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ÚVOD 

Tato práce se zabývá psychologickými aspekty managementu, přičemž se zaměřuje zejména 

na prostředí hotelu, případně restaurací. Hned v úvodu je vhodné zmínit, že management je 

náročná disciplína, která si může na psychice člověka vybrat svou daň – jak u osobnosti, 

která řídí, tak u těch, kdo jsou řízeni. Existují proto jistá teoretická ukotvení pro to, aby šel 

management dělat co možná nejjednodušeji a aby způsoby řízení co nejvíce eliminovaly 

problémy, které mohou při řízení nastat. 

Cílem práce je zjistit, které vlastnosti a dovednosti jsou pro manažera hotelu nejdůležitější 

a navrhnout kompetenční profil manažera. Práce dále zkoumá míru stresu na pracovišti 

a snaží se najít řešení, která by stres pracovníků zlepšila. 

V teoretické části jsou vysvětlovány hlavní pojmy, které s prací manažera souvisí. Je zde 

rozebírán pojem osobnost a popisovány různé typy osobnosti, například podle Jungovy nebo 

Kretschmerovy teorie. Pozornost je věnována také temperamentu. Vzhledem k tomu, že tato 

práce je primárně o pozici manažera, zabývá se jeho rolí, funkcemi a hlavně vlastnostmi, 

které mu usnadní jeho práci dobře a efektivně vykonávat. 

S psychologickým managementem souvisí také styly vedení, které jsou v práci taktéž 

rozepsány a popisovány. Závěrem se práce dotkne vztahů na pracovišti a rizik s tím 

spojených (například bossing či sexuální obtěžování). 

Výzkumná část této práce vychází z toho, že k tomu, aby byl člověk dobrým manažerem, 

jsou potřeba různé předpoklady. Což jsou mimo jiné schopnosti či dovednosti, které člověku 

umožňují nebo usnadňují vykonávat práci manažera. Proto se výzkumná část snaží zjistit, 

jaké vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti jsou u manažera žádoucí. Kromě toho se práce 

snaží najít odpovědi také na to, jak by se dalo přispět ke snížení stresu na pracovišti. 

Podrobněji je obsah praktické části popsán v kapitole 2.1 – Úvod do analytické části. 

Jako své respondenty jsem si vybral primárně své spolužáky ze studijního oboru. A to 

obzvláště z toho důvodu, že tuto práci píši v období koronavirové pandemie, kdy jsou 

restaurace zavřené a kontakt s jinými lidmi je složitější, než býval. Zároveň se tato mnou 

vybraná skupina respondentů snažila být nápomocná tím, že dotazník byl přeposlán dalším 

respondentům z oboru, a i přes podmínky, ve kterých byl výzkum realizován, se podařilo 

sehnat přes sto odpovědí.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1  Osobnost 

Osobnost člověka tvoří zajímavou a složitou entitu. Porozumí-li manažeři osobnosti své 

a svých podřízených a spolupracovníků, mají „našlápnuto“ k tomu, aby svou funkci 

vykonávali dobře (Pauknerová, 2012). 

Pauknerová (2012) dále ve své publikaci Psychologie pro ekonomy a manažery kromě 

osobnosti jako takové hovoří rovněž o struktuře osobnosti. Podle ní tento pojem označuje 

vše, co je na člověku relativně trvalé. Struktura osobnosti se skládá ze tří dimenzí: 

výkonnostních, motivačních a profilujících vlastností osobnosti, do čehož spadá 

temperament, charakter a postoje člověka. 

1.2  Temperament 

Temperament určuje vlastnosti a kvality člověka, které se navenek projevují tím, jak člověk 

reaguje na dané podněty, a vnitřně tím, co člověk prožívá. Temperament člověka je stálý, je 

to dispozice, se kterou se člověk již narodí (Cakirpaloglu, 2012). 

1.3  Typologie osobnosti 

Jungova teorie osobnosti je považována za jednu z nejvýznamnějších psychologických 

teorií. Carl Gustav Jung byl psychoanalytik rakouského původu (Čakrt, 2009). 

Jungova teorie demonstruje především komplexnost lidské osobnosti. Nebyla vytvořena 

proto, aby označovala lidi podle jejich typů osobnosti, ale spíše aby poukázala na 

komplexnost celé lidské mysli. Jungova teorie staví především na dvou osobnostních 

přístupech – introverzi a extroverzi – a na čtyřech mentálních funkcích: smysly, intuice, 

přemýšlení a cítění. Jung tedy rozděluje čtyři typy introvertů a čtyři typy extrovertů. Existují 

dva způsoby percepce světa – smyslové vnímání a intuice – a dva způsoby, jak jednat: buď 

přemýšlet či uvažovat, nebo se řídit citem (Jung, 2020). 

Z Jungovy teorie byl v polovině 20. století vytvořen dotazník, který má pro pracovní život 

jedinců značnou relevanci. Autorkami jsou matka a dcera Katharine Cook Briggsová a Isabel 

Briggsová Myersová (odtud i označení Myers-Briggs test). Jejich testy jsou dodnes 
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využívány například v pedagogice, manželských poradnách nebo při přijímacích 

pohovorech. Bohužel, ačkoliv je tato metoda hodně známá i používaná, objevily se názory 

zpochybňující variabilitu a reliabilitu této metody (Furnham, 2020). 

První teorii osobnosti položil již Hippokrates – lékař a filozof starověkého Řecka. Jeho teorii 

pak ještě více rozpracoval lékař Galenos. Hippokrates definoval teorii osobnosti na základě 

4 tělních tekutin: krve, žluče, černé žluče nebo slizu (hlenu). Temperament pak vychází 

z toho, která z těchto tělních šťáv v člověku převažuje. Pokud v člověku převažuje krev, je 

považován za sangvinika, pokud je to sliz, za flegmatika, pokud žluč, za cholerika 

a u melancholiků převažuje černá žluč (Plháková, 2006). 

