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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců a dobrovolníků k práci 

v organizaci občanské společnosti. Hlavním cílem práce bylo porovnat motivace 

zaměstnanců a dobrovolníků, kteří působí v konkrétní organizaci občanské společnosti a 

zjistit, jestli a případně jak, se liší řízení zaměstnanců a dobrovolníků v této organizaci. 

Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější teorie motivace a motivační strategie. 

Praktickou částí je případová studie organizace občanského sektoru, která se zabývá 

péčí o seniory. Práce může organizaci posloužit jako zpětná vazba a doporučení ohledně 

motivací jejich pracovníků. 

 

Klíčová slova 

Motivace zaměstnanců, dobrovolnictví, motivace dobrovolníků, motivační strategie, 

péče o seniory, organizace občanské společnosti, případová studie
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ABSTRACT 

This diploma thesis is dealing with motivations of employees and volunteers to work in 

organization of civil society. The aim of the thesis was to compare motivations of 

employees and volunteers working in the particular organization of civil society and to 

find out if and eventually how, the volunteer and employee management’s styles vary. 

The theoretical part focuses on the main theories of motivation and motivation 

strategies. The research was a case study of the civil society organization, which specify 

on the care of seniors. The thesis may be used by the organization for a feedback and it 

may bring some advices regarding workers motivations.  

 

Keywords 

Motivation of employees, volunteerism, motivation of volunteers, motivation strategies, 

social care, senior, civil society organization, case study 
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1. ÚVOD 

Tématem mé diplomní práce je motivace zaměstnanců a dobrovolníků, kteří působí 

v konkrétní organizaci občanského sektoru zaměřující se na péči o seniory. Na toto 

téma, ač bývá u studentů často oblíbené, jsem se rozhodla zaměřit, jelikož mě téma 

pracovní motivace již delší dobu zajímá, i proto, že jsem dříve pracovala v oblasti řízení 

lidských zdrojů. Dalším důvodem byla důležitost péče o seniory, na kterou se dnes již 

ve společnosti často upozorňuje.  

Abych v práci přinesla alespoň něco nového, odlišného od jiných prací a výzkumů, 

rozhodla jsem se toto téma pojmout jako případovou studii organizace občanské 

společnosti, která se zaměřuje na péči o seniory, kteří trpí v různých stupních 

Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou nebo stařeckou demencí. V této organizaci 

pracují jak placení zaměstnanci, tak i dobrovolníci. Motivace k práci v této organizaci 

těchto dvou skupin pracovníků jsem se rozhodla porovnat a zjistit, zda vedení 

organizace používá v souladu s motivacemi pracovníků vhodný styl jejich řízení tak, 

aby pracovníky co nejvíce v jejich motivacích stimulovala.  

Hlavním cílem práce tedy je porovnat motivace zaměstnanců a dobrovolníků 

v konkrétní organizaci občanské společnosti, hlavním účelem pak je poskytnout 

organizaci zpětnou vazbu pro kvalitnější řízení zaměstnanců a dobrovolníků. V rámci 

této práce se snažím nalézt odpovědi na hlavní výzkumné otázky: 1) Jaké rozdíly jsou 

v organizaci v motivaci dobrovolníků a zaměstnanců?, 2) Jaké rozdíly jsou v organizaci 

v řízení zaměstnanců a dobrovolníků?  

Práce je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole se zabývám tématem 

motivace jako takové. Zmiňuji, co to vůbec motivace dle různých autorů je a popisuji 

základní dělení motivace na vnitřní a vnější.  

Druhá kapitola je zaměřená na téma motivace zaměstnanců. Začínám krátkým 

exkurzem do základních teorií motivace zaměstnanců, jako jsou teorie instrumentality, 

teorie potřeb, Herzbergův dvoufaktorový model, teorie zaměřené na proces a další. Zde 

čerpám především z rozdělení teorií motivací dle Michaela Armstronga. V závěru 

kapitoly se také zabývám motivačními strategiemi ke zvýšení motivace zaměstnanců. 
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Ve třetí kapitole se obdobně věnuji motivacím dobrovolníků. Nejprve charakterizuji, 

co to dobrovolnictví vůbec je, jaké jsou základní typy dobrovolnictví, jakou tradici má 

dobrovolnictví v České republice a jak je na něj zde nahlíženo. Dále se již věnuji 

samotným motivačním teoriím dobrovolníků, kde čerpám z rozdělení motivačních teorií 

podle Pavola Friče a Terezy Pospíšilové na psychologický a sociologický přístup. 

Analogicky jako u zaměstnanců, i zde kapitolu ukončuji tématem stimulace motivace 

dobrovolníků. 

Ve čtvrté kapitole hovořím o metodologii, kterou jsem ve výzkumu použila, 

charakterizuji cíle a výzkumné otázky práce, výběr případu a respondentů, metody 

sběru dat, důležité etické otázky výzkumu a popisuju samotnou organizaci. Hlavní 

výzkumnou metodou byly neformální rozhovory s celkem 13 respondenty.  

 Pátá kapitola je již empirickou částí. Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První 

část se věnuje motivacím zaměstnanců a dobrovolníků, druhá část se zabývá řízením 

těchto pracovníků v organizaci. Toto téma zkoumám vždy nejprve z pohledu 

zaměstnanců a následně i dobrovolníků. Nejdříve se věnuji tématu motivace. U obou 

skupin respondentů předně popisuji, jaké byly jejich počáteční motivace. Dále se již 

věnuji aktuálním motivacím k práci těchto respondentů v organizaci občanské 

společnosti. Zabývám se také demotivacemi, které na motivovanost respondentů působí 

naopak negativně. V závěru každé podkapitoly se snažím o krátké shrnutí. V druhé části 

kapitoly se věnuji další části hlavních cílů práce, kterou je řízení zaměstnanců a 

dobrovolníků. Tímto tématem jsem se zabývala ze tří různých stránek, od řízení 

zaměstnanců, přes řízení dobrovolníků až po řízení zaměstnanců a dobrovolníků 

z pohledu vedoucí organizace. Celá empirická část je z velké části tvořena 

komentovanými zkrácenými výpověďmi respondentů, které pomáhají více dotvořit 

celkovou představu o tématu. 

V šesté kapitole Výsledky a diskuse, která je poslední kapitolou před závěrem, 

shrnuji výsledky výzkumu, které jsem zjistila, snažím se zodpovědět výzkumné otázky 

a formulovat závěrečná doporučení pro organizaci, která z výzkumu vyplývají. 
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2. MOTIVACE 

V následující kapitole se budu věnovat tématu motivace. Pro uchopení celého 

tématu je třeba, abych definovala, co to vlastně motivace je, s jakými dalšími pojmy 

souvisí a jaké jsou základní druhy motivace. 

2.1. Co je to motivace? 

Existuje mnoho různých definicí motivace. Například Nakonečný definuje termín 

motivace jako „postulovaný proces, určující zaměření (zacílení), trvání a intenzitu 

chování (jednání)“ (Nakonečný, 1996). Podle Nakonečného navíc s pojmem motivace 

spojuje velké množství autorů i pojem hodnoty, což je podle něj „něco subjektivně 

žádoucího, a to jak v rovině biologické (člověk jako biologická entita, organismus), tak 

i v rovině sociální (člověk jako sociální bytost)“. Abychom porozuměli chování 

druhého člověka, je tedy třeba, abychom identifikovali nejen motivy tohoto chování, ale 

abychom i porozuměli systému jeho lidských hodnot (Nakonečný, 1996). 

Dále Nakonečný zdůrazňuje i důležitost zacílení motivu, o kterém hovoří 

Heckhausen (Heckhausen 1980 v: Nakonečný, 1996). Podle Heckhausena je motivace 

proces, kdy jedinec volí mezi různými možnostmi jednání a vybírá jednání, které vede 

k cílovému stavu. 

Podobně hovoří o motivaci i Kateřina Legnerová v publikaci autorek Lidské 

zdroje v sociálních podnicích: „Za motivaci můžeme označit soubor vnitřních hybných 

sil člověka, které ho směřují k určité činnosti, aktivizují a vzniklou aktivitu udržují, 

nebo ho naopak odvrací od určitého směřování. Tyto síly se kromě směru působení 

odlišují svojí intenzitou a stálostí. Navenek se působení těchto sil projevuje v podobě 

motivovaného až angažovaného jednání.“ (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). 

Jelikož se ve své práci budu zaměřovat především na motivaci zaměstnanců, 

myslím, že je velmi důležité zmínit také autora Michaela Armstronga, který se tímto 

tématem zabývá ve své knize Personální management a z jehož pojetí motivace 

zaměstnanců budu vycházet. Armstrong klade stejně jako Heckhausen důraz ve vztahu 

k motivaci na cíle: „K motivaci dochází, když lidé očekávají, že určitá akce 
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pravděpodobně povede k dosažení nějakého cíle a ceněné odměny – takové, která 

uspokojuje jejich individuální potřeby“ (Armstrong, 1999). Pokud chce mít tedy 

organizace dobře motivované zaměstnance, je třeba, aby tito zaměstnanci měli jasně 

definované cíle a s těmito cíli souzněli. 

Celý proces motivace je podle Armstronga model, který se vztahuje k potřebám a 

cílům. Potřeby mohou mít například povahu přání něčeho dosáhnout. V dalším kroku 

jsou stanoveny cíle, které povedou k dosažení těchto cílů a tím k uspokojení konkrétní 

potřeby. Pokud bude touto cestou cíle dosaženo, bude se opakovat i příště, až se objeví 

další potřeba (Armstrong, 1999).  

Tento model motivace Armstrong (Armstrong, 1999) navíc ještě doplňuje o tři 

klíčové pojmy: posilování přesvědčení člověka, homeostáza a teorie otevřeného 

systému. První pojem, posilování přesvědčení člověka, pramení z dosažení cílů jistými 

kroky a opakováním těchto kroků, pokud se podobná potřeba objeví znovu. Stejně tak 

v opačné situaci, pokud nedojde k naplnění cíle, posiluje se negativní přesvědčení 

jedince a je zde snaha o alternativní dosahování cílů. Tento proces nazývá Armstrong 

zákonem příčiny a účinku. U druhého pojmu, homeostáza, autor zdůrazňuje důležitost 

snahy udržet rovnováhu a neustálý pohyb směrem k rovnováze. Poslední pojem teorie 

otevřeného systému, popisuje jedince jako bytost, která nejenže odevzdává vnitřní 

materiál a energie, ale i přijímá vnější materiály a energie. Každého jedince lze navíc 

chápat jako „systém biologických potřeb, psychologických motivů, hodnot a počitků“ 

(Lawrence a Lorsch 1969 v: Armstrong 1999).  

