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ÚVOD
Pozitivní psychologický kapitál (PsyCap) spojuje pozitivní psychologické aspekty 
naděje (hope), vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy), optimismu (optimism) a ne-
zdolnosti (resilience). Jeho jednotlivé součásti byly předmětem psychologických 
výzkumů již dříve, jako celek byl představen až na prahu tohoto tisíciletí (Luthans 
a Youssef, 2004). Vznikl v kontextu pozitivní pracovní psychologie a dnes již celá 
řada výzkumů dokumentuje jeho vztah k pracovním postojům, chování i duševní po-
hodě (well-being, viz např. metaanalýza Avey a kol., 2011). Postupně se zájem o tento 
konstrukt rozšiřuje i do dalších oblastí psychologického výzkumu, včetně např. psy-
chologie zdraví (např. Krasikova a kol., 2015) či psychologie blízkých vztahů (např. 
Luthans a kol., 2013). Web of Science (vyhledáno dne 1. 4. 2021) uvádí od roku 2004 
925 článků se slovy „psychological capital“ nebo „PsyCap“ v názvu, z toho 153 je 
z roku 2020. Jedná se tedy o konstrukt, který se ve světě těší rostoucí pozornosti. 
Spolu s přibývajícími důkazy o pozitivním vlivu psychologického kapitálu v různých 
oblastech přirozeně narůstá i zájem o aplikaci těchto poznatků do praxe.
Zjištění z prvních deseti let výzkumu PsyCap zpracovává přehledová studie New-
mana a kol. (2014). V nedávné době pak vyšly další dvě přehledové studie (Choisay 
a kol., 2020; Nolzen, 2018), které reflektují také novější výzkumy. Všechny tři zmí-

PSYCHOLOGICKÝ KAPITÁL V PRACOVNÍ, KLINICKÉ 
A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII: PŘEHLEDOVÁ STUDIE
LUDMILA DUDÁŠOVÁ1, MARTIN VACULÍK1, JAKUB PROCHÁZKA1,2

1 Katedra psychologie, FSS MU, Brno
2 Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, MU, Brno

Došlo: 29. 4. 2021; L. D., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 
Joštova 10, Brno; e-mail: lud.dudasova@mail.muni.cz
Tato studie vznikla v rámci projektu „Když na blízkých vztazích záleží: logitudinální studie vývoje 
psychologického kapitálu“ (GA20-03810S) Grantové agentury České republiky.

A B S T R A C T
Psychological  capi ta l  in  work, 
c l inical ,  and school  psychology: 
a  review
The overview study sums up the contemporary 
knowledge concerning the psychological capi-
tal (PsyCap). It represents a relatively new but 
rapidly developing construct in the field of posi-
tive psychology, and has applications in organi-
zational, educational, and health psychology. 
The study starts with the theoretical conceptu-
alization of PsyCap, and presents its four com-
ponents: hope, self-efficacy, optimism, and re-
silience. It provides a comprehensive review of 
the positive outcomes and correlates of PsyCap 
across multiple life domains. Next, it describes 
the antecedents and possible interventions sup-
porting the development of PsyCap. It takes no-
tice of the PsyCap measurement and it evaluates 
strengths and weaknesses of available methods. 

Finally, the study summarizes current trends in 
the study of PsyCap and formulates directives 
for research and practice in Czech organiza-
tions, education, and counselling.
key words: 
positive psychological capital, 
hope, 
self-efficacy, 
resilience, 
optimism, 
positive psychology
klíčová slova: 
psychologický kapitál, 
naděje, 
vědomí vlastní účinnosti, 
nezdolnost, 
optimismus, 
pozitivní psychologie



559 Přehledové studie /

něné přehledové studie se zabývají PsyCap pouze z pohledu psychologie práce a or-
ganizace a nevěnují se kontextu vzdělávání a psychologie zdraví, v rámci kterých zís-
kal PsyCap v posledních letech značnou pozornost. Pokud víme, naše studie je první 
přehledovou studií, která shrnuje aktuální poznání také v těchto oblastech. Nabízíme 
tak čtenářům širší perspektivu a představujeme význam PsyCap také pro školní psy-
chology, psychoterapeuty, poradenské psychology nebo sociální pracovníky. Cílem 
naší studie je podnítit zájem českých a slovenských výzkumníků a praktiků o PsyCap. 
Proto věnujeme značný prostor doporučením jak pro praxi, tak pro další výzkum. 
Právě shrnutí doporučení pro další výzkum je další přidanou hodnotou naší studie 
nad rámec dosud publikovaných přehledových studií. Doporučení uvedená ve studii 
Newmana a kol. (2014) nejsou už vzhledem ke stáří aktuální. Studie Nolzena a kol. 
(2018) vyšla v manažerském časopise a její doporučení se vztahují pouze k manažer-
ské praxi. Studie Chiosaye kol. (2020) pak nejenže nabízí doporučení pouze ve vztahu 
k organizacím, ale dostupná je pouze ve francouzštině a může z ní tudíž čerpat jen 
malé množství českých a slovenských čtenářů. 

Ve srovnání se zahraničím je v České republice a na Slovensku PsyCap zkoumán 
pouze ojediněle v rámci diplomových prací (Mašková, 2013; Nováček, 2017). Z toho 
důvodu vnímáme jako užitečné nejprve shrnout obecné poznatky o PsyCap a poskyt-
nout domácí odborné veřejnosti potřebné teoretické zázemí o PsyCap předtím, než se 
budeme zabývat aplikací v různých oblastech psychologie a nejnovějšími trendy. Pro-
to v následujících kapitolách nejprve PsyCap definujeme a představíme jeho pozitivní 
důsledky, kvůli kterým má smysl se jím podrobněji zabývat. Zaměříme na PsyCap 
v kontextu psychologie práce a organizace, psychologie zdraví a pedagogické psy-
chologie, kde má nejsilnější uplatnění.  Následně popíšeme dosavadní klíčové poznat-
ky o přirozeném vývoji PsyCap i jeho budování prostřednictvím cílených intervencí. 
Dále představíme metody jeho měření včetně jejich rezerv. V závěrečné části shrneme 
aktuální světové trendy ve výzkumu a nabídneme podněty pro navazující výzkum 
i aplikaci v lokálních podmínkách.