1.4  Osobnost a činnost manažera 

Práce manažera vyžaduje specifické činnosti sestávající z technologických, ekonomických, 

technických, organizačních, sociálních nebo psychologických aspektů. Není proto divu, že 

aby manažer zvládal pokrýt všechny tyto aspekty, musí mít do jisté míry široký profil 

osobnosti. Člověk, jehož profil odpovídá profilu manažera, i když manažerem formálně není, 

se většinou ve skupině projevuje jako vedoucí či mluvčí. Takový člověk má na své 

spolupracovníky i patřičný vliv v důsledku svých povahových či odborných znalostí (Neiva, 

Torres, Mendonça, 2017). U vůdčích typů osobnosti hraje roli v řadě případů také osobnostní 

kouzlo neboli charisma (Pauknerová, 2012). 

1.5  Manažer 

Hierarchicky se manažeři rozdělují na nižší, střední a vyšší (top) manažery. Z hlediska 

zaměření se rozdělují na liniové a štábní (Pauknerová, 2012). 

1.5.1 Funkce manažera 

Manažerské funkce vymezovali autoři – nejčastěji z oboru ekonomie – různě. Jako první 

popsal manažerské funkce ekonom Henri Fayol, který jakožto průkopník managementu 

popsal 5 manažerských funkcí: 

1. Plánování – určení cílů a postupů, jak jich dosáhnout. 

2. Organizování – zajištění zdrojů a optimálních podmínek k tomu, aby bylo možné cílů 

dosáhnout, organizace činností. 



6 
 

3. Přikazování – rozdělování úkolů mezi podřízené pracovníky. 

4. Koordinace – sladění činností všech pracovníků. 

5. Kontrola – ověřování, zda byly úkoly splněny a bylo dosaženo cíle. 

Další autoři pak postupně přiřazovali manažerovi další funkce, například komunikaci, 

motivaci, měření, integrování, analýzu nebo rozhodování (Hálek, 2017). 

1.5.2 Role manažera 

Manažerské role by se daly rozdělit na formální a neformální. Formální role vznikají 

z postavení manažera, vyplývají z jeho funkce nadřízeného, jež by měla vzbuzovat autoritu. 

Neformální role pak vzniká na základě osobních vztahů, které vznikají na pracovišti. 

Manažerskými rolemi se historicky zabývala řada akademiků, například Henry Mintzberg 

nebo K. H. Chung. Oba autoři klasifikují práci manažera v rámci tří následujících skupin: 

1. interpersonální role – sem lze řadit představitele organizace, manažera či lídra, 

2. informační role – v této roli pracuje manažer s informacemi, patří sem typicky 

například funkce mluvčího organizace, 

3. rozhodovací role – v rámci rozhodování řeší manažer problémy, vyjednává a shání 

zdroje pro aktivity řízeného subjektu. 

Podle Chunga patří mezi základní role manažera i role administrátora, která spočívá v tom, 

že manažer sleduje a kontroluje plnění úkolů a dohlíží na rozpočet. 

1.5.3 Vlastnosti manažera 

Podle Pauknerové (2014) jsou vlastnosti manažera specifičtější než vlastnosti jiného 

pracovníka, který nevykonává vedoucí pozici. Manažer je stále v kontaktu s lidmi, je tedy 

v jeho zájmu, aby na ně působil dobře. Dobrý manažer by měl být společenský a aktivně se 

podílet na společenském dění. 

Mimoto Pauknerová (2014) uvádí ještě následující: 

● manažer by měl být psychicky odolný jedinec, 

● měl by mít smysl pro organizaci, práci vykonávat koncepčně, 

● bystrost, schopnost rychle se orientovat v novém prostředí/situaci, 

● schopnost práce s informacemi, 
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● nadhled, smysl pro humor výhodou, 

● dominantnost, 

● flexibilita, 

● předpoklad pro inovativnost a tvořivost. 

Prukner a Novák (2014) uvádějí 5 základních vlastností manažera: iniciativa, rozhodnost, 

samostatnost, spolehlivost a vůdcovství. 

1.6  Styly vedení 

Každý manažer interaguje se svými podřízenými jinak. Vedení zahrnuje komunikaci, 

delegování úkolů, kontrolování a další úkoly související s komunikací. Každý manažer 

vykonává tyto úkoly jiným způsobem. Styl vedení označuje charakteristické chování 

vedoucího pracovníka při řízení, motivování, vedení a komunikaci se skupinou lidí. Právě 

velcí vůdci mohou inspirovat politická hnutí a společenské změny. Dokážou také motivovat 

ostatní k výkonům, tvorbě i inovacím. Nejčastější styly vedení pak rozdělil a popsal 

americký psycholog Kurt Lewin (Hunt, Fitzgerald, 2018). 

1.7  Duševní hygiena na pracovišti 

Manažer, dříve než bude řešit duševní problémy ostatních, by se měl sám udržovat 

v psychické pohodě. Práce manažera se všemi jeho úkoly a odpovědností někdy přináší 

notnou dávku stresu. Manažer by měl mít osvědčené metody, jak stres zvládat. V případě, 

že je člověk nadměrně vystaven stresu, hrozí brzké vyhoření a neschopnost dále pokračovat 

v práci. Obzvláště v pozici manažera je nutné dodržet takzvaný work-life balance, tedy 

optimálně si naplánovat dobu, kterou tráví prací, zábavou a odpočinkem (Bedrnová, 2009). 