Pracovní motivaci se věnují také autoři Eva Bedrnová a Ivan Nový v publikaci 

Psychologie a sociologie řízení. Dle nich je pracovní motivace velmi úzce spjata 

s výkonem pracovní činnosti a plněním konkrétních pracovních úkolů. Autoři zde 

pracovní motivaci připodobňují k „pracovní ochotě“ (Bedrnová, Nový, 1998). 

2.2. Typy motivace 

V této podkapitole představím dva základní typy motivace – vnitřní a vnější a 

vysvětlím, jakou roli ve vztahu k motivaci zaměstnanců mají. 
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2.2.1. Vnitřní motivace 

Jak už název napovídá, tento typ motivace je tím, kdy jedinci motivují sami sebe, 

protože vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby nebo vede k plnění jejich cílů 

(Armstrong, 1999). Mezi vnitřní motivátory řadí Armstrong: „odpovědnost, volnost 

konat, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavou a podnětnou 

práci a příležitost k funkčnímu postupu“ (Armstrong, 1999). Tyto motivátory mají dle 

autora hlubší a dlouhodobější účinek, neboť jsou součástí jedince samého, nikoliv pouze 

vnucené jeho okolím. 

Kateřina Legnerová identifikuje jako nejvýznamnější vnitřní motivy práce potřebu 

smysluplné aktivity, potřebu rozmanitosti a významnosti úkolů, potřebu osobního růstu 

a profesního rozvoje, potřebu identifikace s posláním organizace, potřebu seberealizace 

a smyslu života, potřebu pomáhat druhým a být společensky užitečný (Deverová, 

Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

2.2.2. Vnější motivace 

Vnější motivy nepochází z vnitřku od jedince, ale z vnějšku od managementu. Tyto 

motivy mají jak podobu odměn (zvýšení platu, pochvaly, povýšení), tak i trestů 

(disciplinární řízení, odepření platu, kritika). Tento typ motivátorů má sice 

bezprostřední a výrazný účinek, ale oproti vnitřním motivátorům má spíše krátkodobější 

charakter (Armstrong, 1999). 

Autorky publikace Lidské zdroje v sociálních podnicích jako konkrétní vnější 

motivátory uvádí potřebu finančního zabezpečení, potřebu jistoty a bezpečí, potřebu 

uznání, často spojeného s prestiží pracovní pozice, potřebu kariérního postupu a potřebu 

sociálních kontaktů (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 
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3. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Pro každou organizaci je vhodné zajistit dlouhodobou vysokou hladinu motivace 

zaměstnanců, která povede k jejich lepším pracovním výsledkům, loajalitě i vyšší 

kvalitě odvedené práce. Je proto žádoucí znát vhodné motivační nástroje, stimuly a 

způsoby vedení, které k vysoké motivaci zaměstnanců povedou. V následující kapitole, 

s ohledem na uchopení celého tématu, proto představím některé základní teorie 

v motivaci zaměstnanců a popíšu základní motivační strategie, kterými jsou 

zaměstnanci některých organizací motivováni.  

Pro účely mé diplomové práce, která se zabývá tématem motivace zaměstnanců, 

budu jako zaměstnance chápat skupinu pracovníků konkrétní neziskové organizace, 

kteří mají podepsanou pracovní smlouvu (ať už na plný, ale i na částečný úvazek) a za 

svou práci v organizaci dostávají finanční odměnu ve formě mzdy. 

Podle Bačuvčíka jsou pro neziskový sektor motivace a posilování loajality ať už 

zaměstnanců, ale i dobrovolníků klíčové. Tito pracovníci totiž vytvářejí silné vazby se 

svým okolím, tedy se zákazníky nebo uživateli služeb, s veřejností, úředníky, ale i 

politickými reprezentanty. Veřejnost vnímá pracovníky neziskových organizací jako 

jejich reprezentanty, a to bez ohledu na jejich skutečné postavení ve 

struktuře organizace. Pokud se reprezentanti o organizaci nevyjadřují příliš kladně a 

kritizují například nízké mzdy nebo kvalitu poskytovaných služeb, může mít tato 

skutečnost vliv až na poskytování sponzorských darů nebo dotací (Bačuvčík, 2011). 

 Podle Bělohlávka je častou představou manažerů, že jsou zaměstnanci 

motivováni pouze penězi. To je však mylná představa, jelikož různé typy zaměstnanců 

dávají přednost různým druhům motivů, z nichž Bělohlávek jmenuje například osobní 

postavení, pracovní výsledky a výkon, přátelství, jistotu, odbornost, samostatnost nebo 

tvořivost (Bělohlávek, 2003). 

3.1. Základní teorie motivace zaměstnanců 

Existuje velké množství teorií motivace zaměstnanců. Během let se objevovala 

spousta teorií nových, některé teorie se rozšiřovaly nebo na sebe navazovaly. V této 

podkapitole se pokusím představit ty nejznámější a nejdůležitější z nich. Základní 
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publikace, ze které budu v této kapitole vycházet je Personální řízení od Michaela 

Armstronga, kde tyto teorie přehledně představuje. 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto teorie motivace představeny spíše na ziskových 

podnicích, než na neziskových organizacích, je třeba počítat s odlišnostmi mezi těmito 

dvěma sektory. Oblast, ve které se budou lišit velmi významně, je dle autorek publikace 

Lidské zdroje v sociálních podnicích především motivace jednotlivých pracovníků 

(Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

3.1.1. Teorie instrumentality 

První teorií, kterou Armstrong (Armstrong, 1999) popisuje, je teorie instrumentality, 

která je založená na teorii posilování přesvědčování člověka. Své počátky má ve druhé 

polovině 19. století, a to ve spojitosti s důrazem na ekonomické výsledky. Armstrong 

v souvislosti s touto teorií zmiňuje Taylora a jeho metody vědeckého řízení1, ze kterých 

do značné míry pochází.  

Hlavní myšlenkou teorie instrumentality je, že pokud uděláme jednu věc, povede to 

k věci jiné. Některé nejhrubší podoby této teorie vyslovují myšlenku, že lidé pracují 

pouze pro peníze. Obecně lze ale tuto teorii chápat tak, že hlavní motivací člověka 

k práci je, pokud jsou odměny a tresty přímo propojené s jeho pracvním výkonem. 

Systém odměn tedy přímo souvisí na skutečném výkonu jedince (Armstrong, 1999). 

Odpůrci této teorie kritizují především to, že je založena pouze na systému vnější 

kontroly a zanedbává velké množství dalších lidských potřeb a také možnost ovlivnění 

či narušení formálního systému kontroly neformálními vztahy mezi pracovníky 

(Armstrong, 1999). 

3.1.2. Teorie potřeb 

Druhá teorie, teorie potřeb, je asi nejvíce rozšířenou teorií motivace. Je založena na 

myšlence, že neuspokojená potřeba vede k napětí a stavu nerovnováhy. K vytvoření 

rovnováhy je třeba určit cíl, který konkrétní potřebu uspokojí a zvolit druh chování, 

který k dosažení tohoto cíle povede (Armstrong, 1999).  

                                                 
1Publikováno v publikaci Fredericka W. Taylora – Principles of Scientific Management, vydáno roku 1911 
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Stejné potřeby lze uspokojit různými cíli, přičemž platí, že čím silnější potřeba je, 

tím více se okruh možných cílů rozšiřuje. Ne všechny potřeby jsou navíc ale v daném 

čase a pro danou osobu stejně důležité – některé mohou vyvolávat snahu vyvíjet 

mnohem větší úsilí k naplnění cíle než jiné. Tato rozdílná důležitost některých potřeb 

závisí na prostředí, ze kterého jedinec pochází, na výchově, jeho současném životě, i na 

jeho životní situaci (Armstrong, 1999). 

Základní myšlenka této teorie je, že lidé musí mít nejprve uspokojené základní 

fyziologické potřeby, jako je například potřeba spánku, hladu a žízně, a až následně si 

uspokojují potřeby vyšší, psychické, jako je potřeba sebevědomí, sociálního schválení a 

seberealizace. Podle Morgana je ale role základních fyziologických potřeb jako 

hlavních motivátorů zanedbatelná, neboť žijeme v době blahobytu a jen málokdo z nás 

řeší potřeby hladu, žízně, nedostatku spánku nebo přežití. Tyto motivátory tak zůstávají 

hlavní hnací silou v primitivních společnostech, zatímco v naší společnosti se více 

důležité stávají vyšší, sociální potřeby (Morgan, 1967). 

3.1.2.1. Maslow a hierarchie potřeb 

Nejznámějším autorem, který se teorií potřeb zabýval, je Abraham Harold Maslow 

(1954). Jeho teorie spočívá v myšlence, že existuje pět hlavních oblastí potřeb, které 

jsou společné pro všechny lidi (Maslow, 2014). Těchto pět oblastí zahrnuje: 

1. Fyziologické potřeby – do této kategorie řadí Maslow základní fyziologické 

potřeby člověka jako biologické bytosti, jako jsou potřeby jídla, pití, spánku 

a kyslíku 

2. Jistota a bezpečí – tato kategorie zahrnuje potřebu ochrany proti nebezpečí 

3. Sociální potřeby – tyto potřeby reflektují člověka jako sociální entitu, která 

má potřebu lásky, přátelství atd. 

4. Potřeba uznání – lidé mají potřeby respektu, vysokého sebehodnocení, touhy 

po úspěchu, nezávislosti a svobody, potřeby úcty od ostatních lidí, 

pozornosti nebo ocenění 

5. Seberealizace (sebenaplnění) – nejvyšší potřeba po rozvoji, která zahrnuje 

potřebu sebeuplatnění a snahu o maximální využití vlastního potenciálu 
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Dle Maslowa uspokojení nižší potřeby vede pozornost jedince k uspokojování 

potřeby vyšší. Avšak nejvyšší potřeba, tedy potřeba seberealizace, nemusí být 

uspokojena nikdy. Pouze neuspokojená potřeba může podle této teorie vést k motivaci 

chování. To, že se lidé pohybují směrem vzhůru v hierarchii potřeb, způsobuje 

psychický rozvoj. Tento pohyb nemusí být vždy v hierarchii potřeb ale pouze směrem 

nahoru, protože nižší potřeby stále existují (Armstrong, 1999). 