V Y M E Z E N Í  P O Z I T I V N Í H O  P S Y C H O L O G I C K É H O  K A P I T Á L U
Pozitivní psychologický kapitál vychází z přístupu nazvaného pozitivní organizační 
chování (positive organizational behaviour), který se zaměřuje na psychologické ka-
pacity, které lze měřit, rozvíjet a efektivně využívat pro zlepšení pracovního výkonu 
(Luthans, 2002). Na základě těchto kritérií Luthans a Youssef (2004) rozšířili dělení 
kapitálu v oblasti lidských zdrojů zahrnující tradičně lidský (jde o znalosti a zkuše-
nosti pracovníků) a sociální (jde o vybudovanou síť vztahů) kapitál o psychologický 
kapitál, který představuje vnitřní „psychologické“ zdroje umožňující pracovníkovi 
zvládat svou práci. Nejčastěji je psychologický kapitál definován jako „pozitivní hod-
nocení okolností a pravděpodobnosti úspěchu založené na motivovaném úsilí a vytr-
valosti“ (Luthans a kol., 2007a, s. 60). Podrobněji je PsyCap definován jako „pozitivní 
psychologický stav vývoje člověka, který se vyznačuje čtyřmi základními projevy: (1) 
vědomím vlastní účinnosti – odvahou pouštět se do náročných úkolů a vynakládat 
úsilí nezbytné pro úspěch, (2) optimismem – pozitivními očekáváními a důvěrou ve 
vlastní úspěch, (3) nadějí – vytrvalostí při snaze o dosažení cílů a v případě potřeby 
i ochotou změnit strategii snažení a (4) nezdolností – překonáváním těžkostí s násled-
ným návratem do původního stavu či dokonce růstem a úspěchem“ (Luthans a kol., 
2007b, s. 3). Lidi s vysoce rozvinutým PsyCap si můžeme představit následovně: jsou 
optimističtí a své šance na úspěch hodnotí jako vysoké. Protože jsou sebevědomí, zá-
měrně si vybírají náročné cíle a jsou vnitřně motivovaní k jejich dosažení. Plni naděje 
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generují množství nápadů, jak cílů dosáhnout, a snaží se o úspěch různými způsoby. 
Dostanou-li se na cestě k cíli do nesnází, nezdolnost jim umožňuje případné nezdary 
překonávat a případně jejich prostřednictvím růst.

Psychologický kapitál je multidimenzionální konstrukt, který je jako celek víc než 
souhrn svých jednotlivých částí (Avey, 2014). Společnými charakteristikami všech 
součástí PsyCap jsou pocit kontroly, záměrnost a aktivní úsilí o dosažení cíle (Luthans 
a Youssef-Morgan, 2017). Současně však mají dimenze PsyCap také jedinečné vlast-
nosti a má tedy smysl zkoumat je i odděleně. Diskriminační validita naděje, vědomí 
vlastní účinnosti, optimismu a nezdolnosti byla popsána již před zavedením PsyCap 
(např. Bryant a Cvengros, 2004; Carifio a Rhodes, 2002; Magaletta a Oliver, 1999).

Při konceptualizaci autoři počítali také s tím, že by v budoucnosti do PsyCap mohly 
být zařazeny i další pozitivní psychologické konstrukty jako např. moudrost, odvaha 
či odpouštění (Luthans a kol., 2008). Pro zařazení žádné ze zvažovaných proměnných 
však dosud nebyla shromážděna dostatečná podpora.

Podstatnou charakteristikou PsyCap je tzv. doménová specificita. Stejný člověk 
může mít např. vysoce rozvinutý PsyCap ve vztahu k práci a současně málo rozvinutý 
PsyCap ve vztahu k rodině. Takový člověk je v práci ambiciózní a případné pracovní 
nesnáze zvládá velmi dobře, avšak v oblasti blízkých vztahů si věří jen málo a případ-
né těžkosti snáší s obtížemi (Avey, 2014).

Úroveň PsyCap v jednotlivých životních oblastech není trvale stabilní, resp. jak 
uvádí Luthans a kol. (2007b), je stabilnější než emoce, avšak přístupnější změně než 
osobnostní rysy. Právě možnosti rozvoje PsyCap v kombinaci s množstvím jeho po-
zitivních vlivů dělají tento konstrukt mimořádně zajímavým pro výzkum a zejména 
pro praxi.

P O Z I T I V N Í  D Ů S L E D K Y P S Y C H O L O G I C K É H O  K A P I T Á L U
Dosud publikované studie popisují celou řadu významných proměnných, které s Psy-
Cap souvisí. Řada z těchto proměnných je na základě teorie i longitudinálních vý-
zkumů a experimentů považována za pozitivní důsledky PsyCap. V této přehledové 
studii se zaměřujeme na pozitivní dopady PsyCap ve třech kontextech, ve kterých je 
mu věnováno nejvíce pozornosti.
Psychologický kapitál v organizacích
Psychologický kapitál je tradičně zkoumán v pracovním prostředí. Dle metaanalýzy 
zahrnující 51 nezávislých vzorků (Avey a kol., 2011) predikuje PsyCap duševní po-
hodu, pracovní postoje (pracovní spokojenost, závazek k organizaci), proorganizač-
ní chování (organisational citizenship behaviour) a úkolový pracovní výkon měřený 
různými způsoby (sebehodnocení, hodnocení nadřízeným, hodnocení dle objektiv-
ních výsledků). Tato metaanalýza dokumentuje také negativní vztah mezi PsyCap 
a nežádoucími pracovními postoji (cynismus, záměr odejít z práce) a nežádoucím 
pracovním chováním (absence, fluktuace, krádeže atd.). Také pozdější studie, které 
do této metaanalýzy zařazeny nebyly, přinášejí důkazy pro pozitivní vliv PsyCap na 
jednotlivé pracovníky, týmy i celé organizace. PsyCap podle nich souvisí pozitivně 
s úkolovým pracovním výkonem (Peterson a kol., 2011), inovativním chováním (Hsu 
a Chen, 2017), pracovní spokojeností (Abbas a kol., 2014; Alessandri a kol., 2015; 
Olaniyan a kol., 2016), pracovní angažovaností (Alessandri a kol., 2015), pracovním 
štěstím (Williams a kol., 2015) a negativně s pracovním stresem (Abbas a Raja, 2015), 
porušováním pracovních norem (Choi a Lee, 2014), rizikovým pracovním chováním 
(Stratman a Youssef-Morgan, 2019), absencí na pracovišti (Joo a kol., 2016) a zá-
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měrem odejít z organizace (Joo a kol., 2016; Olaniyan a kol., 2016). Psychologický 
kapitál pozitivně souvisí také s výsledky pracovního týmu (Rego a kol., 2017) i celé 
organizace (Mathe a kol., 2017).