1.8  Mobbing 

Podle jednoho z předních vědců v oblasti šikany na pracovišti Heinze Leymanna (který 

dokonce zavedl do vědeckého slovníku slovo „mobbing“) se jedná o psychologický nebo 

psychický teror na pracovišti. Mobbing zahrnuje nepřátelskou a neetickou komunikaci ze 

strany jednoho nebo více jedinců, většinou vůči jednomu člověku. Šikana na pracovišti není 

jednorázové jednání, ale série několika různých akcí v průběhu určitého časového období. 
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O mobbingu lze mluvit, pokud k těmto akcím dochází systematicky a pravidelně (jednou 

týdně) a po dlouhou dobu (nejméně po dobu šesti měsíců) (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2010). 

1.8.1 Sexuální obtěžování na pracovišti 

Určitou formou šikany na pracovišti je i sexuální obtěžování. Evropská komise ho definuje 

jako nepřiměřené chování sexuální povahy nebo jiné chování, které se dotýká důstojnosti 

žen a mužů na pracovišti. Nejčastěji se sexuální obtěžování v pracovním prostředí odehrává 

ze strany muže ve vztahu k ženám, to však nemusí být pravidlem (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2010). 

1.8.2 Bossing 

Bossing je forma mobbingu (šikany), která přichází od vedení firmy, respektive od 

vedoucího. Bossing vychází jednoduše z toho, že šikanovaný stojí v pomyslném 

hierarchickém žebříčku níže než šikanující, kterým je vedoucí. Podle Kmoška (2018) bývá 

bossing promyšlený a systematický. V případě mobbingu je ale obrana složitější, neboť oběť 

šikany se nemůže obrátit s problémem ke svému nadřízenému. 

1.9  Manažer hotelu 

Speciální odvětví managementu, o kterém tato práce pojednává, je management hotelový. 

Ten má na rozdíl od jiných oborů svá specifika. Jedná se o odvětví služeb, tím pádem zde 

existuje velký tlak na lidský kapitál a poptávka po kvalitních lidech, kteří si budou umět 

vybudovat vztah se zákazníkem. Produktem hotelnictví je hotelový pokoj a služby 

personálu. 

Podle Beránka a Kotka (2007) se základní požadavky na práci manažera týkají hlavně oblastí 

externího prostředí, lidských zdrojů, technické infrastruktury a informačního systému. 

Manažer hotelu by měl být v tomto oboru vzdělaný a mít dostatečnou praxi. Mezi základní 

vlastnosti a schopnosti manažera hotelu pak řadí inteligenci, schopnost přizpůsobit se, 

houževnatost, rozhodnost, sebedůvěru, sebeovládání, schopnost práce v týmu, smysl pro 

spravedlnost, smysl pro odpovědnost, ochotu dělat kompromisy nebo loajálnost. Cení se také 

smysl pro humor, taktnost, schopnost hodnotit lidi nebo důstojnost. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Úvod do analytické části 

Management je náročná disciplína, která si vybírá svou daň na psychice člověka. Řízení 

čehokoliv vyžaduje vysokou míru odpovědnosti a dalších vlastností, které manažerovi 

pomáhají dělat jeho práci co nejlépe. Výzkumná část této práce vychází z toho, že k tomu, 

aby byl člověk dobrým manažerem, jsou potřeba různé předpoklady. Těmi jsou kupříkladu 

také schopnosti či dovednosti, které člověku umožňují nebo usnadňují vykonávat práci 

manažera. 

2.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 114 respondentů. Dotazník se skládal z 15 otázek. První 

část dotazníku tradičně zkoumala povahu respondentů, tedy jejich věk a pohlaví. Typická 

otázka týkající se dosaženého vzdělání byla vynechána, neboť vzhledem ke zkoumanému 

tématu nebyla relevantní. Na výzkumu participovali buď studenti oboru hotelnictví 

a gastronomie, nebo lidé přímo působící v tomto oboru. V rámci charakteristiky respondentů 

pak byly přidány otázky týkající se jejich praxe, konkrétně délky praxe a vykonávané pozice. 

V dotazníku byly celkem tři typy otázek: uzavřené otázky, u kterých mohl respondent vybrat 

pouze jednu z nabízených odpovědí, otázky škálové, kdy měl respondent určitou danost 

ohodnotit na škále od 1 do 5, a jedna otázka pak byla otevřená. 

2.3 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit, které vlastnosti a dovednosti jsou pro manažera hotelu nejdůležitější 

a navrhnout kompetenční profil manažera. Práce dále zkoumá míru stresu na pracovišti 

a snaží se najít řešení, která by stres pracovníků zlepšila. 

V rámci výzkumu byly stanoveny dvě výzkumné otázky a dvě hypotézy. Pomocí 

dotazníkového šetření bude možné získat odpovědi na výzkumné otázky a zároveň se 

potvrdí/vyvrátí hypotézy. Výzkumné otázky i hypotézy spolu souvisí a vzájemně se 

prolínají. 
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Šetření bude zkoumat následující: 

Hypotézy 

1) Vlastnosti a dovednosti manažerů, které byly studenty oboru hotelnictví 

a gastronomie vyhodnoceny jako nejdůležitější, lze vyučovat nebo nějakým 

způsobem nacvičit. 

2) Více než 75 % dotázaných pociťuje v práci (gastronomie, hotelnictví) stres. 

Výzkumné otázky 

1) Jaké jsou podle budoucích absolventů oboru hotelnictví a gastronomie nejdůležitější 

vlastnosti a dovednosti manažera hotelu? 

2) Jaké jsou podle budoucích absolventů oboru hotelnictví a gastronomie největší 

stresory na pracovišti a jaké jsou podle nich nejlepší způsoby, jak jim předejít? 

Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření bude možné splnit cíle práce, které jsou 

následující: 

1) Na základě výsledků z dotazníkového šetření identifikovat nejdůležitější vlastnosti 

a schopnosti manažera hotelu/restaurace. 