Bělohlávek uvádí konkrétní příklady potřeb, které chce mít pracovník 

v zaměstnání zajištěné: mezi fyziologické potřeby řadí ochranné pomůcky a 

odstraňování zdravotních rizik na pracovišti; potřebu jistoty a bezpečí může 

představovat dobrá perspektiva firmy, která se o své zaměstnance dokáže postarat i 

v budoucnosti; potřeba sounáležitosti se promítá především v potřebě vytváření dobrých 

vztahů na pracovišti; potřebu uznání a ocenění může zajistit pochvala; a potřeba 

seberealizace zahrnuje náplň práce, která pracovníka baví, a při které může uplatnit své 

dovednosti a schopnosti (Bělohlávek, 2003). 

Dle Armstronga bývá tato teorie často kritizována za to, že nikdy nebyla ověřena 

empirickým výzkumem a také kvůli své nepružnosti a nekompromisnosti. Priority 

různých lidí se liší a lidské potřeby se ne vždy vyvíjejí pevně hierarchicky. O této 

nepružnosti hierarchie potřeb vyslovil pochybnosti i sám Maslow (Armstrong, 1999). 

Maslow a jeho teorie potřeb je asi nejznámější teorií motivace. Velká spousta autorů 

na jeho myšlenky dále navazovala a rozpracovávala je. Příkladem může být indická 

profesorka Sunita Singh Sengupta, která jako klíčové zdůrazňuje především „vnitřní 

růstové procesy“ jedince, které se v člověku odehrávají a mají velkou roli na jeho 

motivovanost. Maslow dle autorky jedince vnímá spíše jako biologickou bytost 

s některými psychickými potřebami, což autorka rozporuje (Sengupta, 2011). 

V praxi může tato teorie dle Legnerové znamenat, že pokud nemají zaměstnanci 

neziskové organizace uspokojeny základní potřeby jako je potřeba zabezpečení svého i 

své rodiny, mohou tuto organizaci opustit i přesto, že jim organizace uspokojuje potřeby 

vyšší, jako je potřeba seberealizace, potřeba navázání sociálních kontaktů atd. 

(Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). Dle mého názoru je tento případ 

velmi častý, neboť neziskové organizace mají obecně problémy se sháněním finančních 

zdrojů a nemohou své zaměstnance tak finančně odměňovat, jako např. v ziskové sféře. 
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Tuto skutečnost jsem pozorovala i v neziskové organizaci, ve které jsem pro účely této 

práce prováděla výzkum, kde zaměstnanci nízký plat uváděli jako jednu z příčin jejich 

demotivace.  

3.1.2.2. Aldefer a ERG teorie 

Dalším autorem, který se teorií potřeb zabývá, je Aldefer a jeho ERG teorie 

(1972). Aldefer rozlišil 3 základní potřeby a to existenční (E), vztahové (R – 

relatedness) a růstové (G – growth) (Armstrong, 1999). 

Existenční potřeby odrážejí základní biologické potřeby lidí (potřeba energie, 

homeostázy), ale patří sem i plat nebo zaměstnanecké výhody. Potřeby vztahové souvisí 

se sociálními potřebami, jako je potřeba pocitu vzájemnosti, potřeba být akceptován, 

nebo pochopen. Poslední, růstové potřeby, reflektují potřeby vnitřně růst a odlišovat se 

(Armstrong, 1999). 

Na rozdíl od Maslowa, který se domníval, že uspokojením konkrétní potřeby se 

její význam ztrácí, podle Aldefera se sice uspokojením existenčních a vztahových 

potřeb jejich význam zmenší, avšak uspokojením potřeb růstových jejich význam ještě 

více stoupá (Bělohlávek, 2003). 

3.1.2.3. McClelland a potřeby výkonu (úspěchu), spojenectví a moci 

Hlavním představitelem této teorie je David McClelland (1975), který 

identifikoval tři nejdůležitější potřeby (Armstrong, 1999):  

1. Potřeba po výkonu (úspěchu), která je zde myšlena jako potřeba úspěchu 

v soutěži s ostatními  

2. Potřeba spojenectví, která se vyznačuje potřebou vřelých, přátelských a 

soucitných vztahů  

3. Potřeba moci jako potřeba kontroly a vlivu nad ostatními 

Každý člověk má jinou úroveň těchto potřeb, některé potřeby mohou být 

výraznější, ale neznamená to, že ostatní potřeby neexistují. Potřeby mají také 

rozdílné priority (Armstrong, 1999). 
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3.1.3. Herzbergův dvoufaktorový model 

Tato teorie vychází z modelu satisfaktorů, neboli motivátorů a dissatisfaktorů neboli 

udržovacích hygienických faktorů. Autorem dvoufaktorového modelu je Frederick 

Herzberg a kol. (1957), který tuto práci vypracoval na základě výzkumu pracovní 

spokojenosti účetních a techniků (Armstrong, 1999). 

Herzbergova teorie vychází z předpokladu, že chování jedince je určováno dvěma 

typy potřeb. První typ odpovídá svým charakterem základním fyziologickým potřebám, 

které mají podobu potřeby vyhnout se bolesti. Druhý typ zahrnuje potřeby sociální, 

konkrétně potřebu psychického růstu. Motivaci k práci potom nejvíce ovlivňují dva 

druhy faktorů – satisfaktory a dissatisfaktory (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). 

Satisfaktory neboli motivátory jsou faktory motivující jedince k vyššímu výkonu a 

úsilí. Dissatisfaktory nebo také hygienické faktory reflektují pracovní prostředí a jejich 

primární účel je prevence nespokojenosti se zaměstnáním, avšak mohou jen velmi málo 

ovlivnit pozitivní postoje k práci (Armstrong, 1999). 

Mezi vnější faktory můžeme zařadit pracovní podmínky, bezpečnost práce, 

mezilidské vztahy, platové podmínky či jistotu zaměstnání. Svým charakterem 

odpovídají vnější motivaci. Vnitřní faktory zahrnují náplň práce, úspěch, uznání, 

profesní postup, odpovědnost a osobní rozvoj (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). Vnější (hygienické) faktory ovlivňují pracovní nespokojenost, 

vnitřní faktory (motivátory) pracovní spokojenost, přičemž platí, že v případě, že budou 

zaměstnanci naplněny vnější faktory, nebude nespokojený. Spokojenost přichází až 

s vnitřními motivátory (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

Herzbergova teorie je velmi kritizována za použité metody výzkumu, a to především 

za dotazování tazateli a malé a velmi specifické vzorky respondentů. Dle Armstronga je 

tato teorie přesto velmi oblíbená, a to díky její srozumitelnosti a jejímu souladu se 

skutečným životem (Armstrong, 1999). Podle Pindera je Herzbergova teorie přílišným 

zjednodušeným reality a je také příliš metodologicky svázaná (Pinder, 1977). 
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3.1.4. McGregorova teorie X a Y 

Teorie, kterou zformuloval americký profesor Douglas McGregor, vychází 

z předpokladu, že existují dvě skupiny lidí – skupina X, kteří jsou líní, mají k práci 

odpor a chtějí se jí vyhnout; a skupina Y – lidé, kteří jsou aktivní, angažovaní a 

přirozeně motivovaní k práci (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

Skupina X má negativní vztah k práci, a proto je k jejímu vedení potřebný direktivní 

styl vedení, tresty a četná kontrola. Jedinci ve skupině X se chtějí vyhnout 

zodpovědnosti, mají relativně málo ambicí a dožadují se různých záruk a ujištění. Je 

vhodné, aby vedoucí pracovník či manažer v řízení těchto zaměstnanců využil přístup k 

motivaci zaměřený na uspokojení fyziologických potřeb a potřeb bezpečí tak, jak byly 

zformulovány Maslowem (Kirkpatrick, 1969). 

Skupina Y má kladný vztah k práci. Jedinci sami sebe přirozeně kontrolují a řídí, 

sami hledají příležitosti k zodpovědnosti, motivují se k úspěchům, jsou kreativní, 

duchaplní a mají velkou představivost. V tomto případě musí manažer identifikovat cíle 

organizace společně s individuálními potřebami zaměstnanců. Ideálně by měl hledat 

vhodnou míru mezi vedením a samostatnou angažovaností jednotlivce k nejlepšímu 

dosáhnutí individuálních cílů. Manažer by měl zaměstnance podporovat v rozvoji a ve 

zlepšování jeho znalostí a schopností (Kirkpatrick, 1969). 

Dle Legnerové se v neziskovém sektoru můžeme setkat spíše s pracovníky 

motivovanými podle teorie Y. Zaměstnanci neziskových organizací se vyznačují 

vysokou mírou vnitřní motivace, kreativitou, angažovaností a pracovním nadšením, 

navíc jsou více výkonní a vykazují nízkou fluktuaci. Tyto charakteristiky zaměstnanců 

v neziskovém sektoru jsou ovlivněny jeho povahou – neziskové organizace bývají 

prostředím s demokratickým a podporujícím prostředím, což pracovníkům poskytuje 

prostor pro nadšení, kreativitu a uspokojení z práce (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). 

Dle Bělohlávka byl sice McGregor zastáncem teorie Y, avšak zdůrazňoval, že řízení 

podle teorie X může být za určitých okolností a pro určité zaměstnance výhodnější. 

Jako příklad uvádí pracovníka, který je aktivní aniž by ho nikdo nutil (teorie Y), avšak 
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některé činnosti z jeho pracovní náplně jsou pro něj neoblíbené a přinutí se do nich až 

po vnějším tlaku (odpovídá teorii X) (Bělohlávek, 2003). 

3.1.5. Teorie zaměřené na proces 

Teorie zaměřené na proces nebo také kognitivní teorie kladou důraz především na 

psychologické procesy, které ovlivňují motivaci. Věnují se tématu vnímání pracovního 

okolí a způsoby, jak jej lidé vnímají, chápou a interpretují. Tyto teorie zahrnují 

následující procesy: očekávání (expektační teorie), dosahování cílů (teorie cíle), volba 

chování (teorie reaktence), pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) a teorie vlastní 

účinnosti (Armstrong, 1999). 

3.1.5.1. Expektační teorie 

Expektační teorie vychází z teorie valence – instrumentalista – ex-pektance, jejímž 

autorem je Victor Vroom (1964). Valence je zde termín pro hodnotu; instrumentalita je 

pojem vysvětlující kauzalitu (pokud uděláme jednu věc, povede to k jiné); a nakonec 

ex-pektance nebo také očekávání je pravděpodobnost, že úsilí povede k výsledku 

(Armstrong, 1999). 

