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Extra
Mile

Práce mi dává smysl, mám rád firemní kulturu a podávám 
tak nejlepší pracovní výkon, kterého jsem schopen.



5Zdroje: Harvard Business Review, University of Bristol

Extra
Mile

Manažeři první linie
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“Flow je duševní stav,
při kterém je osoba ponořena 
do určité činnosti tak, že nic 
jiného se jí nezdá důležité, 

okamžik, kdy se její tělo nebo 
mysl vzepne k hranicím jejích 
možností ve vědomé snaze 

dosáhnout něčeho 
obtížného, co stojí za to.”

Mihaly Csikszentmihalyi
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Kdy jste se naposledy cítili pohlceni prací?



Vliv prostředí na člověka

Jiné prostředí jiné emoce



Vliv prostředí na člověka

Jiné týmy jiné výsledky



Negativní vliv prostředí

” Není to toliko druh 
člověka, který podmiňuje, 
jak se člověk zachová. Ale 
situace, do které se 
dostane.”

Stanley Milgram



Pozitivní vliv prostředí

” Samota zabíjí, je to tak 
silný zabiják jako kouření, 
nebo alkoholismus.”

Robert Waldinger
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Tahiti 2018

Lidé s pozitivním mindsetem jsou 
zdravější a lépe reagují na 
nečekané události *

* Diener, Seligman
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Mindset a změna

„Věřím v koně. 
Automobil je jen 
přechodný jev“

Vilém II.
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Mindset a stres

Vzorek 30.000 dospělých po dobu 8 let *

* Keller, Litzelman, Wisk, Maddox, Cheng, Creswell, Witt, 2012.

Jak velké množství stresu jste podstoupili v loňském roce?
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Mindset a stres

* Keller, Litzelman, Wisk, Maddox, Cheng, Creswell, Witt, 2012.

Jak velké množství stresu jste podstoupili v loňském roce?

„Podstoupil jsem velké 
množství stresu„

43%
vyšší riziko úmrtí

„Velké množství stresu + není škodlivý„

nejnižší
pravděpodobnost úmrtí



Květiny snižují stres, dávají úlevu od 
náročných aktivit a mají pozitivní vliv na 

ovzduší

Květiny snižují stres, dávají úlevu od 
náročných aktivit a mají pozitivní vliv na 

ovzduší

4 z 5 zaměstnanců je přesvědčeno, 
že jejich pracovní místo má přímý 

dopad na mentální zdraví, ale 
zaměstnavatelé do prostředí 

investují málo
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Vnímání pracovního prostředí
68% zaměstnanců by se cítilo více doceněno, kdyby 

zaměstnavatel učinil kanceláře hezčí a příjemnější

1 z 5 zaměstnanců popisuje kanceláře jako depresivní,

pouze 15% lidí má rádo své pracoviště

Produktivita lidí roste pokud si 
mohou upravit své pracovní místo

Vyšší stropy a možnost mít na stole 
nepořádek zlepšuje kreativitu a 

pocit svobody v práci

Zdroje: Arlington Research, Harvard Business Review
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Souhra potřeb

Budova a kanceláře mají velký vliv na Engagement zaměstnanců a tím pádem na jejich produktivitu.

Potřeby jednotlivce Týmové potřeby

Firemní potřeby

Důvěra
Komunikace

Nástroje k práci

Sounáležitost
Podpora
Týmový duch

Společný cíl

Vize
Strategie
Firemní kultura



18

Home office

Účel a metrika

Zdroj: Harvard Business Review

Postupný rollout

Socializace
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Čeho se lidé nejvíce bojí?
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Coworking

samota

83%
lidí se cítí méně 

osamoceno

89%
hlásí nárůst 

spokojenosti

82%
hlásí zvýšenou 

motivaci a 
engagement

lidé se chtějí potkávat

Zdroj: Office for National Statistics UK, Harvard Business Review
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Coworking

samota

Zdroj: Office for National Statistics UK, Harvard Business Review

lidé se chtějí potkávat

2017 2020

1.6 M

3.8 M
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Svět se mění

Svět a svět práce se mění, ale základní potřeby lidí (důvěra a potřeba setkávat se) se nemění. 

Náš výkon i zvládání stresu jsou otázkou našeho mentálního nastavení.

Prostředí zásadně ovlivňuje to, jak se cítíme, tedy naše mentální nastavení.

Pracovní prostředí, aby bylo funkční, musí podporovat a respektovat potřeby lidí, kteří ho obývají.



Děkujeme za pozornost

hrdina @juiceup.cz