V dotazníku se mluví o určitých vlastnostech (poctivost, smysl pro spravedlnost, nadšení, 

zodpovědnost, důslednost, pracovitost, rozhodnost, důvěryhodnost) a schopnostech 

(asertivita, schopnost organizace, komunikativnost, schopnost delegovat, schopnost rychle 

se učit, schopnost zvládat konflikty, time management, stress management, vedení lidí, 

schopnost motivovat podřízené, umění vyjednávat, multitasking, jazykové dovednosti, 

odborné znalosti v oboru) manažera. Všechny uvedené vlastnosti jsou nějakým způsobem 

relevantní k pozici manažera v hotelu či restauraci. Prvním cílem je zjistit, kterou (nebo 

které) vlastnost a schopnost respondenti považují za nejdůležitější pro výkon manažera 

hotelu/restaurace. 

2) Na základě analýzy dotazníkového šetření určit, jaké jsou podle budoucích 

absolventů oboru hotelnictví a gastronomie (případně jiných respondentů se 

zkušeností v oboru) největší stresory na pracovišti a jaké jsou podle nich nejlepší 

způsoby, jak jim předejít? 
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V dotazníkovém šetření mají respondenti prostor identifikovat a určit závažnost některých 

stresorů na pracovišti. V další části dotazníku mají pak respondenti určit, jaká z vypsaných 

řešení by mohla snížit míru stresu na pracovišti. Na základě analýzy odpovědí je cílem 

identifikovat největší stresory na pracovišti a zároveň identifikovat způsoby, kterým 

by se dal stres na pracovišti snížit. 

3) Navrhnout, jak může škola připravit budoucí manažery hotelu/restaurace na stresory, 

které byly v dotazníkovém šetření vyhodnoceny jako největší. 

Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření, podle jehož výsledků by mělo být 

možné identifikovat hlavní stresory práce v oboru hotelnictví a gastronomie, zpracovat 

vlastní návrh toho, jak by škola mohla budoucí manažery připravit na stresory, které byly 

v rámci dotazníku identifikovány jako nejvíce stresující. 

4) Pomocí dotazníkového šetření zjistit, jaké procento dotázaných pociťuje v práci 

v oboru gastronomie/hotelnictví stres. 

2.4 Realizace dotazníku 

Realizace dotazníkového šetření byla prováděna v rámci tří týdnů, kdy byla sbírána data. V 

rámci těchto tří týdnů byl zveřejněn a distribuován online dotazník prostřednictvím 

internetového odkazu. Odkaz byl zasílán jen lidem, o kterých výzkumník věděl, že mají 

nějaké zkušenosti nebo praxi ve zkoumaném oboru hotelnictví a gastronomie. Předcházelo 

se tak zkreslení výsledků. Za dobu dotazníkového šetření bylo nasbíráno celkem 117 

odpovědí, pouze 114 jich ale bylo validních, protože 3 respondenti dotazník nedokončili. 

2.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

První část dotazníkového šetření se věnovala žádaným vlastnostem a dovednostem, které 

jsou podle respondentů vhodné pro pozici manažera hotelu. Jako nejdůležitější vlastnosti 

byly v rámci dotazníku vybrány odpovědnost, rozhodnost, důvěryhodnost a poctivost. To 

jsou jistě kvality dobrého manažera. O významu poctivosti v hotelnictví, gastronomii, 

podnikání (a prakticky ve všech oborech a odvětvích) není sporu. V dnešní době se jakýkoliv 

obor, kde figurují zákazníci, dá jen těžko řídit nepoctivě. V současné online době se mohou 

informace o nepoctivém chování dostat velice snadno a velice rychle do světa a může se to 

dotknout nejen manažera, ale i celého renomé podniku, a to jak v případě, že se dopouští 
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nepoctivého chování na zákaznících, tak i v případě, kdy se toto jednání dotýká jeho kolegů 

nebo podřízených. 

Jako nejméně důležité pak byly z uvedených vlastností hodnoceny nadšení a pracovitost. 

Tento výsledek však nelze chápat tak, že by tyto vlastnosti v managementu podniku nebyly 

podstatné, ale v porovnání s jinými vypsanými vlastnostmi respondentům nepřipadaly jako 

ty nejdůležitější. 

Dalším předmětem zájmu byly schopnosti manažera, tedy takové atributy osobnosti, které 

lze rozvinout výcvikem. Co se týče oceňovaných důležitých schopností, byly všechny 

hodnoceny kladně. Nejlépe dopadla komunikativnost, což není příliš překvapivé, protože 

komunikace je jedním ze základních úkolů manažera. Stejně bylo hodnoceno vedení a řízení 

lidí, což je také kompetence, kterou má manažer v popisu práce. Překvapivě vysoko byla 

hodnocena schopnost delegovat. Zdá se tedy, že pracovníci v hotelnictví a gastronomii 

oceňují, když jim manažer rozděluje úkoly spravedlivě a dle jejich kompetencí. Tento obor 

může být velice stresovým pracovním prostředím, proto je zajisté důležité, když tuto 

schopnost manažer má. 

Podíváme-li se na druhou stranu spektra, tedy na schopnosti, které byly v rámci 

vyjmenovaných hodnoceny nejhůře, dostáváme se k multitaskingu a odborným znalostem. 

Tento poznatek lze interpretovat tak, že respondenti, kteří dali odborným znalostem nízké 

hodnocení, si myslí, že pro vykonávání funkce manažera není až tak důležité mít znalosti 

z gastronomie a hotelnictví, protože náplní jeho činnosti je zejména práce s lidmi a udržování 

chodu podniku. 