Výzkumy prováděné již takřka dvě desetiletí tak konzistentně ukazují, že PsyCap 
je faktorem, který hraje důležitou roli pro organizaci jako celek i pro její jednotlivé 
pracovníky. Protože lze PsyCap cíleně rozvíjet, představuje pro organizace významný 
faktor, kterému má smysl věnovat pozornost při plánování rozvojových programů 
i při práci s jednotlivými zaměstnanci.
Psychologický kapitál a vzdělávání
Podobnost kontextu práce s kontextem vzdělávání přivedla výzkumníky k otázce, zda 
PsyCap ovlivňuje celkové fungování žáků a studentů podobně jako fungování lidí 
v pracovním prostředí. Proto začal být v posledním desetiletí PsyCap a jeho vliv na 
jednání a prožívání zkoumán také u těch, kteří se na budoucí povolání teprve připra-
vují.

Výzkum vysokoškolských studentů potvrdil pozitivní vztahy mezi PsyCap a du-
ševní pohodou (Nafees a Jahan, 2017), studijní spokojeností, volbou pozitivních 
copingových strategií (Gupta a kol., 2019; Ortega-Maldonado a Salanova, 2018), 
adaptací (academic adjustment, Liran a Miller 2019), vnitřní motivací, angažovaností 
(Martínez a kol., 2019; Siu a kol, 2014), vnímaným smyslem, kompetencí a vlivem 
(learning empowerment, You, 2016), přijetím neúspěchu jako normální součásti ži-
vota (Poots a Cassidy, 2020) i studijním prospěchem (Carmona-Halty a kol., 2020; 
Vanno a kol., 2014). Podle zjištění Luthanse a kol. (2021) vztah PsyCap a studijních 
výsledků částečně vysvětluje schopnost seberegulace.

Podobné vztahy byly následně zjištěny také u středoškolských studentů, konkrétně 
pozitivní vztah PsyCap, pohody a pozitivních emocí (Datu a Valdez, 2016), životní 
spokojenosti (King a Caleon, 2020), vnímání přijetí, povzbuzení a podpory ve ško-
le (Datu a Valdez, 2019), kontrolované i autonomní motivace, angažovanosti (King 
a Caleon, 2020) a školního prospěchu (Carmona-Halty a kol., 2019). Nejnověji Finch 
a kol. (2020) s využitím vzorku 456 australských žáků ve věku 9–14 let zjistili, že 
PsyCap pozitivně souvisí s celkovým duševním prospíváním (flourishing) a negativ-
ně s depresí a úzkostí žáků. Porovnávali také vliv PsyCap a jeho jednotlivých složek 
a zjistili, že nejsilněji predikuje celkové duševní prospívání, depresi a úzkostnost žáků 
PsyCap jako celek a z jeho jednotlivých součástí je nejsilnějším prediktorem optimi-
smus.

Limitem některých studií provedených ve vzdělávacím kontextu je nízká reliabilita 
měření PsyCap, což vyplývá z absence vhodného měřicího nástroje a nutnosti pro 
tyto účely přizpůsobovat již existující metody nebo tvořit nové vhodné pro užití u dětí 
a dospívajících. I přes tato omezení považujeme dosavadní zjištění za dostatečná pro 
to, abychom doporučili plánování vzdělávacích programů, které by sloužily k rozvoji 
PsyCap u žáků a studentů. Takové intervence jim mohou pomoci cítit se ve výuce 
dobře, být k učení vnitřně motivovaní a v neposlední řadě zažívat studijní úspěch.
Psychologický kapitál a zdraví
Nově je PsyCap zkoumán také ve vztahu ke zdraví. Tato výzkumná linie navazuje 
na studie, které popisují, jak s psychickým zdravím souvisí jednotlivé komponenty 
PsyCap. Vědomí vlastní účinnosti souvisí s lepším zdravím a se zdraví prospěšným 
chováním (Bandura, 1997). Lidé s vysoce rozvinutou nadějí mají tendenci pozitivně 
vnímat a hodnotit své úspěchy, být v životě spokojení, udržovat si psychické zdraví 
(Snyder, 2002). Nezdolnost se týká schopnosti úspěšně se přizpůsobit stresu a nepříz-
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ni osudu, a tím zachovat fyzické a psychické fungování (Bonanno, 2002). Pro optimi-
stické lidi jsou typické pozitivní emoce, vysoká úroveň životní spokojenosti a osobní 
pohody, fyzické i psychické zdraví (Carver a kol., 2010).

Psychologický kapitál jako celek souvisí s různými ukazateli zdraví, jakými jsou 
např. pocit osobní pohody (Choi a Lee, 2014; Rabenu a kol., 2016), životní spoko-
jenost (Lorenz a kol., 2016), vnímané vlastní zdraví (Hernández-Varas a kol., 2019; 
Meseguer de Pedro a kol., 2021), celkové zdraví (Krasikova a kol., 2015) či psychické 
zdraví (Estiri a kol., 2016; Selvaraj a Bhat, 2018). Další výzkumy dokládají negativní 
vztah PsyCap s vnímanými zdravotními obtížemi, diagnostikovanými psychickými 
poruchami, zneužíváním návykových látek (Krasikova a kol., 2015), únavou a sníže-
nou kvalitou spánku (Hystad a Eid, 2016), stresem (Zhou a kol., 2017), syndromem 
vyhoření (Estiri a kol., 2016; Leon-Perez a kol., 2016) či depresivitou (Shen a kol., 
2014).