Tato teorie je založená na očekávání, že k tomu, aby zaměstnanec vytvořil pracovní 

úsilí, je třeba splnit tři předpoklady: za prvé, úsilí pracovníka musí být úměrné 

přiměřenému výsledku práce, za druhé, výsledek práce bude nějakým způsobem 

odměněn a za třetí, odměna za práci musí být pro pracovníka nějakým způsobem 

významná (Bělohlávek, 2003). 

3.1.5.2. Teorie cíle 

Teorii cíle pochází od autorů Garyho Lathanama a Edwina Locka (1979) a je 

založena na tvrzení, že motivace a výkon jsou vyšší, pokud mají lidé stanovené 

konkrétní obtížné, ale přijatelné cíle a pokud existuje zpětná vazba na jejich výkon. 

Důležitá je role aktérů, kteří se podílí na stanovování cílů a odsouhlasí cíle obtížné. 

(Armstrong, 1999). 

 V této teorii hraje velkou roli důležitost vedoucího pracovníka/manažera, od 

kterého se očekává, že provede přesný a důkladný výzkum toho, co jeho zaměstnanci 
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potřebují a čeho si cení a nastaví pracovní úkoly tak, aby co nejvíce maximalizoval 

motivaci svých zaměstnanců (Pinder, 1997). 

3.1.5.3. Teorie reaktance 

Teorie reaktence, jejímž představitelem je Jack Brehm (1966), je založena na 

myšlence, že lidé si volí takové chování, které uspokojí maximum jejich potřeb. 

Důležitou roli zde hraje svoboda volby. Pokud lidé tuto svobodu ztratí, budou se chovat 

tak, aby se další takové ztrátě vyhnuli (Armstrong, 1999). 

3.1.5.4. Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti je založena na principu spravedlivého zacházení, kdy je pro 

jedince důležité, aby se s nimi zacházelo stejně jako s jinou odpovídající osobou nebo 

skupinou. Nejde zde o rovnost lidí, ale spíše o jejich porovnávání (Armstrong, 1999). 

Podle této teorie jsou lidé motivováni především spravedlností při udělování odměn. 

Zaměstnanci reflektují, co do práce vložili oni a co za to dostali a porovnávají to s tím, 

co do pracovního procesu vynaložili jejich kolegové a za to následně získali. V případě 

pocitu nespravedlnosti klesá jejich motivovanost (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). 

3.1.5.5. Teorie vlastní účinnosti 

Poslední teorií je teorie vlastní účinnosti, jejímž autorem je Albert Bandura (1982). 

Tato teorie klade důraz na sebedůvěru jedince, zda bude mít schopnosti potřebné pro 

zvládnutí určitého úkolu nebo pro dosáhnutí konkrétního cíle. Individuální účinnost zde 

tedy znamená schopnost jednání pro zvládnutí určitých situací (Armstrong, 1999). 

3.1.6. Další teorie 

Mezi další motivační teorie řadí Armstrong teorie týkající se chování, 

společenskovědní teorie, teorie atribuce a teorie vytváření vzorů (Armstrong, 1999). 
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3.1.6.1. Teorie chování 

Tato teorie zdůrazňuje roli chování, které se učíme zkušenostmi, ale naopak odmítá 

důležitost vnitřních psychologických procesů a instinktu (Armstrong, 1999). 

3.1.6.2. Společenskovědní teorie 

Společenskovědní teorie, kterou také jako teorii vlastní účinnosti zformuloval Albert 

Bandura (1977), kombinuje prvky teorie chování a expektační teorie. Klade důraz na 

posilování přesvědčení člověka, ale velmi důležité jsou zde i vnitřní psychologické 

faktory (Armstrong, 1999). 

3.1.6.3. Teorie atribuce 

Teorie atribuce je založená na zpětném hodnocení úspěchu nebo neúspěchu při 

motivaci na určitý úkol. Čtyři atributy hodnocení jsou schopnosti, úsilí, obtížnost úkolu 

a štěstí. Jestliže je úspěch vysvětlován v souvislosti s vysokým úsilím, může dojít 

k vysoké motivaci. Pokud je ale neúspěch vysvětlován nedostatkem štěstí nebo vysokou 

obtížností, může jít o ztrátu motivace (Armstrong, 1999). 

3.1.6.4. Teorie vytváření vzorů 

Teorie vytváření vzorů je založená na představě, že pracovníky lze motivovat 

pomocí vytvoření vzorů nebo modelové role. Pokud má tedy někdo pozitivní přístup 

v práci, dobré schopnosti, tak může vytvořit vzor pro ostatní pracovníky, inspirovat je a 

vyvolat touhu tento vzor chování kopírovat. K vytvoření vzorů může přispívat také 

inspirativní vedení (Armstrong, 1999). 

3.2. Motivační strategie 

V této podkapitole se zaměřím na motivační strategie, respektive strategie, které 

mají za úkol zvýšit motivaci pracovníků a tím i zlepšit pracovní prostředí a zvýšit 

pracovní výkon zaměstnanců.  

Jednou z možností, jak pozitivně ovlivnit motivaci zaměstnanců, je pomocí 

oceňování zaměstnanců. Pokud budou zaměstnanci cítit, že si jich organizace váží a 

oceňuje je, bude se jejich motivace a loajalita zvyšovat. Je proto dobré se zaměstnanci 
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jednat slušně, důvěřovat jim, poskytovat jim odměny, oceňovat je a zapojovat je do 

záležitostí, které se jich bezprostředně týkají (Armstrong, 1999).  

Další metodou zvýšení motivace jsou bezesporu finanční odměny v podobě 

nabídnutí vyššího platu, 13. platu nebo prémií. Mimo zmiňovaných finančních odměn je 

v dnešní době, kdy je nedostatek zaměstnanců, také velmi oblíbenou formou odměn 

poskytování různých benefitů jako jsou stravenky, flexi passy, práce z domova (home 

office), možnost brát si do práce domácího mazlíčka (pet-friendly offices), firemní 

školky, možnost pružné pracovní doby, sickdays, firemní jídelna, atd.  

Další možností je například odpovědné a angažované chování, díky kterému budou 

zaměstnanci vyvíjet úsilí k dosažení cílů organizace. Možnosti, jak tohoto dosáhnout 

jsou například předem domluvené ocenění za splnění odsouhlasených úkolů, nebo 

poskytování větší zodpovědnosti (Armstrong, 1999). 

Další faktor, který velmi přispívá k růstu motivace zaměstnanců, je příznivé 

podnikové klima. Organizace by měla nastavit klima vysokého výkonu a podněcovat 

vedoucí pracovníky, aby se pro zaměstnance staly vzory (Armstrong, 1999). 

Armstrong dále zdůrazňuje také důležitost dovedností v oblasti vedení lidí. Tyto 

dovednosti mohou využívat k zlepšení motivace týmů. Stejně tak důležité je 

nepodceňovat roli motivace při tvorbě pracovních míst a vytváření pracovních úkolů, 

řízení pracovního výkonu a řízení odměňování. (Armstrong, 1999). 

Rozvoj zaměstnanců ve formě seberozvoje a sebevzdělávání je nejlepší možností, 

jak postoupit vpřed. Proto je dobré zaměstnance motivovat k učení, čímž dojde k jejich 

rozvoji a zvýšení pracovní motivace (Armstrong, 1999). 

Poslední strategií podle Armstronga je modifikace chování. Tato strategie funguje 

na principu ovlivňování chování pomocí jeho důsledků. Dle Freda Luthanse a Roberta 

Kreitnera (1975) (Armstrong, 1999) existuje pět základních stupňů modifikace chování:  

1. Identifikace kritického chování – co se musí změnit v činnostech zaměstnanců 

2. Změření frekvence chování – důkaz, že existuje skutečný problém 

3. Provedení funkcionální analýzy – podněty, které chování předcházely a odměny 

a tresty, které toto chování ovlivňují 
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4. Vyhodnocení účinnosti zásahu – vyhodnocení úspěšnosti zásahu, doporučení pro 

příště 

Legnerová zmiňuje model situačního vedení podle Kena Blancharda a Paula 

Herseyho (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016), kteří reflektují vhodné 

styly vedení podle individuálních schopností, úsilí a motivace zaměstnanců, kterým 

dávají určitý stupeň autonomie a odpovědnosti. Jedná se o direktivní, koučovací, 

podporující a delegující styly vedení.  

Direktivní styl vedení je založený na přesně stanovených úkolech vedoucího, které 

zaměstnanec plní a vedoucí jejich plnění kontroluje. U tohoto stylu převažuje 

jednostranná komunikace ze strany vedoucího pracovníka, malá odpovědnost a 

autonomie zaměstnance a malý prostor pro kreativitu zaměstnance. Tento styl není pro 

neziskové organizace vhodný (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

Koučovací styl vedení kombinuje direktivní, nařizující styl vedení s podporujícím 

chováním vedoucího pracovníka. Zaměstnancům je poskytnuta určitá míra autonomie a 

odpovědnosti, prostor pro názory a mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnancem 

probíhá oboustranná komunikace (Deverová, Dohnalová, Legnerová, Pospíšilová, 

2016). 

Podporující styl vedení zahrnuje vyšší stupeň odpovědnosti zaměstnanců za úkoly, 

které mohou řešit různými způsoby a přicházejí s vlastními nápady. Vedoucí pracovník 

zaměstnance podporuje a vede s nimi oboustrannou komunikaci (Deverová, Dohnalová, 

Legnerová, Pospíšilová, 2016). 

Poslední, delegující styl vedení, je založený na vysokém stupni autonomie 

zaměstnanců. Role vedoucího pracovníka je pouze v zadání cílů, které zaměstnanci na 

vlastní odpovědnost a vlastním způsobem plní (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). 

Důraz na individualizovaný přístup k motivaci a rozvoji zaměstnanců zmiňují i 

Šedivý a Medlíková, podle nichž patří do manažerských kompetencí (nejen) 

v neziskových organizacích důkladná znalost pracovníků a jejich potřeb, na které musí 

organizace vhodně zareagovat typem rozvoje dobrovolníků a systémem vzdělání 

pracovníků a tyto znalosti o zaměstnancích aktualizovat (Šedivý, Medlíková, 2011). 