Podíváme-li se na průměrné výsledky, je překvapivé, že všechny mají celkem vysoké 

hodnocení, i ty schopnosti, které v porovnání s jinými dopadly nejhůře, byly hodnoceny 

s průměrem vyšším než 3, tedy v horní polovině škály. To svědčí o tom, že všechny z předem 

vybraných vlastností byly respondenty považovány za relevantní k výkonu manažerské 

funkce. 

To, co celý profil manažera dokresluje, je introverze nebo extroverze. Šetření ukázalo, že 

téměř polovina dotázaných typ osobnosti nepovažuje za důležitý, druhá polovina se téměř 

jasně vyslovila pro extroverta. Vzhledem k tomu, že jednou z nejvíce ceněných schopností 

byla komunikativnost, ale také řízení lidí a schopnost zvládat konflikty, vidíme, že se jedná 

o vlastnosti, které jsou spojovány spíše s extroverty. 
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S šestou otázkou se šetření dostalo do části, jež se zaměřuje na vztahy na pracovišti, které 

byly odborně rozebírány v teoretické části. Tato otázka měla směřovat k prevenci šikany na 

pracovišti, ovšem vzhledem k tomu, jak byla položena, nemusela být zcela správně 

pochopena, proto ani odpovědi na ni nemusí být do jisté míry validní k tomu, co bylo touto 

otázkou sledováno. Při zpětné reflexi tedy soudím, že otázka měla být položena následovně: 

„Měl by manažer odpovídat za výskyt hrubého chování na pracovišti?“ nebo „Měl by si 

manažer všímat vztahů na pracovišti za účelem prevence pracovní šikany?“ 

To, co se ale výsledky jednoznačně prolíná, je téma komunikace. V otázkách na ideální 

schopnosti manažera byla schopnost komunikovat vůbec nejoceňovanější. Podobně dopadla 

i otázka, která se zabývala možným snížením stresu na pracovišti, kdy vedle vyšších fixních 

platů se právě potřeba efektivní komunikace mezi pracovníky a managementem ukázala jako 

nejdůležitější. Zvýšení fixních platů, jakožto jedna z možností, jak redukovat psychickou 

zátěž pracovníků, je obzvláště v gastronomii velké téma, protože platí, že fixní platy jsou 

nastaveny nízko a dorovnávají se dýškem. Pracovník je reálně placen podle toho, kolik hostů 

obslouží a jak jsou štědří. Ačkoliv se jedná o zaběhnutý koncept, který funguje v určité míře 

všude na světě, může být někdy pro pracovníky stresující. 

Poslední otázka měla za úkol zjistit, kolik lidí v oboru gastronomie a hotelnictví pociťuje 

stres při vykonávání své profese. Kladně odpovědělo na tuto otázku 64 % respondentů, což 

bylo řádově o desítku procent méně, než co uváděla hypotéza. Vysvětluji si to tím, že největší 

část respondentů uvedla, že jejich praktické zkušenosti v tomto oboru jsou v rozmezí 1–5 

let. S takto v uvozovkách malými zkušenostmi však není pravděpodobné, že by působili na 

nějaké manažerské pozici, tudíž při práci pociťují méně stresu než jejich spolupracovníci 

nebo nadřízení, kteří mají v rámci své pracovní pozice větší odpovědnost nebo rozhodovací 

pravomoc. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Podle mého názoru by se škola měla pokusit studenty naučit i potřebné dovednosti a rozvíjet 

ty vlastnosti, které jim v rámci hotelového/gastro managementu pomohou vykonávat jejich 

náplň práce tak, aby celé řízení podniku probíhalo bez výrazných problémů. Dovednosti 

a schopnosti lze rozvíjet výcvikem a jedinec, pokud chce a má pevnou vůli, může rozvíjet ty 

z nich, ke kterým má vlohy, nebo se může pokusit pracovat na schopnostech, u kterých si 

myslí, že jimi nedisponuje. Škola v tomto směru může zařídit různé workshopy, které mají 

dané soft skills rozvíjet a dávají možnost nacvičit si je, než se použijí v praxi. Nutno také 

poznamenat, že dovednosti (např. asertivita, schopnost delegovat, komunikace atd.) se dají 

do určité míry nacvičit, ačkoliv někdo k nim má větší předpoklady, někdo menší. Na druhou 

stranu vlastnosti jsou neoddělitelnou součástí člověka a lze je rozvíjet, nebo potlačit, je však 

velice komplikované si nějakou vlastnost vybudovat. 

U manažera jsou důležité, ne-li zásadní, tzv. soft skills, kam spadá spousta schopností, které 

se objevily i v dotazníku. Věřím, že naprostá většina z nich se dá do jisté míry zlepšit nebo 

nacvičit (a to včetně komunikace). Jejich zvládnutí znamená ale velkou výzvu jak pro 

vzdělávací zařízení, tak pro samotné studenty. Naučit studenty soft skills není totéž, jako je 

naučit teorie managementu, formou přednášky toho docílit nelze, vhodná budou spíše 

interaktivní cvičení. Proto jsem toho názoru, že by se spíš než o akademického kantora mělo 

jednat o kouče nebo někoho s přesahem do psychologie. 