Vztah mezi PsyCap a různými ukazateli zdraví lze částečně vysvětlit copingo-
vým stylem (Ding a kol., 2015). Podle studie Younas a kol. (2020) PsyCap přispívá 
k mentálnímu zdraví, protože se negativně pojí s internalizací (emočními problémy) 
i externalizací (problémovým chováním). Rabenu a kol. (2016), kteří zkoumali 554  
izraelských pracovníků z různých profesí, nalezli pozitivní vztah PsyCap k pozitivním 
copingovým strategiím (přijetí situace nebo snaha ji změnit) a negativní vztah PsyCap 
k negativní copingové strategii (vyhnutí se). Ding a kol. (2015), kteří provedli studii 
u 1494 čínských zdravotních sester, zkoumali také možný specifický vliv jednotlivých 
složek PsyCap a zjistili, že vysoce rozvinuté vědomí vlastní účinnosti slabě pozitivně 
souviselo i s negativními copingovými strategiemi a emočním vyčerpáním. Autoři to 
vysvětlují tím, že s rostoucím vědomím vlastní účinnosti u zdravotních sester rostla 
tendence uplatňovat pozitivní styl zvládání. Avšak, když narážely na vážné problémy 
(např. záchrana pacientů v kritickém stavu nebo náhlý konflikt mezi pracovníkem 
a pacientem), zažívaly obavy z chyb či negativních důsledků a ve snaze vyhnout se 
jim raději nepodnikaly aktivní kroky a řešení se vyhnuly (tedy uplatnily negativní 
copingovou strategii) a postupně u nich narůstala náchylnost k emočnímu vyčerpání.
Nalezení podpory pro vliv PsyCap na volbu copingových strategií a na zdraví uka-
zuje, že je důležitou charakteristikou i mimo kontext organizací a vzdělávání. Kromě 
pracovních a školních psychologů je proto relevantní také pro psychoterapeuty, pora-
denské psychology nebo sociální pracovníky. Pokud by svými intervencemi dokázali 
rozvíjet psychologický kapitál svých klientů, přispěli by k jejich schopnosti zvládat 
náročné situace, a tím k jejich celkovému zdraví a duševní pohodě.

R O Z V O J  P S Y C H O L O G I C K É H O  K A P I T Á L U 
Faktory přirozeně posilující psychologický kapitál
Pro nastavení efektivních intervencí i pro porozumění PsyCap je potřeba znát faktory, 
které ovlivňují jeho úroveň. Avey (2014) popisuje čtyři kategorie antecedentů PsyCap 
v kontextu organizací: a) stabilní individuální rysy (sebeúcta, self-esteem, generalizo-
vané vědomí vlastní účinnosti, generalized self-efficacy), b) styl vedení a supervize 
(autentický a etický leadership), c) charakteristiky práce (zejména komplexita úkolů) 
a d) demografické proměnné a životní zkušenosti (pohlaví, věk, délka působení na 
dané pozici). Avey (2014) také provedl dvě nové studie, které se zaměřily na vliv výše 
uvedených proměnných na PsyCap. Studií se zúčastnilo 1264 inženýrů severoame-
rické letecké společnosti a 524 technologických pracovníků čínské telekomunikační 
společnosti. Vyplynulo z nich, že nejsilnějším prediktorem PsyCap jsou stabilní osob-
nostní rysy (proaktivní osobnost, vědomí vlastní účinnosti, základní sebehodnocení 



563 Přehledové studie /

a kulturně podmíněný kolektivismus, potřeba vyhnout se nejistotě, postoj k autoritě) 
následované stylem vedení a charakteristikami práce. Demografické proměnné predi-
kovaly PsyCap velmi slabě a nezvyšovaly množství vysvětleného rozptylu ostatními 
proměnnými. První tři z výše uvedených kategorií antecedentů vysvětlovaly 49 % 
rozptylu PsyCap v americké studii a 27 % v čínské studii. Rozdílné výsledky jsou 
dle autora důsledkem nejen toho, že byly do výzkumu jako zástupci jednotlivých 
kategorií zařazeny odlišné proměnné, ale odráží také vliv kultury a úrovně vzdělání 
pracovníků, které se mezi studiemi podstatně lišily.

Existuje také faktor, který PsyCap snižuje, a tím je stres. Řada korelačních studií 
přináší důkazy o tom, že stres prožívaný přímo v práci (Cassidy a kol., 2014; Li a kol., 
2015) nebo způsobený nesouladem mezi prací a rodinou (Wang a kol., 2012a, 2012b) 
s PsyCap negativně souvisí. Nejnověji negativní vliv stresu na PsyCap dokládá lon-
gitudinální studie (Meseguer de Pedro a kol., 2021), která během pandemie covid-19 
zachytila pokles PsyCap u 235 španělských pracovníků. Pokles PsyCap byl navíc vý-
znamnější u těch pracovníků, kteří měli z dřívějška zkušenost se syndromem vyhoře-
ní. Tyto výsledky naznačují, že lidé mohou v situaci významného stresu svůj PsyCap 
částečně vyčerpat, a pokud brzy poté následuje další stresor, nestihnou ho obnovit na 
úroveň potřebnou pro zvládání další zátěže.

Z výše zmíněných prediktorů PsyCap je v kontextu organizací patrně nejvíce zkou-
mán přístup vedoucího. Pozitivní vliv autentického a etického leadershipu na PsyCap 
pracovníků potvrdila nedávná metaanalýza Wu a Nguyen (2019). Dále má na PsyCap 
pozitivní vliv také transformační styl vedení (Lei a kol., 2020). Rego a kol. (2017) 
uvádějí, že k rozvoji PsyCap pracovníků přispívá i vnímaná skromnost nebo poko-
ra (humility) jejich vedoucího – ten takto podporuje učení a růst pracovníků svým 
otevřeným postojem k chybám, aktivním podporováním silných stránek a osobním 
příkladem. Xerri a kol. (2020) provedli průřezovou studii u 251 australských a 263 
amerických státních zaměstnanců a zjistili, že souvislost mezi kvalitou vztahu s nad-
řízeným a PsyCap pracovníků částečně vysvětlují týmová spolupráce (v australském 
vzorku R2 = 20,5 %, v americkém R2 = 30,5 %) a kontinuální profesní vzdělávání 
(v australském vzorku R2 = 12,9 %, v americkém R2 = 45,6 %). Optikou teorie zacho-
vání zdrojů vysvětlují, že vnímaná důvěra, autonomie a podpora vedoucího pracovní-
kům umožňují zachování vlastních zdrojů i v náročných pracovních situacích. Díky 
zachování potřebné úrovně PsyCap pak pracovníci recipročně přispívají ke kvalit-
nímu vztahu s vedoucím. Vedoucí, kteří mají se svými podřízenými kvalitní vztahy, 
tyto pracovníky navíc mentorují a podporují jejich rozvoj prostřednictvím formálních 
školení i neformální zpětné vazby. Poskytují jim tím další zdroje pro zvládání pracov-
ních nároků, posilují jejich vědomí vlastní účinnosti a potažmo také optimismus a na-
ději. Přístup vedoucího se projevuje také v nastavení spolupráce v týmu. Z efektivní 
spolupráce s kolegy pracovníci mohou čerpat další zdroje pro udržení nebo dokonce 
rozvoj PsyCap.