25 

 

Bačuvčík (Bačuvčík, 2011) se zabývá otázkou, jestli se motivační strategie 

manažerů liší podle toho, zda jde o neziskovou nebo ziskovou organizaci. Dle něj se 

spousta autorů zaměřuje na otázku leadershipu (vůdcovství), která zdůrazňuje roli 

manažera jako vůdce, který je rozhodný, nadšený, jde zaměstnancům příkladem a umí 

nadchnout pro svou vizi. Bačuvčík zmiňuje, že i přesto, že známe příklady silných 

osobností v českých neziskových organizacích, jako je například Tereza Maxová 

(Nadace Terezy Maxové dětem) či Šimon Pánek (ředitel organizace Člověk v tísni), 

které dokázaly nadchnout svou vizí, rozhodovat a řídit úspěšné organizace, nemůžeme 

si myslet, že výskyt leaderů je v neziskovém sektoru častější než v jiných sférách, nebo 

že každý ředitel neziskové organizace je leader (Bačuvčík, 2011). 

Dle Theuvsena byly tradičně manažerské postupy ve většině neziskových organizací 

velmi odlišné od těch, které se uplatňují v ziskovém sektoru. Tato situace se ale během 

posledních let změnila. Neziskové organizace se snaží o co největší profesionalizaci a 

tak mimo jiné přijaly řídící techniky původně vyvinuté pro ziskové organizace. Za tyto 

snahy může podle autora rostoucí vládní i ekonomický tlak, strategické plánování, či 

řízení lidských zdrojů (Theuvsen, 2004). 

Autoři Šedivý a Medlíková zdůrazňují také roli rozvoje na motivovanost 

zaměstnanců v neziskových organizacích. Dle nich je možné k rozvoji zaměstnanců 

přistupovat dvěma možnostmi – finančně nebo procesně. Finanční přístup zahrnuje 

situace, kdy organizace hledá, jak zajistit rozvoj zaměstnanců za pomoci i netradičních 

možností, jako jsou vzdělávací akce financované sponzorskou firmou, nebo nabídnutí 

pracovníka do jiné organizace, kde může získat nové zkušenosti atd. Procesní přístup je 

založený na individuálních znalostech a potřebách jednotlivých pracovníků, na které 

potom organizace reaguje, např. některý pracovník potřebuje koučovat, další k sobě 

potřebuje mentora, nebo jiný pracovník může školit ostatní (Šedivý, Medlíková, 2011). 
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4. MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ 

V další kapitole se budu věnovat tématu motivace dobrovolníků. Popíšu základní 

charakteristiku dobrovolníků, zaměřím se na charakteristiku dobrovolnictví v České 

republice, základní typologii motivace dobrovolníků, hlavní přístupy a teorie motivace 

dobrovolníků a na možnosti stimulace motivace dobrovolníků.  

V kontextu mé diplomové práce budu na dobrovolnictví v kontrastu se zaměstnáním 

nahlížet jako na „neplacenou práci“, v souladu podle níže uvedené definice 

dobrovolníka podle Tošnera a Sozanské (Tošner, Sozanská, 2006). 

4.1. Charakteristika dobrovolnictví 

Pod pojmem dobrovolník si každý vybaví něco jiného, proto je vhodné si pojem 

přesně definovat: „Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu 

poskytuje svůj čas, svou energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či 

společnosti“ (Tošner a Sozanská, 2006). 

Frič a Pospíšilová přebírají definici od autorů Dekkera a Halmana (2003), kteří ve 

všech definicích dobrovolnictví vidí minimálně tři společné prvky: „dobrovolnictví je 

nepovinné, neplacené a je ve prospěch druhých. Čtvrtým a méně častým definičním 

prvkem je podle nich „organizační kontext“ (Frič a Pospíšilová, 2010). 

Někteří autoři, například Cnaan (1996), uvádí jako další charakteristiku 

dobrovolnictví svobodnou volbu. Některé formy dobrovolné práce jsou ale alespoň z 

části z donucení. Jako příklad uvádějí Frič a Pospíšilová morální donucení (pomoc 

rodičů škole nebo školce, kam chodí jejich děti), přinucení zaměstnavatelem 

(dobrovolnická práce v pracovní době; půjčení zaměstnanců nějaké organizaci) nebo 

možnost výběru dobrovolnické činnosti jako náhradu za vězení (Frič a Pospíšilová, 

2010). 

Podle Tošnera a Sozanské je možné dobrovolnickou práci vnímat jako určitou 

formu dárcovství, a to dárcovství vlastního času a práce, a proto lze získávání 

dobrovolníků chápat jako jednu z oblastí fundraisingu (Tošner a Sozanská, 2006). 
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Tato neplacená práce může být pro neziskovou organizaci nezřídka větším darem 

než dar finanční, neboť dobrovolníci přinášejí do organizace svoje dovednosti a 

schopnosti, znalosti, zkušenosti a lidský přístup (Bačuvčík, 2011). 

Obecně platí, že mnohem více dobrovolnické práce dělají ženy než muži, což je dle 

autora způsobeno tím, že ženy často pracují v domácnosti (jak můžeme vidět především 

v zahraničí), případně trávením volného času dobrovolnictvím na mateřské dovolené. 

Stejně tak jsou dobrovolníky častěji mladí lidé, např. studenti nebo na straně druhé 

senioři (Bačuvčík, 2011). 

Frič a Pospíšilová se také zabývají otázkou, zda je dobrovolnická práce skutečně 

zcela bez odměňování. Zmiňují, že i když dobrovolníci nedostávají za svou práci 

finanční odměny, existuje zde jistý systém odměn, například proplácení cestovních 

nákladů spojených s dobrovolnickou činností, stravné, darování drobných dárků, volný 

přístup ke službám organizace nebo na akce, které organizace pořádá. Pro některé 

dobrovolníky je odměnou už jen samotné ocenění organizace (Frič a Pospíšilová, 2010). 

Zajímavé je, že veřejné vnímání dobrovolnictví je vnímáno v různých kulturách 

stejně, jak dokázali autoři Handy, Cnaan, Brudney, Ascoli, Meijs, a Ranade (Handy, 

Cnaan, Brudney, a kol., 2000) ve svém výzkumu veřejného vnímání dobrovolnictví. 

Autoři zjistili, že veřejné vnímání dobrovolnictví je silně propojeno s přínosy a náklady, 

které dobrovolnické aktivity přináší. Čtyři hlavní znaky dobrovolnictví podle autorů 

jsou: svobodná volba; práce bez nároku na odměny; struktura organizace a blízkost 

příjemců (Handy, Cnaan, Brudney, a kol., 2000). 

Dle Friče a Pospíšilové existují tři hlavní paradigmata zkoumání dobrovolnické 

participace -  neziskové paradigma, paradigma občanské společnosti a volnočasová 

perspektiva dobrovolnictví. Jak je z názvu patrné, nezisková perspektiva klade důraz na 

dobrovolnictví jako neplacenou práci. Tohoto paradigmatu využívají výzkumníci při 

výzkumech velkých neziskových organizací s hierarchickou strukturou a manažerským 

řízením. Paradigma občanské společnosti zdůrazňuje roli dobrovolnictví jako 

občanského aktivismu. Tuto perspektivu je vhodné použít při zkoumání menších 

organizací a to především v otázkách motivace dobrovolníků, komunitního života atd. 

Poslední volnočasová perspektiva pohlíží na dobrovolnictví jako na způsob trávení 
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volného času. Toto paradigma bývá využíváno zejména sociology (Frič a Pospíšilová, 

2010). 

3.2. Typy dobrovolnictví 

V literatuře se dobrovolnictví nejčastěji rozděluje podle formálnosti na dva 

základní typy – formální a neformální. Můžeme se ale setkat i s rozdělením na základě 

jiných hledisek, například podle role, kterou dobrovolnictví v organizaci má, nebo 

z hlediska historického vývoje dobrovolnictví. 

3.2.1. Rozdělení z hlediska formálnosti 

3.2.1.1. Formální dobrovolnictví 

Formální dobrovolnictví bývá častěji obsaženo v literatuře i ve výzkumech. Jak 

už název napovídá, jedná se o dobrovolnictví, které probíhá uvnitř formální struktury 

organizace (často skrze organizace, skupiny nebo kluby), ve prospěch druhých lidí nebo 

prostředí (Frič a Pospíšilová, 2010). Ve svém výzkumu se zaměřuji právě na tento druh 

dobrovolnictví. 

3.2.1.2. Neformální dobrovolnictví 

Neformální dobrovolnictví bývá často definováno jako negace definice 

formálního dobrovolnictví: „trvající, neplacené služby, které jednotlivci poskytují mimo 

formální strukturu organizace“ (Frič a Pospíšilová, 2010). Podle Friče a Pospíšilové 

bývá neformální dobrovolnictví mnoha autory ve výzkumech opomíjeno, přestože se 

jedná o důležitý typ dobrovolnictví, jelikož neformální dobrovolnictví bývá často 

preferováno konkrétními skupinami lidí (např. lidmi s nižším vzděláním). Další diskuze 

mezi autory vyvolává otázka, zda by se jako neformální dobrovolnictví měla považovat 

pomoc rodině nebo blízkým. Většina autorů se ale shoduje, že pomoc rodině je formou 

reciprocity a jedná se téměř o povinnost, což se vylučuje s jedním ze základních rysů 

dobrovolnictví - svobodná vůle (Frič a Pospíšilová, 2010). 
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3.2.2. Rozdělení z hlediska historického vývoje 

Tošner a Sozanská rozlišují dobrovolnictví také z hlediska historického vývoje a 

to na evropský a americký model dobrovolnictví (Tošner a Sozanská, 2006). 

3.2.2.1. Evropský komunitní model dobrovolnictví 

Evropský nebo také komunitní model dobrovolnictví je historicky starší. Je 

založený na myšlence, že se dobrovolníci věnující se svým zájmům, spontánně 

potkávají v různých typech komunit a organizací (Tošner a Sozanská, 2006). 

3.2.2.2. Americký manažerský model dobrovolnictví 

Tento mladší typ dobrovolnictví zdůrazňuje roli profesionálních center 

dobrovolnictví, které sdružují altruisticky motivované dobrovolníky. Organizace je 

postavená na profesionálech (Tošner a Sozanská, 2006). 

V České republice není dominantní ani jeden z těchto dvou modelů, objevují se 

zde oba dva (Tošner a Sozanská, 2006). Organizace, ve které probíhal můj výzkum, 

naplňuje rysy obou těchto modelů, převažující je spíše evropský komunitní model. 

3.2.3. Rozdělení podle role, kterou má dobrovolnictví v organizaci 

Toto rozdělení dobrovolnictví podle Tošnera a Sozanské reflektuje míru 

důležitosti, kterou dobrovolníci v organizacích představují a míru využití jejich pomoci 

ze strany organizace. 

3.2.3.1. Nepostradatelná role dobrovolníků 

Dobrovolnictví je u tohoto modelu pro chod organizace nepostradatelné a 

fungování organizace je na dobrovolnicích přímo závislé. Dobrovolníci se vedle malého 

počtu profesionálů podílí na řízení organizace a na plnění cílů organizace (Tošner a 

Sozanská, 2006). 

