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Príručka prístupov založených na silných stránkach a pozitívnej psychológii v práci je
vyčerpávajúcim prehľadom aktuálnych výskumných zistení ako aj teórií v odbore. Kapitoly
príručky sprevádzajú čitateľa zaujímavými a novými poznatkami získanými zo spoľahlivých
vedeckých zdrojov. Predstavujú pokročilé čítanie v problematike a sú solídnym zdrojom pre
získanie orientácie v publikovanej literatúre. Autori kapitol sú medzinárodne uznávanými
kapacitami v oblasti pozitívnej organizačnej psychológie. Zastupujú krajiny z Afriky, Ázie,
Austrálie, Nového Zélandu, Európy a severnej Ameriky. Príručka sa zameriava na aplikácie
pozitívnej organizačnej psychológie v rôznych pracovných oblastiach, demografických
skupinách pracovníkov ako aj v rôznych témach organizačnej psychológie. V jednotlivých
kapitolách príručky hľadá organizačná pozitívna psychológia odpovede na otázky, aké sú
príležitosti podporiť pracujúcich tak, aby sa cítili v práci lepšie a dosahovali lepšie výkony.
Kapitoly majú prehľadový charakter. Sú určené pre akademikov aj študentov, ktorí hľadajú
informácie a platformu pre položenie základov výskumu. Príručka sa skladá z troch častí: 1)
Individuálne prístupy k pozitívnej psychológii v práci, 2) Organizačné prístupy k pozitívnej
psychológii v práci, 3) Aplikácie pozitívnej psychológie v medzinárodnom obchode. Prvá časť
príručky obsahuje spolu dvanásť kapitol, ktoré predstavujú nasledovné témy individuálnej
úrovne skúmania pozitívnych prístupov v pracovnom kontexte: teórie pozitívnej organizačnej
psychológie; psychologicky silné a charakterové vlastnosti osobnosti v práci; nádej; utváranie
zmyslu a účelu práce; optimálna motivácia v práci; flow; všímavosť; odolnosť; mentálna kondícia;
pozitívne medziľudské vzťahy; pokora a súcit. Od veľmi dobre preskúmaných konceptov,
akými sú flow, odolnosť a nádej sa čitateľ tu dozvie viac aj o menej tradičných témach práce
a organizácie, akými sú súcit, pokora a všímavosť. Niektoré notoricky známe témy ako napríklad
motivácia sú zas podrobené inšpirujúcej kritike. Druhá časť príručky obsahuje spolu deväť kapitol,
ktoré sa zaoberajú organizačnou úrovňou pohody a pozitívnej psychológie na pracovisku. Ide
o nasledovné témy: prístup orientovaný na zmysluplnosť v práci; pohoda na pracovnom mieste
a v organizácii; pozitívne prístupy v kontexte organizačnej zmeny; pozitívne prístupy v kontexte
rozvoja vodcovstva; angažovanosť zamestnancov; tvorba práce; pozitívne prístupy ku kariére
zamestnancov v strednom veku; pozitívne prístupy k zamestnancom v zrejúcom veku; pozitívna
psychologická diagnostika na pracovisku. Je zaujímavé, že v tejto časti príručky úplne absentuje
téma spokojnosti zamestnancov a naopak, pohoda je novým zastrešujúcim pojmom prejavov
pozitívnej organizačnej psychológie. Aj kritika konceptu angažovanosti, ktorého definície sú
natoľko roztrieštené, že znemožňujú jednotný výskum je toho dôkazom. Druhá časť príručky
prináša opäť témy menej vedecky skúmané v našich krajinách. Sú to témy rozhodovania o kariére u
ľudí v strednom veku, ako aj témy starnutia na pracovisku. Posledná tretia časť príručky obsahuje
spolu päť kapitol, ktoré sa týkajú výskumu pohody zamestnancov v rôznorodých pracovných
segmentoch. Zaujímavosťou je, že ide aj o výskumne pomerne zanedbávané pracovné pozície
alebo oblasti. V poslednej časti príručky sa čitateľ dozvie výsledky výskumov pohody zažívanej

116

Recenze / Psychologie a její kontexty 7 (2), 2016,

na pracovisku v skupinách zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v tesnom kontakte
s klientom, ďalej v skupinách profesorov a učiteľov na fakultách, zamestnancov informačnotechnologických inštitúcií, umelcov a remeselníkov ako aj celosvetovo zanedbávaných, no
pre svet stále dôležitejších, pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva. Celkovo je príručka
vydarenou publikáciou, ktorá vďaka rozsiahlemu výskumu v oblasti pozitívnej psychológie
umožnila poskladať dokopy najdôležitejšie zistenia z aplikácií takýchto prístupov na pracovisku.
Aj keď editori považujú príručku za objektívnu a vyčerpávajúcu, celkom určite v nej chýba
prehľad výskumných zistení z regiónu strednej a východnej Európy. Napriek tomu však prináša
témy a poznatky všeobecne akceptované a vo vedeckom výskume nezanedbateľné.
Elena Lisá
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