Vedle přístupu nadřízeného má na úroveň PsyCap pracovníků vliv i celková pod-
pora, kterou jim poskytuje jejich organizace. Luthans a kol. (2008) s využitím tří růz-
ných amerických výzkumných vzorků popsali vztah PsyCap a podpůrného klimatu na 
pracovišti. Na Tchajwanu pak vztah vnímané podpory a PsyCap pracovníků potvrdil 
Liu (2013) a v Indii Sihag a Sarikwal (2015). 

Carmona-Halty a kol. (2019) nedávno ukázali, že je možné poznatky z organizač-
ního prostředí aplikovat i na školní prostředí. Na vzorku 771 chilských středoškoláků 
zjistili, že žáky vnímaná kvalita vlastních vztahů s učiteli významně predikuje jejich 
PsyCap. Vysvětlili, že PsyCap žáků posiluje, pokud o ně učitelé projevují zájem, sta-
rají se o ně, pomáhají jim a podporují je, čímž jim poskytují emoční jistotu potřebnou 
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k aktivnímu prozkoumávání a efektivnímu řešení úkolů, s nimiž se ve škole setkávají.
Carmona-Halty a kol. (2020) přenesli tyto poznatky i do domácího prostředí a potvr-
dili, že PsyCap podobně formují také vztahy s rodiči. Výsledky longitudinální studie 
402 chilských žáků ve věku 12–17 let naznačují, že dětmi vnímaná kvalita vztahů 
s rodiči přímo souvisí s jejich akademickým PsyCap. V souladu s tím Liang a kol. 
(2020) u 529 čínských studentů ve věku 17–23 let nalezli vztah mezi kvalitou dospělé 
citové vazby a PsyCap. Zjistili, že studenti, kteří v dětství byli opuštěni jedním z rodi-
čů (typicky z důvodu stěhování za prací), měli ve srovnání s kontrolní skupinou těch, 
kteří vyrostli v úplné rodině, statisticky významně častější úzkostnou a vyhýbavou 
citovou vazbu a zároveň nižší PsyCap. Kvalitní vztah mezi rodiči a dětmi proto lze 
považovat za důležitý antecedent PsyCap. Podle zjištění Carmona-Halty a kol. (2020) 
lze pro rozvoj PsyCap u dětí doporučit takový přístup rodiče, který se zaměřuje na sil-
né stránky dětí, jejich pozitivní emoce, povzbuzuje je, naplňuje jejich potřebu přijetí 
a sounáležitosti, poskytuje jim emoční jistotu a vytváří tak zázemí potřebné pro rozvoj 
naděje, optimismu, nezdolnosti a vědomí vlastní účinnosti.
Doporučení k rozvoji psychologického kapitálu
Důležitou otázkou pro psychoterapeuty, psychology v organizacích i ve školství je to, 
jak pomoci k rozvoji psychologického kapitálu svých klientů. Jak ukazují dosavadní 
výzkumy, psychologický kapitál lze rozvíjet, a to zejména prostřednictvím intervencí 
pozitivní psychologie (viz např. Luthans a kol., 2008). S cílem rozvíjet PsyCap a jeho 
prostřednictvím pozitivně ovlivňovat žádoucí pracovní chování a postoje již bylo se-
staveno a otestováno množství intervencí. Přehled intervenčních programů představili 
na základě studia 32 různých publikací Salanova a Ortega-Maldonado (2019). Uvá-
dějí, že většina dosud publikovaných programů na podporu PsyCap představuje krát-
ké mikrointervence (1–2 setkání), jejichž efekt je statisticky významný, avšak s jen 
malou velikostí účinku – v průměru byl zjištěný nárůst PsyCap o 3,11 % (Cohenovo  
d = 0,19–0,40). Proto lze z našeho pohledu doporučit opakování těchto intervencí 
v rámci dlouhodobějších rozvojových programů.