3.2.3.2. Dobrovolníci působí v organizaci spolu s profesionály 

V tomto typu organizace pracují profesionálové, se kterými společně vykonávají 

činnosti dobrovolníci. Dobrovolníci dělají spíše pomocné práce a organizaci slouží jako 
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nástroj snižování finančních nákladů. Dobrovolnická činnost není pro organizaci 

klíčová (Tošner a Sozanská, 2006). 

3.2.3.3. Dobrovolníci nejsou nepostradatelní 

Poslední typ organizací není na dobrovolnictví závislý, ale dobrovolnictví pro ně 

představuje možnost zkvalitnění služeb nebo ulehčit fungování organizace. Organizace 

by bez dobrovolníků mohla fungovat (Tošner a Sozanská, 2006). Organizace, ve které 

probíhal můj výzkum je svým fungováním nejvíce podobná tomuto typu dobrovolnictví. 

3.3. Dobrovolnictví v České republice 

Vzhledem k tomu, že můj výzkum probíhal v české neziskové organizaci, myslím, 

že je vhodné zaměřit se na specifika a rysy českého dobrovolnictví. 

Autoři Frič a Pospíšilová v publikaci Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české 

společnosti na začátku 21. století popisují historii českého dobrovolnictví. Dle autorů 

byly v období před druhou světovou válkou vzorce dobrovolnictví shodné se zeměmi 

západní Evropy a USA. Největší úpadek českého dobrovolnictví pak přišel s nástupem 

komunistické strany, jež měla vztah k dobrovolnictví ambivalentní – na jednu stranu 

podporovala některé vlastní organizace, jako byl například Pionýr a tento typ 

dobrovolnictví byl povinný a nucený, na druhé straně rušila organizace, které vyznávaly 

základní hodnoty svobody a demokracie (Frič a Pospíšilová, 2010). 

S negativním vlivem socialismu na základní hodnoty a vzorce dobrovolnictví 

souhlasí i Tošner a Sozanská. Dle nich nejsou postoje obyvatel ČR k dobrovolnické 

práci ani v této době příliš optimistické, což právě velmi souvisí s jejich zkušeností 

s dobrovolnictvím z dob socialismu. Tošner a Sozanská uvádějí, že většina obyvatel si 

myslí, že dobrovolnický sektor nahrazuje selhávající stát a veřejnou správu. Dle těchto 

autorů si dokonce až 70 % respondentů myslí, že by dobrovolnictví nemuselo existovat, 

kdyby stát lépe fungoval (Tošner a Sozanská, 2006). 

Situace se změnila po roce 1989, kdy se s nástupem demokracie začal opět utužovat 

občanský sektor a rychle se zvýšil růst nových neziskových organizací. Neziskový 

sektor se začal profesionalizovat, což se odrazilo i na dobrovolnictví – objevují se nové 

manažerské styly řízení dobrovolníků, vznikají centra pro dobrovolníky, rozvíjí se 
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firemní dobrovolnictví a objevují se další nové hodnoty dobrovolnictví. Mezi tyto nové 

hodnoty dobrovolnictví po roce 1989, které jsou velmi odlišné od těch z předválečného 

dobrovolnictví, řadí Frič a Pospíšilová hodnoty jako je seberealizace, individualizace a 

pomoc konkrétním skupinám (není taková role komunitního dobrovolnictví jako u 

dobrovolnictví předválečného) (Frič a Pospíšilová, 2010). 

Co dle Tošnera a Sozanské vnímají čeští občané pozitivně, je role dobrovolnictví 

v oblasti politické sféry. Pro občany je v souvislosti s politickou situací dobrovolnictví 

cesta, jak se zapojovat do veřejného politického života a jak kontrolovat profesionální 

politiky (Tošner a Sozanská, 2006). Dobrovolnictví je také obecně vnímáno jako 

činnost spojená se ctností, o kterou alespoň jednou během života projeví zájem téměř 

každý člověk. Přes 68 % respondentů potom podle Tošnera a Sozanské považuje 

dobrovolnictví dokonce jako druh morální povinnosti (Tošner a Sozanská, 2006). 

3.4. Motivační teorie dobrovolníků 

Jelikož se zaměřuji na organizaci občanské společnosti, která kombinuje 

placenou a dobrovolnickou práci, je vhodné představit si i hlavní teorie motivace 

dobrovolníků, neboť se mohou od těch zaměstnaneckých značně lišit.Ačkoliv existuje 

velká spousta teorií motivace dobrovolníků2, vycházím primárně z motivačních teorií, o 

kterých hovoří Frič a Pospíšilová v publikaci Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české 

společnosti na začátku 21. století (2010). 

Frič a Pospíšilová hovoří o dvou teoriích, které jedince motivují 

k dobrovolnickým aktivitám. Každá z těchto teorií má odlišné disciplinární ukotvení. 

První motivační teorií je psychologický přístup, druhou je přístup sociologický (Frič a 

Pospíšilová, 2010). 

Motivaci dobrovolníků může ale ovlivnit také otázka stupně autonomie a 

kompetence práce v organizaci, zajímavé aktivity, shodné cíle organizace s osobními 

cíli a identitou dobrovolníka, vztahy v organizaci a identifikace s ostatními lidmi 

v organizaci, chování koordinátora dobrovolníků, struktura a kultura organizace. Silná 

                                                 
2Komplexně zpracovaný přehled literatury poskytuje například článek autorů Benedikta Englerta a Bernda HelmigaVolunteer 

Performance in the Light of Organizational Success: A Systematic Literature Review 

 (Benedikt Englert, Bernd Helmig. 2018. „Volunteer Performance in the Light of Organizational Success: A Systematic Literature 
Review“. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 29, issue 1, pp 1-28) 
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motivace dobrovolníka je pro organizaci velmi důležitá, neboť spokojenost vyplývající 

z dobrovolnické práce může silně ovlivnit motivaci pokračovat v dobrovolnické 

činnosti dlouhodobě a kvalitně (Nencini, Romaioli, Meneghini, 2016). 

Dle Bačuvčíka se obecně dá hovořit o odlišné míře motivace k dobrovolnictví 

mezi různými skupinami společnosti, neboť obecně se dobrovolnictví více věnují ženy 

než muži, což bývá především v zahraničí spojeno s jevem žen v domácnosti, které 

nemají placenou práci, dále pak mladí lidé nebo naopak senioři. Dle autora se ale nedá 

říci, že by se v kontextu s vysokou dobrovolnickou angažovaností dala vysledovat 

souvislost s hlediskem zaměstnanosti, nebo nezaměstnanosti. Nižší angažovanost mužů 

vysvětluje autor tak, že pracující muži nebývají k dobrovolnictví organizacemi 

oslovováni; tento jev dle něj nesouvisí s pracovní zaneprázdněností, neboť vysokou 

dobrovolnickou aktivitu vykazují i velmi zaneprázdnění lidé, kteří si umí efektivně 

zorganizovat čas (Bačuvčík, 2011).  

3.4.1. Psychologický přístup 

Psychologický přístup je založen na představě jedince jako „prosociální 

osobnosti“, který má individuální hodnoty, potřeby a vlastnosti, které ho 

k dobrovolnické aktivitě motivují (Frič a Pospíšilová, 2010). 

V souvislosti s tímto přístupem bývá vyzdvihován především altruismus, tedy 

čistá a nezištná motivace někomu pomoci. Podle Friče a Pospíšilové charakterizuje 

altruistickou motivaci k dobrovolnictví „láska k bližnímu a citové pohnutí nad osudem 

méně šťastných, tj. pocity solidarity s chudými, soucit s lidmi v nouzi, milosrdenství a 

empatie projevovaná trpícím, snaha dodat naději znevýhodněným či pronásledovaným a 

posílit jejich důstojnost a zápal pro konání v zájmu veřejného blaha, resp. dobra celé 

komunity, společnosti, lidstva“ (Frič a Pospíšilová, 2010).  

Tato čistá a nezištná pomoc bývá ale často předmětem diskuzí. Jsou 

dobrovolníci opravdu motivováni pouze altruismem bez jakýchkoliv dalších benefitů? 

Jak už jsem výše v práci uváděla, někteří autoři mezi odměny dobrovolnictví řadí 

například získání důležitých kontaktů, získání potřebné praxe, možnost vylepšit si 

životopis, respekt od ostatních lidí, nebo dokonce samotný dobrý pocit ze smysluplné 

činnosti. Dle autorů Friče a Pospíšilové je každá emocionálně motivovaná 
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dobrovolnická činnost nakažena určitou mírou egoismu, na druhou stranu ale neexistuje 

ani dobrovolník čistě jen sobecký (Frič a Pospíšilová, 2010). 

Tato egoistická motivace se nazývá reciproční, transakční nebo instrumentální 

motivace. Dobrovolníci často hledají v dobrovolnické činnosti možnosti získání 

osobních zisků, velmi často zaměřují svou pozornost na získávání zkušeností, 

navazování různých druhů vztahů či získání nové schopnosti nebo udržení si schopností 

stávajících (Frič a Pospíšilová, 2010). Dle Bačuvčíka se reciproční motivace vyskytuje 

u 37 % dobrovolníků v České republice, nejčastěji u věkové skupiny lidí do 30 let 

(Bačuvčík, 2011). 

Z výzkumu Slootjese a Kampena vyplývá, že dobrovolníky nejvíce motivují 

k aktivitám osobních zisky, jako jsou možnosti zvýšit si vlastní sebevědomí a 

sebehodnocení, posílení pracovního postavení, možnosti využít své schopnosti a 

dovednosti nebo zapracovat na obrazu vlastní image. Některým ženám dobrovolnictví 

dokonce umožnilo představit si samu sebe v placené práci na plný úvazek (Slootjes, 

Kampen, 2017). 

Dle Friče a Pospíšilové ale „není důležité, zda je nebo není motivace 

dobrovolníka egoistická, ale spíše o to, jak je egoismus uplatňován a motivace v podobě 

„osvíceného zájmu“ je tedy zcela legitimní motivací“ (Frič a Pospíšilová, 2010). 

3.4.2. Sociologický přístup 

Druhým pohledem na motivaci dobrovolníků je přístup sociologický, který jako 

hlavní motivaci k dobrovolnickým činnostem reflektuje motivaci sociální. Tento přístup 

se na rozdíl od předešlého psychologického přístupu nezabývá individuálními 

hodnotami dobrovolníků, ale spíše tím, v jaké sociální situaci se nacházejí (Frič a 

Pospíšilová, 2010). 