Co se problému vysoké fluktuace pracovníků v hotelovém a gastronomickém prostředí týče, 

navrhoval bych nějakou formu kompenzačních bonusů pro manažery. Jsem přesvědčen, že 

na pozici manažera není nic tak frustrující jako to, kdy manažer zaučuje nové pracovníky, 

dává do toho svůj čas i energii, ti pak na své pozici vydrží pouze pár měsíců a celý proces 

následně začíná nanovo. Pro manažera je to vyčerpávající jak časově, tak psychicky. Jednak 

se nemůže plně věnovat své práci, protože dělí svou pozornost mezi vlastní pracovní náplň 

a dohlížení na toho, koho zaučuje, jednak se musí ve chvíli, kdy mu již vyučený zaměstnanec 

odejde, celý tento proces opakovat, což může v manažerovi často vyvolávat otázku „jaký to 

má smysl”. Podle mého názoru by měl být manažer nebo jakýkoliv seniorní pracovník 

odměněn za to, že v rámci své pracovní doby někoho zaučuje. V ideálním případě by měla 

být odměna finanční, pokud si to však podnik v danou chvíli nemůže dovolit, mohlo by se 

jednat o náhradu ve formě zvláštních benefitů. Slovní uznání nevnímám jako adekvátní 

formu odměny za vyučení nového pracovníka. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala tématem psychologie v hotelovém provozu. Cílem práce bylo 

zjistit, které vlastnosti a dovednosti jsou pro manažera hotelu nejdůležitější a navrhnout 

kompetenční profil manažera. Práce dále zkoumala míru stresu na pracovišti a snažila se 

najít řešení, která by stres pracovníků zlepšila. 

Výzkumná část měla dvě výzkumné otázky a dvě hypotézy definované výše. Díky 

úspěšnému dokončení dotazníkového šetření bylo možné odpovědět na obě výzkumné 

otázky a zároveň potvrdit či vyvrátit hypotézy. Úkolem první výzkumné otázky bylo zjistit, 

jaké jsou podle budoucích absolventů oboru hotelnictví a gastronomie nejdůležitější 

vlastnosti a dovednosti manažera hotelu. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že všechny uvedené vlastnosti byly respondenty vnímány 

jako podstatné, všechny se v průměru pohybovaly nad prostřední hodnotou 3, čili byly 

vnímány jako důležité. Několik z nich však získalo vyšší hodnocení. Konkrétně se jednalo 

o odpovědnost u vlastností, u schopností by se dala jako nejdůležitější v rámci výzkumu 

vyhodnotit komunikativnost.  

Druhá výzkumná otázka měla zjistit, jaké jsou podle budoucích absolventů oboru hotelnictví 

a gastronomie největší stresory na pracovišti a jaké jsou podle nich nejlepší způsoby, jak jim 

předejít. Z výzkumu vyplynulo, že největším stresorem na pracovišti jsou neočekávané 

situace, což trochu znemožňuje jednoznačně odpovědět na otázku, jak těmto stresorům 

předejít, neboť nelze předcházet něčemu, co přijde neočekávaně. Respondenti však v další 

části výzkumu odhlasovali řešení, která by mohla míru stresového vytížení pracovníka 

alespoň částečně zmírnit. Dle návrhů respondentů by se stres do určité míry dal snížit 

zvýšením fixních platů a lepší komunikací na pracovišti, obzvláště s managementem daného 

hotelu či restaurace. 

Praktická část práce Psychologické aspekty v řízení hotelu pracovala se dvěma hypotézami. 

První stanovila, že vlastnosti a dovednosti manažerů, které byly studenty oboru hotelnictví 

a gastronomie vyhodnoceny v dotazníku jako nejdůležitější, lze vyučovat nebo nějakým 

způsobem nacvičit. Z odpovědí nebylo možné jednoznačně určit, která z vlastností 

a dovedností je vnímána jako ta nejcennější. Co se týče vlastností, byla nejvíce hodnocena 

odpovědnost, se schopnostmi to bylo složitější, neboť z odpovědí nebylo možné jednoznačně 

určit, která je ta nejdůležitější. Celým dotazníkem se však prolínaly odpovědi, které 
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naznačovaly, že nejdůležitějším aspektem v řízení podniku v oboru hotelnictví či 

gastronomie je komunikace a že manažer by měl být komunikativní. Dají se však tyto dvě 

věci nacvičit, anebo se člověk musí narodit jako zdatný komunikátor? Škola jistě může 

studenty připravit do určité míry tak, aby si v sobě vypěstovali schopnost být zodpovědný, 

samotné chození do školy a plnění studijních požadavků je do velké míry věcí odpovědnosti. 

Komunikaci lze do učebního plánu zařadit formou speciálních předmětů, které by rozvíjely 

komunikační dovednosti studenta a daly mu návod, jak efektivně s lidmi komunikovat. 

Hypotéza, že uvedené vlastnosti a dovednosti mohou být nacvičeny, je podle mého názoru 

do určité míry pravdivá, alespoň ve školském prostředí. 

Druhá hypotéza uváděla, že více než 75 % dotázaných pociťuje v práci (gastronomie, 

hotelnictví) stres, tato hypotéza se ukázala jako mylná, neboť to, že v práci pociťují stres, 

uvedlo jen 64 % respondentů, tedy o více než 10 % méně, než byl odhad. Což bylo 

překvapivé, protože podle mého subjektivního názoru jsou obory jako hotelnictví nebo 

gastronomie značně stresové. Navíc podle personální agentury Grafton Recruitment (2020).  

je celorepublikový průměr co do stresu v pracovním prostředí až 70 %, znamená to tedy, že 

hotelnictví je obor s podprůměrnou stresovou zátěží? 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

1) Ohodnoťte následující vlastnosti na stupnici 1–5 podle toho, jak si myslíte, že jsou 

u manažera hotelu důležité. (1 – nejméně, 5 – nejvíce). 

● poctivost 

● smysl pro spravedlnost 

● nadšení 

● zodpovědnost 

● důslednost 

● pracovitost 

● rozhodnost 

● důvěryhodnost 

2) Ohodnoťte následující schopnosti na stupnici 1–5 podle toho, jak si myslíte, že jsou 

u manažera hotelu důležité. 