Nejčastěji využívaný program, tzv. Psychological Capital Intervention model 
(PCI), vyvinutý autory konstruktu PsyCap (Luthans a kol., 2006) má obvykle podo-
bu 1–4hodinového skupinového workshopu zaměřeného na rozvoj všech komponent 
PsyCap. Dello Russo a Stoykova (2015) k ověření efektu PCI provedli replikační 
studii s experimentální skupinou tvořenou 40 bulharskými pracovníky a vysokoškol-
skými studenty a kontrolní skupinou tvořenou 24 lidmi. Psychologický kapitál mě-
řili před zahájením intervence, na konci intervence a měsíc poté. U experimentální 
skupiny potvrdili statisticky významné rozdíly ve skupinovém průměru PsyCap před 
začátkem a po skončení intervence a také párové srovnání ukázalo zvýšení PsyCap 
během intervenčního programu a jen zanedbatelný pokles při měření měsíc poté. Vý-
sledky studentů vs. pracujících se významně nelišily. Efekt intervence potvrzuje také 
srovnání s kontrolní skupinou, která dosahovala v průměru nižších hodnot PsyCap. 
Srovnatelné výsledky experimentu s využitím vzorku 179 nizozemských pracovníků 
z různých profesí publikovali také Meyers a Van Woerkom (2017). Další studie zkou-
mající efekt jednorázové intervence zaměřené na PsyCap naznačuje, že efekt tako-
vých intervencí může být kolísavý – Meyers a kol. (2015) zjišťovali úroveň PsyCap 
1 a 3 měsíce po uskutečnění mikrointervence a zjistili, že těsně po ní PsyCap vzrostl, 
o měsíc později se mírně snížil a o další dva měsíce pak dosáhl nejvyšší hodnoty. 
Kolísání PsyCap v průběhu čtvrt roku po provedení intervence bylo sice statisticky 
významné, rozdíly mezi jednotlivými měřeními byly ale velmi malé.
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Vedle posilování PsyCap jako celku je možné využít také intervence posilující 
jeho jednotlivé složky. K posilování naděje slouží např. stanovování tzv. SMART cílů 
(tedy cílů, které jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově specifiko-
vané, viz např. Lawlor a Hornyak, 2012) a přizpůsobování cílů osobním hodnotám 
a výzvám. Dále se účastníci učí pozitivnímu postoji k překážkám, plánování a navr-
hování alternativních řešení, pozitivnímu uvažování o sobě a promlouvání k sobě sa-
motnému (self-talk, tj. např. „Mám ze sebe radost, že jsem se do toho pustil. Chtělo to 
odvahu.“). Trénink optimismu je zaměřený na přijetí minulosti, ocenění přítomnosti 
a hledání příležitostí pro budoucnost. Praktické aktivity tvoří pozitivní promlouvání 
k sobě a stanovování pozitivních a realistických očekávání. Konkrétním příkladem 
je tzv. cvičení „Mé nejlepší já“ (viz Sheldon a Lyubomirsky, 2006) a ABCDE model, 
který představuje kognitivní strategii řešení nepříjemných životních okolností pro-
střednictvím uvědomění si skutečných těžkostí, přesvědčení o sobě, důsledků, po-
lemiky s negativními přesvědčeními o sobě a povzbuzení k proaktivnímu chování 
vedoucímu k překonání překážek (viz Seligman, 2011). Vědomí vlastní účinnosti 
bývá budováno v souladu se sociálně kognitivní teorií zvládáním úkolů, zprostředko-m úkolů, zprostředko-ů, zprostředko-, zprostředko-
vaným učením, modelováním rolí, sociálním přesvědčováním, pozitivní zpětnou vaz-
bou a fyziologickým a psychologickým nabuzením (Salanova a Ortega-Maldonado, 
2019). Nezdolnost pak posilují cvičení zaměřená na rozpoznávání a zvyšování osob-í cvičení zaměřená na rozpoznávání a zvyšování osob- rozpoznávání a zvyšování osob-
ních, skupinových a organizačních zdrojů, osobní reflexi a komunikační dovednos-
ti, snižování zátěže prostřednictvím vizualizace, předvídání a plánování překážek za 
účelem minimalizace rizik, školení strategií adaptivního zvládání a řešení problémů, 
zvyšování schopnosti zvládat stres a nácvik efektivního stanovování cílů (tamtéž).

Pracovníkům v HR doporučujeme využívat znalosti o PsyCap v rámci náboru i ná-
sledné péče o zaměstnance, konkrétně při péči o jejich duševní pohodu, dlouhodobou 
pracovní spokojenost a angažovanost. Cílený rozvoj PsyCap lze doporučit také jako 
součást programů pro lidi, kteří usilují o návrat do práce po zkušenosti se syndromem 
vyhoření či po dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak jsme již uvedli, mimo cílené interven-
ce v pracovním prostředí přispívá k rozvoji PsyCap pozitivní styl vedení (autentický, 
etický a transformační leadership, Lei a kol., 2020; Rego a kol., 2017;  Wu a Nguyen, 
2019) a podpůrné klima (Liu, 2013; Luthans a kol., 2008; Sihag a Sarikwal, 2015).

Velmi rádi bychom podpořili také dlouhodobý rozvoj PsyCap ve školách a na uni-
verzitách, kde může u mladých lidí podpořit zájem o vzdělávání a současně posloužit 
jako prevence studijního neúspěchu. V kontextu vzdělávání napomáhají rozvoji Psy-
Cap žáků kvalitní vztahy s učiteli a vnímaná opora z jejich strany (Carmona-Halty 
a kol., 2019).

Nakonec lze praktické využití poznatků o PsyCap doporučit také poradenským 
pracovníkům a terapeutům, kteří doprovází klienty v náročných životních situacích. 
V situacích nezdaru či utrpení totiž lidé ke zvládání využívají PsyCap v jeho úplnosti 
včetně nezdolnosti, která se na rozdíl od naděje, optimismu a vědomí vlastní účinnosti 
aktivuje právě v reakci na náročné životní situace.

M Ě Ř E N Í  P S Y C H O L O G I C K É H O  K A P I T Á L U 
V předchozích částech této studie jsme představili PsyCap jako důležitý faktor sou-
visející s pozitivními pracovními postoji a pracovním výkonem, jako faktor ovliv-
ňující zdraví a pohodu člověka a jako aktuální a rozvíjející se téma psychologického 
výzkumu. Pro výzkum i pro využití v praxi je podstatné mít možnost PsyCap měřit. 
Spolehlivé měření je podmínkou jeho zařazení do výzkumných studií i pro nastavení 
a vyhodnocení rozvojových programů zmíněných výše.
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Pro měření PsyCap se ve světě používá nejčastěji sebehodnotící 24položkový Psy-
chological Capital Questionnaire (PCQ-24, Luthans a kol., 2007a) nebo jeho zkráce-
ná 12položková verze (PCQ-12, Avey a kol., 2011). Při tvorbě dotazníku PCQ autoři 
vycházeli z již existujících škál k měření naděje (State Hope Scale, Snyder a kol., 
1996), vědomí vlastní účinnosti (Role Breadth Self-Efficacy Scale, Parker, 1998), op-
timismu (Life Orientation Test, Scheier a Carver; 1985) a nezdolnosti (Resilience Sca-
le, Wagnild a Young, 1993). Tyto škály zvolili na základě důkazů o jejich validitě a re-
liabilitě, využitelnosti v pracovním prostředí a možnosti měřit vybrané proměnné jako 
stav (nikoli dispozici). Nástroj lze využít nejen k měření PsyCap u jednotlivých pra-
covníků, ale také pro měření na úrovni pracovní skupiny (Clapp-Smith a kol., 2009). 
Při hodnocení skupinového PsyCap za využití PCQ zatím není specifikováno, jakým 
způsobem by měl být celkový skór vytvořen (např. součtem, průměrem, hodnocením 
shody mezi jednotlivými pracovníky, podrobněji alternativy viz Chan, 1998). PCQ je 
určen pro využití ve velkých organizacích. Pro využití v kontextu malých organizací 
nebo mimo pracovní kontext je potřeba některé položky upravit.