Tento přístup se také zabývá sobeckými motivy k dobrovolnictví, které jsou zde 

ale na rozdíl od egoistické motivace spíše kontextuálními faktory jako jsou 

„společenské odměny za úsilí dosahovat ideálů dobrého člověka a občanských ctností, 

sankce za snahy vyhýbat se dobrovolnické práci pro komunitu, postoje příbuzných, 

důležitých přátel a rolových modelů, dostupnost příležitostí dobrovolně pracovat, 

náboženská povinnost apod.“ (Frič a Pospíšilová, 2010). 
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Sociální motivace se také nezaměřuje pouze na otázky příčiny dobrovolnické 

práce, ale i otázkou proč se jedinci stávají dobrovolníky a proč mezi nimi zůstávají. 

Podle sociologů jsou dobrovolnické organizace obrazem „specifického sociálního světa, 

jenž si vytváří vlastní soubor norem a praktik, které ovlivňují i chování těch, kteří do 

řad dobrovolníků ještě nevstoupili“ (Frič a Pospíšilová, 2010). Z této myšlenky 

vzniknul základní normativistický pohled na sociální motivaci dobrovolníků. 

Kořeny normativistické teorie sahají až k Augustovi Comtovi nebo Emilu 

Durkheimovi. Tato teorie zdůrazňuje roli socializace, která má velký vliv na 

dobrovolnické chování. Základní myšlenka sociologické perspektivy je předpoklad, že 

individuální motivační hodnoty musí být posíleny nějakou konkrétní normou, jejíž 

dodržování je kontrolováno systémem odměn a trestů, a která přináší legitimitu 

konkrétnímu chování (Frič a Pospíšilová, 2010). Mezi tyto normy příznačné pro 

dobrovolníky bývají různými autory řazeny například: zodpovědnost za společné dobro, 

osobní angažovanost, normy reciprocity, spravedlnosti a morální či náboženské motivy 

přispívání komunitě (Frič a Pospíšilová, 2010). Dle Bačuvčíka je tato teorie převládající 

u 41 % českých dobrovolníků, z nichž nejvíce bývá u skupin věřících osob a lidí 

starších 60 let (Bačuvčík, 2011). 

Ve skutečnosti bývají motivace dobrovolníků smíšené – objevuje se kombinace 

jak psychologického přístupu, tak i sociologického. To dokázal i kanadský výzkum, 

který proběhl v roce 1996, a který ukázal, že dobrovolnické motivace mívají obecně 

čtyři dimenze – účelnou dimenzi, která zahrnuje možnost udělat něco užitečného pro 

komunitu a možnost být součástí komunity a slavit s komunitou její úspěchy; dimenzi 

solidarity, která je založená na sociální interakci, identifikaci se skupinou a vytváření 

sociálních vazeb; dimenzi externí tradice, která vysvětluje dobrovolnické zapojení díky 

rodinné tradici nebo tradici prostředí, ve kterém dobrovolník vyrostl nebo žije a 

poslední, čtvrtou dimenzí je dimenze závazku, která zahrnuje dobrovolnické výroky 

jako například: „byly potřebné mé dovednosti“, „mé předchozí znalosti byly pro ten 

projekt potřebné“ (Farrel, Johnston, Twynam, 1998 in Basińska, Jeran, 2014). 

Jiří Tošner a Olga Sozanská mimo těchto dvou výše uvedených motivací – 

reciproční a normativní, zmiňují i motivaci nerozvinutou, která je založená na souboru 

základních prvků, které mají hlavní vliv na rozhodování dobrovolníků. Mez tyto prvky 

řadí autoři důvěru v organizaci, smysluplnost práce a pocit spoluvytváření dobré 
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myšlenky. Tento typ motivace se dle Bačuvčíka objevuje u méně než třetiny (23 %) 

dobrovolníků, z nichž je nejvíce signifikantní skupina vysokoškoláků a starších lidí 

(Bačuvčík, 2011). 

3.5. Stimulace motivace dobrovolníků 

Jak už jsem výše zmiňovala, vysoká motivovanost a spokojenost dobrovolníků 

v organizaci má vliv na kvalitu jimi odvedené práce, na loajalitu k organizaci, ale i na 

délku trvání dobrovolnických aktivit. Pro organizaci je vhodné podpořit a stimulovat 

motivaci dobrovolníků různými způsoby. Jaké jsou tedy možnosti stimulace motivace 

dobrovolníků ze strany organizace? 

Stejně jako u motivačních strategií zaměstnanců je i pro dobrovolníky velmi 

důležité prostředí organizace, ve které dobrovolník působí. V této souvislosti je pro 

dobrovolníka především důležitý pocit závazku vůči organizaci, pocit, že je součástí 

organizace a týmu, ale také spokojenost s prováděnými aktivitami. Je tedy vhodné 

zaměřit se na příjemné organizační klima (Nencini, Romaioli, Meneghini, 2016). 

Jedna z nejdůležitějších proměnných týkajících se organizačního klimatu jsou pak 

podle autorů Nenciniho, Romaioliho a Meneghiniho sociální vztahy. Dle autorů je 

organizační podpora (koordinátora dobrovolníků, zaměstnanců organizace a dalších 

klíčových osob) rozhodujícím faktorem při podpoře angažovanosti u některých 

dobrovolníků. Stejně tak důležité jsou i dobré sociální vztahy s ostatními dobrovolníky 

a jejich podpora, jejichž absence může vést až k syndromu vyhoření dobrovolníka 

(Nencini, Romaioli, Meneghini, 2016). To potvrzují i autorky Bussell a Forbes, kteří 

zdůrazňují roli důvěry vybudované v organizaci na hodnotách, jako jsou sdílené 

hodnoty, vzájemná znalost, interakce, plnění slibů a prokázání závazku (Bussell, 

Forbes, 2007). 

Stejně tak důležitá je i podpora vedení organizace. Efektivní vedení dobrovolníků 

podporuje jejich motivaci a má vliv na efektivní plnění organizačních cílů a splnění 

stanovených úkolů (Nencini, Romaioli, Meneghini, 2016). Důležitost charismatického 

leadershipu je signifikantní především u menších organizací. Charismatický leader 

pravděpodobně povzbudí identifikaci dobrovolníka s organizací, posílí závazek 

dobrovolníka a jeho spokojenost s organizací (Bussell, Forbes, 2007). 
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Nemenší pozornost by organizace měla věnovat i zadaným úkolům a cílům 

dobrovolníka. Zadány by měly být s ohledem na dovednosti, schopnosti a identitu 

dobrovolníka. Organizace by měla zvážit autonomii dobrovolníka při jejich plnění, 

důležitost úkolu vzhledem k osobnosti dobrovolníka a neměla by podcenit ani zpětnou 

vazbu aktivit a úkolů (Nencini, Romaioli, Meneghini, 2016). 

Stimulovat motivaci dobrovolníků může organizace také jejich oceňováním a 

odměňováním. Tošner a Sozanská zmiňují mimo klasického poděkování, které by podle 

nich mělo být především upřímné a nebýt pouhou frází, také například oslavu 

Mezinárodního dne dobrovolníků – 5. 12., uspořádání přátelského setkání dobrovolníků 

a zaměstnanců, symbolické odměny, uvedení dobrovolníků ve výroční zprávě, darování 

vstupenek na akce spojené s posláním organizace, uspořádání výletu, nebo supervize a 

zpětnou vazbu, kde se zhodnotí jejich činnost a přínos pro organizaci (Tošner a 

Sozanská, 2006). 
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4. METODOLOGIE 

Jak už jsem výše v práci uváděla, tato práce se zabývá tématem motivace 

zaměstnanců a dobrovolníků v organizacích občanské společnosti. V teoretické části 

jsem se věnovala nejprve tématu zaměstnanců a dále také dobrovolníků v organizacích 

občanské společnosti. V následující části popíšu, jak probíhal můj výzkum. 

Jelikož jsem se tomuto tématu chtěla věnovat do větší hloubky, rozhodla jsem si 

zvolit kvalitativní výzkum a výzkumný design případovou studii. Švaříček a Šeďová 

zmiňují velkou řadu existujících definicí kvalitativního výzkumu, z nichž vyvodili 

jednu, která bere v úvahu všechny důležité rysy: „Kvalitativní přístup je proces 

zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz 

těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a 

účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za 

pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají 

a vytvářejí sociální realitu.“ (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Výzkum samotný proběhl v organizaci občanské společnosti, která se zaměřuje na 

péči o seniory. Pro tuto organizaci používám pseudonym Organizace pro seniory. 

Výzkumným vzorkem bylo 13 respondentů pracujících v této organizaci, z toho bylo 7 

zaměstnanců organizace, 5 dobrovolníků a 1 koordinátor dobrovolníků. Základními 

metodami sběru dat byly hloubkové rozhovory a zúčastněné pozorování.  

Hlavním cílem práce bylo porovnání motivace zaměstnanců a dobrovolníků 

pracujících v Organizaci pro seniory. Dalším cílem bylo zjistit, zda a případně jak, se 

v organizaci liší řízení zaměstnanců a dobrovolníků. Posledním cílem bylo posouzení, 

zda zjištěným výsledkům motivace zaměstnanců a dobrovolníků odpovídá některá z 

motivačních teorií uvedených v teoretické části práce. Organizaci může práce posloužit 

jako zdroj informací a zpětná vazba pro kvalitnější řízení zaměstnanců a dobrovolníků.  

Téma práce a výzkumu jsem si zvolila, protože jsem sama dříve pracovala v oblasti 

personalistiky a řízení lidských zdrojů a proto se o téma motivace zaměstnanců a 

dobrovolníků zajímám. Také jsem sama jako dobrovolník v Organizaci pro seniory 

působila, tudíž jsem měla lepší přístup ke sběru dat, neboť mě již zaměstnanci a 

dobrovolníci organizace znali. 
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4.1. Cíle a výzkumné otázky 

Jak už jsem výše uváděla, hlavním cílem práce bylo porovnat motivace 

zaměstnanců a dobrovolníků pracujících v Organizaci pro seniory, přičemž výsledky 

výzkumu mohou Organizaci posloužit jako zdroj informací a zpětná vazba pro 

kvalitnější řízení zaměstnanců a dobrovolníků.  

Dalším cílem bylo zjistit, zda a případně jak, se v organizaci momentálně liší řízení 

zaměstnanců a dobrovolníků. 