● asertivita 

● schopnost organizace 

● komunikativnost 

● schopnost delegace 

● schopnost rychle se učit 

● schopnost zvládat konflikty 

● time management 

● stress management 

● vedení lidí 

● schopnost motivovat podřízené 

● umění vyjednávat 

● multitasking 

● jazykové dovednosti 



 

● odborné znalosti v oboru 

3) Z následujícího výčtu označte právě 3 vlastnosti, které u manažera hotelu 

považujete za nejdůležitější. 

● poctivost 

● smysl pro spravedlnost 

● nadšení 

● zodpovědnost 

● důslednost 

● pracovitost 

● rozhodnost 

● důvěryhodnost 

4) Z následujícího výčtu označte právě 3 dovednosti, které u manažera hotelu 

považujete za nejdůležitější. 

● asertivita 

● schopnost organizace 

● komunikativnost 

● schopnost delegace 

● schopnost rychle se učit 

● schopnost zvládat konflikty 

● time management 

● stress management 

● vedení lidí 

● schopnost motivovat podřízené 

● umění vyjednávat 

● multitasking 

● jazykové dovednosti 

● odborné znalosti v oboru 



 

5) Měl by podle vás být manažer spíše introvert, či extrovert? 

a) spíše introvert 

b) spíše extrovert 

c) nepovažuji za důležité 

6) Měl by manažer zodpovídat za vztahy na pracovišti? (např. aby nedocházelo k šikaně) 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

7) Do jaké míry si myslíte, že mohou výkon člověka ovlivnit vztahy na pracovišti? 

a) do velké míry 

b) do jisté míry 

c) nijak zvlášť 

8) Do jaké míry podle vašeho názoru pracovníky v oboru hotelnictví/gastronomie zatěžují 

následující situace (1 – nejméně, 5 – nejvíce). 

a) časový pres 

b) nedostatek kvalifikovaných (spolu)pracovníků 

c) dlouhé směny 

d) neočekávané situace (něco se rozbije, zpožděná zavážka atd.) 

e) vztahy na pracovišti 

f) nepříjemní zákazníci 

Na stupnici 1–5 uveďte, do jaké míry si myslíte, že mohou následující aspekty zlepšit 

stresové vytížení pracovníka v oboru hotelnictví či gastronomie? 

a) delší dovolená 

b) kratší směny 

c) lepší finanční základ (po odečtení dýšek) 



 

d) lepší vybavení na pracovišti 

e) pravidelné přestávky 

f) dodržování krátkého/dlouhého týdne 

g) dobrá komunikace s nadřízenými 

h) zavedení relaxační místnosti 

i) teambuilding 

j) ulehčení práce s administrativou 

k) minimální fluktuace zaměstnanců 

9) Z následujícího výčtu označte právě 3 aspekty, které si myslíte, že by mohly nejvíce 

zlepšit stresové vytížení pracovníků v oboru hotelnictví či gastronomie. 

a) delší dovolená 

b) kratší směny 

c) lepší finanční základ (po odečtení dýšek) 

d) lepší vybavení na pracovišti 

e) pravidelné přestávky 

f) dodržování krátkého/dlouhého týdne 

g) dobrá komunikace s nadřízenými 

h) zavedení relaxační místnosti 

i) teambuilding 

j) ulehčení práce s administrativou 

k) minimální fluktuace zaměstnanců 

10) Jaké jsou vaše zkušenosti v oboru hotelnictví a gastronomie? 

a) do 1 roku 

b) 1 až 5 let 

c) více než 5 let 



 

11) Na jaké pozici v oboru hotelnictví a gastronomie pracujete? 

12) Pociťujete v práci v oboru hotelnictví a gastronomie stres? 

a) ano 

b) ne 

13) Jaké je vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

c) nechci uvádět 

14) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) do 20 let 

b) do 25 let 

c) do 30 let 

d) do 35 let 

e) více než 35 let 

15) Jaký obor studujete? 

  



 

Příloha 2: Charakteristika respondentů 

Na konci dotazníku byli respondenti dotázáni na doplňující otázky, které byly zejména 

demografického rázu. Tyto údaje mohou výzkumníkovi pomoci nacházet zajímavé 

souvislosti a korelace mezi odpověďmi a demografickými nebo doplňkovými údaji. 

V krajním případě mohou některé zajímavé odchylky ve výzkumu sloužit jako návrh 

pro navazující výzkum. Konkrétně byli respondenti dotazováni na pohlaví, věk, povolání 

a dobu, po kterou v oboru gastronomie a hotelnictví působí. 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Graf 2: Věková kategorie respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 



 

Graf 3: Zkušenosti respondentů v oboru hotelnictví a gastronomie 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Pomocí otevřené otázky byli respondenti dotázáni na své konkrétní zaměření. Z nasbíraných 

odpovědí se v dotaznících nejčastěji objevovala následující povolání: recepční, 

číšník/servírka, kuchař, barman, manažer restaurace, manažer hotelu, majitel 

restaurace/hotelu, pracovníci úklidu (debaras, pokojské), výčepní, pomocná síla v kuchyni, 

manažer provozu, vedoucí směny, pracovník zásobování, vrchní číšník, manažer recepce 

a hosteska. Další pozice byly více méně odnoží všech uvedených, někteří respondenti na tuto 

otázku nechtěli odpovídat a nechali toto pole prázdné nebo okénko vyplnili jinými znaky. 

  



 

Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 1 

První otázka byla škálová. Respondenti měli u každé z osmi kladných vlastností určit, jak 

moc je u manažera hotelu považují za důležité, přičemž 1 označovala důležitost nejnižší 

a 5 důležitost maximální. 

