', 2 _ velmi dob e; 3

0

1

-

dob e; 4

-

neprospěl/a

3

4

DosaŽené q sledky, odborny vklad, pouŽitelnost
sledku v praxi

\a.

Vhodnost prezentace závérŮ práce
(publikace, referáty, apod.)

1

1

otázky a náměty k diskusi pri obhajobě:
Mriže vést vyššíangažovanost v práci k syndromu vyho ení?
Jaké q zramné teoretické pozratky diplomové práce byly op eny o učeníV. E. Frankla?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Diplomant p edloál poměmě rozsáhlou stuďi o živofrrí smysluplnosti a angažovanostíči
zapojeni do pracorrního cyklu. otíuka životrrího smyslu a smysluplnosti není jednoduché
téma a kÍižiSe v němž psychologická problematika s ťrlosoťrckymi p edpoklady a
hodnotovymi vzorci jeďnce. Jde p itom o obtížrězvládnutelnou problematiku, s nížse
nedokiud'a vypo ádat arri plejáda koryfejri humanitních věd. Proto lze ocenit snahu
diplomanta nalézt qizkladov' rámec, ktery posléze umožni i empiricky r4ilzkum těchto
ávotrích a pracovních komponent, Značná část práce je věnovana arlalyze pracovního
zapojeni. Autor v souvislosti s uvedenymi problémor4 mi okruhy otev el i otazku zdravi.
P ipomínky: citovarré definice psychologie zdravi (z K ivohlavého) na s. 43 a dďší na s. 44
jsou de facto definice kruhem. Dale: Nedomnívám se, že angažovarrost v práci a syndrom
vyho ení jsou protikladné p ly kontinua práce, vyho ení se m že objevit jako vysledek
ďouhodobého p etíženívedoucího k irnavě a následně i ztri ě smyslu ďc.; tedy jde o
sloátější vztah, než jak je citovárr na 34. Na téžestraně je i odstavec uvádějící anglické
(nep eloátelné?) a českétermíny a v tomto p ípadě by bylo asi vhodnější se pokusit o čes\
p eklad u všech pojmťr a zarumi pak do závorky vždy uvést anglic\i' termín. To by asi byl
vhodq posfup i u někte4 ch arrglickych termín na nasledujících stranách. Těžko je možrré
souhlasit s pojetím,,Hodnot1r" uvedené na s. 34.
Celkové hodnocení: Diplomant p eďoál k posouzení text,

kteq obsahuje celou adu
teoretick ch i vyzkumn; ch zjištění; prošel velkou adu autor a jeho diplomová práce je
dobq m pokusem široce uchopit a projasnit problematiku ávotního smyslu ve vztahu
k pracovrí angažovanosti. Práce je psárra čtivě, svědčío dobrém vhledu autora do
problematiky. P es drobné uvedené p ipomínky lze konstatovat, že p eďoženy text spl uje
požadavky kladené na diplomové práce alze jej doporučit k obhajobě.
Doporučeník obhajobě: doporucuji
Navrhovaná klasifikace: vyborně
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