Přestože autoři PCQ nabízejí nyní již v takřka třiceti jazycích (Luthans a kol., 
2020), psychometrické kvality jeho originální anglické verze doposud nebyly do-
statečně zdokumentovány. Dawkins a kolegové (2013) provedli analýzu celkem 29 
studií využívajících PCQ a popsali nedostatky test-retestové reliability, konvergent-
ní i diskriminační validity. Zároveň upozornili na to, že podporu pro tento měřicí 
nástroj dosud publikovali jen samotní autoři škály (např. Avey a kol., 2011, Luthans 
a kol., 2008). Ti jako důkazy pro validitu měřicího nástroje uvádějí pouze přes-
nost celkového skóru s využitím čínského a severoamerického vzorku, avšak chybí 
ověření faktorové validity nástroje. Při validizačních studiích dalších jazykových 
verzí PCQ výzkumníci opakovaně zjistili faktorovou strukturu, která neodpovídá 
teoretické čtyřfaktorové struktuře (viz např. třífaktorová indická verze Sahoo a Sia, 
2005, pětifaktorová portugalská verze Rego a kol., 2010, jednofaktorová čínská 
verze Cheung a kol., 2011). Na základě těchto zjištění je na místě obezřetnost při 
používání PCQ. Lze zvažovat, zda je příčinou rozporů odlišná struktura konstruktu 
v různých kulturách, nekvalitně provedené adaptace či psychometrické nedostatky 
samotného PCQ.

Alternativním nástrojem pro měření PsyCap je semiprojektivní metoda Implicit 
Psychological Capital Questionnaire (I-PCQ; Harms a Luthans, 2012), která PsyCap 
měří prostřednictvím hodnocení postav ve třech fiktivních příbězích. Harms a kol. 
(2018) nalezli podporu pro konvergentní validitu I-PCQ skrze korelaci s pracovními 
postoji a pracovním výkonem a pro souběžnou validitu srovnáním s výsledky naměře-
nými pomocí PCQ-12. Korelace s PsyCap změřeným PCQ-12 byla jen středně silná. 
Harms a kol. (2018) navíc uvádějí také další psychometrické nedostatky metody a vy-
bízí zejména k ověření faktorové struktury tohoto měřicího nástroje dříve, než bude 
možné doporučit jeho užití v praxi.

Dalším sebehodnotícím nástrojem k měření PsyCap je Compound PsyCap Scale 
(CPC-12, Lorenz a kol., 2016). Metodu tvoří dvanáct položek vybraných stejně jako 
v případě PCQ z jiných existujících škál sloužících k měření jednotlivých složek Psy-
Cap. Zatímco autoři PCQ-12 dali jednotlivým komponentám PsyCap různou váhu 
(naděje zastoupená čtyřmi položkami, optimismus dvěma, nezdolnost třemi a vědo-
mí vlastní účinnosti třemi), v CPC-12 je každá dimenze psychologického kapitálu 
měřena právě třemi položkami. Lorenz a kol. (2016) u CPC-12 ověřili konvergentní 
validitu a souběžnou validitu s PCQ, avšak později bylo zjištěno, že nástroj dost dobře 
nerozlišuje mezi nezdolností a vědomím vlastní účinnosti. Proto vznikla revidovaná 
verze (CPC-12R, Dudášová a kol., 2021), která je k dispozici i v češtině.
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A K T U Á L N Í  V Ý Z K U M N É  T R E N D Y A D O P O R U Č E N Í 
P R O  D A L Š Í  V Ý Z K U M Y
Podle systematické rešerše shrnující vývoj výzkumu PsyCap v letech 2008–2018 
(Burhanuddin a kol., 2019) byl PsyCap nejčastěji zkoumán v organizačním prostředí 
a sledoval důsledky nebo přesněji koreláty PsyCap. Zatímco existence vztahu mezi 
PsyCap a řadou zejména organizačních proměnných již byla opakovaně potvrzena, 
směr těchto vztahů a proměnné, které tyto vztahy vysvětlují či ovlivňují, jsou zatím 
vysvětleny jen částečně. Pro budoucí zkoumání proto doporučujeme využívat takový 
design, který umožňuje ověřovat směr kauzality vztahu mezi PsyCap a dalšími pro-
měnnými.

Značnou pozornost výzkumníků PsyCap získal mezi jiným proto, že jej lze cíleně 
rozvíjet. Pro efektivitu dlouhodobých programů v organizačním prostředí však zatím 
nebyly shromážděny dostatečné empirické důkazy (Salanova a Ortego-Maldonada, 
2019), budoucí výzkum PsyCap by se tedy měl věnovat této oblasti. Jako potenciální 
téma budoucího výzkumu doporučujeme také modernizaci stávajících intervenčních 
programů využitím gamifikace, aplikací pro chytré telefony apod. Jako výzvu pro dal-
ší zkoumání vnímáme také porozumění přirozenému vývoji PsyCap – k tomu je zapo-
třebí longitudinálních výzkumů a propojení teorií pracovní a vývojové psychologie. 

Nedostatečně byl zatím PsyCap zkoumán v akademickém prostředí, u žáků a stu-
dentů v souvislosti s motivací, angažovaností a studijními výsledky a u učitelů jako 
prediktor pracovních postojů a výkonu (Burhanuddin a kol., 2019). Protože většina 
Burhanuddinem a kol. (2019) zmiňovaných studií pochází z nám kulturně vzdálené-
ho prostředí Číny a USA, považujeme za smysluplné podobně zkoumat akademický 
PsyCap také v evropském, potažmo českém a slovenském kontextu. 

Limitem některých dosavadních studií zkoumajících PsyCap v oblasti vzdělávání 
byly nedostatečně kvalitní měřící nástroje. Pro další výzkum v této oblasti je nově 
k dispozici School Psychological Capital Scale s vynikajícími psychometrickými 
vlastnostmi (King a Caleon, 2020). Pro použití v českém a slovenském prostředí by 
ale bylo potřeba tuto metodu adaptovat a ověřit validitu a reliabilitu nového překladu.