Graf 4: Důležitost vlastností u manažera hotelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka 1: Průměrná hodnota škál k otázce č. 1 

Hodnota Průměr 
Poctivost 3,8 
Smysl pro spravedlnost 3,8 
Nadšení 3,7 
Odpovědnost 4 
Důslednost 3,8 
Pracovitost 3,8 
Rozhodnost 3,9 
Důvěryhodnost 3,9 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 2 

Další otázka, která byla svým charakterem podobná otázce první, se zabývala dovednostmi 

manažerů, resp. které dovednosti jsou u manažerů z pohledu respondentů nejdůležitější.  

Graf 5: Důležitost dovedností u manažera hotelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka 2: Průměrná hodnota škál k otázce č. 2 

Hodnota Průměr 
Asertivita 3,5 
Schopnost organizovat 3,8 
Komunikativnost 4 
Schopnost delegovat 3,9 
Schopnost rychle se učit 3,7 
Schopnost zvládat konflikty 3,8 
Dobrý time management 3,5 
Dobrý stres management 3,8 
Vedení/řízení lidí 4 
Schopnost motivovat 3,8 
Umění vyjednávat 3,7 
Multitasking 3,4 
Jazykové dovednosti 3,5 
Odborné znalosti v oboru 3,4 

Zdroj: vlastní zpracování. 



 

Otázka č. 3 

Třetí otázka volně navazovala na otázku první. Respondenti měli určit, které tři z vypsaných 

vlastností považují za nejdůležitější. Na výběr měli respondenti stejné vlastnosti, které byly 

použity i v otázce 1. 

Graf 6: Důležitost vlastností u manažera hotelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 4 

Stejně tak čtvrtá otázka navazovala na druhou. Respondenti měli určit, které tři z vypsaných 

schopností/dovedností považují za nejdůležitější. Na výběr byly stejné 

schopnosti/dovednosti, které byly vypsány i v otázce 2. 

Graf 7: Důležitost dovedností u manažera hotelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 5 

Je pozice manažera výsadou introvertů, či extrovertů? Na to se zaměřovala pátá otázka 

dotazníkového šetření, která měla za úkol zjistit, zda by podle respondentů měl být manažer 

povahou introvert či extrovert. 

Graf 8: Měl by být manažer spíše introvert, nebo extrovert? 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 6 

Se šestou otázkou se šetření psychologie managementu přehouplo ke zkoumání vztahů 

na pracovišti. Respondenti měli v otázce číslo 6 odpovědět na otázku, zda by měl manažer 

odpovídat za vztahy na pracovišti. 

Graf 4: Má manažer odpovídat za vztahy na pracovišti? 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 7 

Sedmá otázka volně navazovala na otázku předchozí. Společným jmenovatelem těchto 

otázek jsou vztahy na pracovišti. V rámci sedmé otázky měli respondenti určit, do jaké míry 

si myslí, že mohou vztahy na pracovišti ovlivnit výkon člověka. Na výběr měli ze tří 

možností: „do velké míry”, „do jisté míry” a „nijak zvlášť”. 

Graf 5: Míra ovlivnění práce pracovními vztahy 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 8 

Otázka č. 8 byla opět svým charakterem škálová. Účastníci výzkumu v ní měli hodnotit 

stanovené situace z hlediska jejich stresové zátěže. Bylo předloženo šest různých situací, 

které mohou v oboru hotelnictví a gastronomie nastat: časový tlak, nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, dlouhé směny, nečekané situace, špatné vztahy na pracovišti 

nebo konfrontace s nepříjemnými zákazníky. Respondenti měli každou situaci ohodnotit 

na škále od 1 do 5 (1 nejméně stresová, 5 nejvíce stresová). 

Graf 6: Zatěžující situace v oboru hotelnictví/gastronomie 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka 3: Průměrná hodnota škál k otázce č. 8 

Hodnota Průměr 
Časový tlak 3,5 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 3,6 
Dlouhé směny 3,6 
Neočekávané situace 3,7 
Vztahy na pracovišti 3,6 
Nepříjemní zákazníci 3,4 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 9 

Devátá otázka je svou formou zjevná – jedná se taktéž o otázku se škálováním odpovědí, 

kde měli respondenti ohodnotit určitá řešení od 1 do 5 (1 – nejméně, 5 – nejvíce) podle toho, 

jak si myslí, že by jejich implementace pomohla ke snížení stresového vytížení pracovníků 

v oborech hotelu a gastronomie. 

Graf 7: Možná řešení pro snížení stresu v oboru hotelnictví/gastronomie 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka 4: Průměrná hodnota škál k otázce č. 9 

Hodnota Průměr 
Delší dovolená 3,5 
Kratší směny 3,6 
Vyšší fixní platy 4 
Lepší vybavení pracoviště 3,4 
Pravidelné přestávky 3,7 
Dodržování krátkého a dlouhého týdne 3,7 
Dobrá komunikace s nadřízenými 3,8 
Relaxační místnost pro zaměstnance 3,4 
Teambuilding 3,3 
Snížení administrativní zátěže 3,1 
Snížení fluktuace pracovníků 3,4 

Zdroj: vlastní zpracování. 



 

Otázka č. 10 

Podobně jako tomu bylo s vlastnostmi a schopnostmi manažera, i v této části dotazníku bylo 

respondentům předloženo na výběr několik řešení, která byla hodnocena již v předchozí 

otázce. Respondenti měli z již známých položek vybrat právě 3, o kterých si myslí, že jsou 

pro řešení daného problému nejdůležitější. 

Graf 8: Možná řešení pro snížení stresu v oboru hotelnictví/gastronomie 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  



 

Otázka č. 11 

Poslední otázka, na kterou měli účastníci výzkumu v dotazníku odpovědět, zjišťovala, zda 

pociťují v oboru gastronomie či hotelnictví stres. Otázka byla uzavřená, tudíž bylo možné 

odpovědět jen ano, nebo ne. 

Graf 9: Stres v oboru hotelnictví/gastronomie 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 