Doporučujeme věnovat pozornost také možným intervencím posilujícím PsyCap 
u žáků a studentů. V minulosti již byly pro žáky a studenty vytvořeny programy posi-
lující jednotlivé komponenty PsyCap (např. naděje Feldman a Drehrer, 2012; optimi-
smus Lyubomirsky et al., 2011; nezdolnost Steinhardt a Dolbier, 2008; vědomí vlastní 
účinnosti Wirawan a Bandu, 2016). Nejsme si vědomi toho, že by v České republice 
nebo na Slovensku existovaly programy zaměřené na PsyCap studentů. Jejich zave-
dení by jednak umožnilo rozvoj PsyCap mladé generace, zároveň by vytvořilo prostor 
pro výzkum efektivity těchto programů. Právě více důkazů o efektivitě komplexních 
programů rozvíjejících všechny složky PsyCap v tuto chvíli chybí i v evropském 
a světovém kontextu. 

Ve výzkumu psychologického kapitálu a jeho vztahu ke zdraví je současným tren-
dem zaměření na PsyCap při zvládání důsledků pandemie covid-19 (viz např. Alat 
a kol., 2021; Jiang, 2021; Meseguer de Pedro a kol., 2021). Podle autorů těchto stu- Jiang, 2021; Meseguer de Pedro a kol., 2021). Podle autorů těchto stu-; Meseguer de Pedro a kol., 2021). Podle autorů těchto stu-
dií by bylo užitečné v dalších výzkumech data získaná typicky skrze sebehodnotící 
dotazníky objektivizovat dalšími metodami, tedy např. využívat škálu sociální žá-
doucnosti, zjišťovat hodnocení od blízkých osob nebo objektivní lékařské záznamy 
pacientů. Dosavadní výzkumy naznačují, že lze přispět ke zvýšení psychické pohody 
lidí trpících různými nemocemi právě prostřednictvím intervencí budujících PsyCap, 
avšak zatím chybí longitudinální nebo experimentální studie, které by pro to přinášely 
empirické důkazy.
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Bez ohledu na oblast zkoumání PsyCap by měl budoucí výzkum konzistentně vy-
užívat pro měření PsyCap kvalitní nástroj a v případě, že se jedná o přeloženou verzi 
zavedeného nástroje, ověřovat psychometrické vlastnosti konkrétní jazykové verze. 
V současnosti nejpoužívanější nástroj PCQ v minulosti čelil podstatné kritice (např. 
Alessandri a kol., 2015; Howard, 2017), a proto by bylo prospěšné provést novou 
validizační studii a tyto výtky buď vyvrátit, nebo nástroj revidovat, a posílit tak věro-
hodnost dalších výzkumů. V poslední době se také opakovaně objevuje nová perspek-
tiva hodnocení PsyCap nejen jako součtu naděje, optimismu, vědomí vlastní účinnosti 
a nezdolnosti, ale také jako specifického profilu tvořeného určitým zastoupením jed-
notlivých složek v celkovém PsyCap (Bouckenooghe a kol., 2019). V dalších výzku-
mech proto doporučujeme zvážit využití tohoto tzv. „hodnocení zaměřeného na člo-í tohoto tzv. „hodnocení zaměřeného na člo- tohoto tzv. „hodnocení zaměřeného na člo-
věka“, které může prohloubit porozumění již dříve popsaným vztahům mezi PsyCap 
a dalšími proměnnými. Dosavadní poznatky pramenící většinově z kvantitativního 
výzkumu doporučujeme prohloubit také výzkumem kvalitativním.

Z Á V Ě R
PsyCap vznikl na prahu třetího tisíciletí v kontextu pozitivní pracovní psychologie 
a dnes představuje aktuální, ve světě široce zkoumaný konstrukt. Tato studie 
poskytuje souhrn dosavadních zjištění z oblasti teorie i praxe. Věříme, že k rozvoji 
dalšího výzkumu PsyCap přispějí také výzkumníci z Česka a Slovenska a že se tento 
konstrukt v našich podmínkách podaří využívat i v psychologické praxi ve firmách, 
školách i dalších organizacích.

V této přehledové studii shrnujeme současné poznání o PsyCap. Hlavní pozornost 
věnujeme shrnutí klíčových poznatků z posledních let. Abychom čtenáři/čtenářce 
poskytli úplný přehled o tématu, zmiňujeme i základní zjištění z prvních let výzkumu. 
Podrobnější informace lze nalézt v přehledové studii Newmana a kol. (2014). Dnes 
již celá řada studií dokládá pozitivní vliv PsyCap na jednotlivé pracovníky, pracovní 
týmy i celé organizace a vysvětluje jeho vztah k pracovním postojům, chování na 
pracovišti, k výkonu i osobní pohodě pracovníků. Zájem o PsyCap se rozšiřuje i do 
dalších oblastí psychologického výzkumu, jako je zdraví či vzdělávání, neboť přibý- oblastí psychologického výzkumu, jako je zdraví či vzdělávání, neboť přibý-
vají důkazy o vztahu PsyCap k psychickému i fyzickému zdraví, copingovým strate-
giím, spokojenosti, studijní úspěšnosti atp. K měření PsyCap jsou ve světě nejčastěji 
využívány PCQ, I-PCQ a CPC-12, poslední z metod je v revidované verzi (CPC-12R) 
od tohoto roku bezplatně k dispozici také v češtině. 
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S O U H R N
Tato studie shrnuje současné poznání o psy-
chologickém kapitálu (PsyCap). Jedná se o po-
měrně nový, ale rychle se rozvíjející konstrukt 
z oblasti pozitivní psychologie, který má využití 
v psychologii práce a organizace, v pedagogické 
psychologii i v psychologii zdraví. Tato studie 

nejprve teoreticky vymezuje PsyCap a předsta-
vuje jeho čtyři složky: naději, vědomí vlastní 
účinnosti, optimismus a nezdolnost. Poskytuje 
komplexní přehled konstruktů, s nimiž se Psy-
Cap pojí, a uvádí jeho pozitivní důsledky pro 
různé oblasti pracovního i osobního života. Dále 
uvádí antecedenty PsyCap a možné intervence 
podporující jeho rozvoj. Popisuje nejpoužíva-
nější metody měření PsyCap a hodnotí jejich 
silné stránky a rezervy. Závěrem studie shrnu-
je aktuální světové trendy ve výzkumu PsyCap 
a formuluje doporučení pro výzkum i praxi 
v českých organizacích, ve vzdělávání a v po-
radenství.