Posledním cílem bylo zjistit, zda zjištěným výsledkům motivace zaměstnanců a 

dobrovolníků odpovídá některá z motivačních teorií uvedených v teoretické části práce. 

S ohledem na hlavní cíle práce jsem si stanovila hlavní výzkumné otázky: 

1)  Jaké rozdíly jsou v organizaci v motivaci dobrovolníků a zaměstnanců? 

2) Jaké rozdíly jsou v organizaci v řízení zaměstnanců a dobrovolníků?  

4.2. Výzkumný design 

Jako výzkumný design jsem si zvolila případovou studii, která nejlépe vyhovovala 

stanoveným cílům mé práce, které jsem chtěla zkoumat co nejvíce do hloubky. Při 

výzkumu jsem se nesnažila pouze o zjištění rozdílů v motivaci zaměstnanců a 

dobrovolníků, ale snažila jsem se o detailní porozumění a podrobné zkoumání tohoto 

případu. Rozhovory s respondenty byly hloubkové s cílem dozvědět se o tématu co 

nejvíce a pochopit ho. 

Případová studie je empirický design, který umožňuje porozumět do hloubky 

konkrétním sociálním jevům. Jádrem výzkumu je tedy případ samotný, který je 

analyzován v komplexnosti, v jeho přirozeném prostředí a veškerými dostupnými 

metodami sběru dat. Celý výzkum by měl navíc probíhat v časově delším horizontu 

(Švaříček, Šeďová, 2007). 
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4.3. Výběr případu 

Jak jsem v předchozí kapitole zmínila, pro případovou studii je stěžejní případ 

samotný, který je následně komplexně analyzován. 

Rozhodla jsem se, že jako výzkumný případ si vyberu Organizaci pro seniory a to 

hned z několika důvodů.  

Prvním důvodem bylo, že se již delší dobu zajímám o téma seniorů jako takové, o 

jejich péči, téma osamocení seniorů atd., tedy na témata, která byla dříve pomíjená, což 

se ale dnes již naštěstí mění.  

Druhým důvodem bylo, že Organizace pro seniory naplňuje znaky organizace 

občanské společnosti (jedná se o nestátní neziskovou organizaci, je zde dobrovolnost), 

tudíž je její výběr v souladu s mým studijním oborem i tématem práce validní.  

Třetím důvodem bylo, že se jedná o organizaci, která zaměstnává jak trvalé placené 

zaměstnance organizace, tak i dobrovolníky, což mi umožňovalo sledovat motivace 

každé z těchto skupin zvlášť a následně je vzájemně porovnávat.  

Posledním argumentem, proč jsem si Organizaci pro seniory zvolila, byl důvod, že 

jsem v této organizaci sama působila jako dobrovolník, což mi nabízelo jak možnosti 

čerpat ve výzkumu i z mých vlastních zkušeností s dobrovolnictvím, navíc pro mě bylo 

i snadné v organizaci výzkum provádět, získat si důvěru respondentů, možnost získat od 

respondentů i citlivé údaje atd., protože mě respondenti již osobně znali. 

4.4. Výběr respondentů 

Pro účely výzkumu jsem měla celkem 13 respondentů pracujících v Organizaci pro 

seniory. Respondenti se dají rozdělit do celkem tří skupin – zaměstnanci, dobrovolníci a 

vedoucí pracovnice organizace. Trvalých placených zaměstnanců Organizace pro 

seniory bylo celkem 7, z nichž 1 respondent byl muž, zbylých 6 byly ženy. 

Dobrovolníků bylo celkem 5, z toho 1 muž a 4 ženy. Vedoucí pracovník byl 

v organizaci pouze jeden, jednalo se o ženu, která měla na starosti jak zaměstnance, tak 

i dobrovolníky (jde tedy o vedoucí pracovnici i koordinátora dobrovolníků, v práci jí 

budu nazývat pouze vedoucí pracovnice). 
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Vedoucí pracovnici jsem si mezi respondenty vybrala proto, že do výzkumu mohla 

přispět „pohledem z druhé strany“ a vyjádřit svůj názor na motivaci zaměstnanců a 

dobrovolníků. Tento pohled byl přínosný i pro formulování doporučení pro řízení 

zaměstnanců a dobrovolníků v organizaci. 

Jak už jsem výše zmiňovala, já sama jsem dříve v organizaci také působila jako 

dobrovolník, tudíž jsem se skoro se všemi respondenty znala osobně, s většinou 

respondentů si tykám a bylo pro mě tedy lehké získat důvěru respondentů k tomu, aby 

mi například říkali citlivé informace, být součástí organizace a pozorovat respondenty, 

aniž bych je znervózňovala, zbytečně na sebe upozorňovala atd. Všichni respondenti 

věděli, že výzkum provádím a znali jeho téma. 

Respondenti představovali spíše heterogenní skupinu, neboť byli různého věku a 

vzdělání, muži i ženy, každý měl navíc různé osobní motivace a hodnoty proč pracovat 

právě v této organizaci a každému jedinci tato práce přinášela něco jiného. Dá se ale 

říci, že skupina dobrovolníků byla homogenní věkem, neboť se jednalo o mladé lidi do 

30 let. Mezi respondenty převažují ženy. 

Všem respondentům jsem slíbila anonymitu, proto jsou v práci uvedeny pouze jejich 

pseudonymy, věk, vzdělání a údaj o tom, jak dlouho v organizaci působí. 

Pro účely analýzy práce uvádím seznam všech respondentů, kteří byli účastníky 

výzkumu: 

Zaměstnanci: 

1. Jana – 25 let, vyučení bez maturity, v organizaci zaměstnaná 2 roky 

2. Petra – 53 let, středoškolské vzdělání s maturitou, v organizaci 5 let 

3. Lucie – 36 let, středoškolské vzdělání s maturitou, v organizaci 4 roky 

4. Zuzana – 31 let, středoškolské vzdělání s maturitou, v organizaci 4 roky 

5. Marta – 49 let, středoškolské vzdělání s maturitou, v organizaci 2 roky 

6. Eliška – 35 let, vyučení bez maturity, v organizaci zaměstnaná 3 roky 

7. Jiří – 55 let, vyučení bez maturity, v organizaci zaměstnaný 3 roky 

Dobrovolníci: 
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1. Veronika – 18 let, studentka střední školy, v organizaci 1 rok 

2. Nikola – 24 let, studentka magisterského VŠ studia, v organizaci 2 roky 

3. Pavlína – 25 let, studentka magisterského VŠ studia, v organizaci 1 rok 

4. Šárka – 17 let, studentka střední školy, v organizaci 0,5 roku 

5. Filip – 29 let, zaměstnanec, v organizaci 5 let 

Vedoucí pracovnice: 

1. Dagmar – 38 let, vysokoškolské vzdělání, v organizaci 5 let 

4.5. Metody sběru dat 

Hlavními technikami sběru dat byly neformální hloubkové rozhovory a zúčastněné 

pozorování. Dle Hendla se „neformální rozhovor spoléhá na spontánní generování 

otázek v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného pozorování 

v terénu).“ (Hendl, 2005). 

Neformální rozhovory jsem si zvolila vzhledem k opětovně zmíněnému faktu, že 

jsem sama dříve v organizaci působila jako dobrovolník a všichni respondenti mě tedy 

osobně znali. Nejprve na začátku výzkumu jsem si sice myslela, že použiji techniku 

polostrukturovaných rozhovorů, ale ukázalo se, že bude výhodnější využít neformální 

rozhovory, ve kterých se mi respondenti více otevřeli, necítili žádnou nervozitu z otázek 

a více se rozmluvili. Mé otázky mířili na spokojenost respondentů v organizaci, na 

důvody, proč pracují zrovna tam, na jejich motivace k práci v organizaci a na další 

důležitá zjištění, kterými jsem mířila k hlavním cílům práce. 

Otázky jsem pokládala nahodile tak, jak mě napadly, neměla jsem je předem 

připravené. Rozhovory se odvíjely spontánně podle aktuálního naladění respondenta, 

jeho času atd. Všechny rozhovory proběhly osobně a to v Organizaci pro seniory. 

S respondenty jsem se během rozhovoru snažila být vždy o samotě, v klidném prostředí, 

aby nebyli ničím rušeni. Rozhovory nejčastěji probíhaly v době odpoledního odpočinku 

klientů, kdy na mě měli respondenti nejvíce času. 

Celkem jsem provedla 28 rozhovorů. S každým respondentem jsem vedla dva 

rozhovory, se dvěma respondenty potom tři rozhovory. Každý rozhovor trval cca 60 
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minut, některé byly delší. Všechny rozhovory jsem prováděla v období od června 2017 

do března 2018.  

Rozhovory jsem se rozhodla nahrávat na mobil, který jsem měla vždy po ruce, takže 

jsem si mohla zaznamenat cokoliv, co mi v souvislosti s mým tématem přišlo důležité 

nebo zajímavé. Rozhovory byly nahrány pouze jako diktafonové nahrávky, respondenty 

jsem nikdy nenatáčela. Respondenti byli na nahrávání na mobil upozorněni před 

výzkumem, přičemž ho každý mohl odmítnout. Nikdo ale nahrávání rozhovoru 

neodmítnul. 

Další doplňkovou metodou bylo zúčastněné pozorování, které jsem využívala jako 

doplnění informací z rozhovorů. Pozorovala jsem interakce mezi dobrovolníky a 

zaměstnanci, plnění jejich pracovních úkolů, a také jejich chování, které mi pomohlo 

ověřit, zda jsou jejich odpovědi v rozhovorech korespondující s realitou. Některé 

momenty, které jsem pozorovala, a zdály se mi důležité, jsem si zapsala ve formě 

terénních poznámek do deníku. Jak už jsem ale psala, pozorování jsem využívala jako 

doplňkovou metodu, většina nasbíraných dat byla proto z rozhovorů. 

4.6. Analýza dat 

Základními metodami sběru dat byly neformální rozhovory, které jsem si nahrávala 

na mobil a metoda zúčastněného pozorování, jejíž výstupy byly krátké poznámky 

v terénním deníku. Pro analýzu dat jsem si nejprve jednotlivé rozhovory přepsala. 

Hendl zmiňuje dvě možnosti analýzy dat v případové studii – holistický postup a 

více analytický postup - kódování. Holistická analýza se snaží hledat závěry v celku, 

nikoliv roztříděním textu na jednotlivé části. Více častá bývá analýza pomocí kódování 

dat, která umožňuje systematicky roztřídit data a nalézt v něm opakující se data (Hendl, 

2005). 

Jako hlavní analýzu dat svého výzkumu jsem se rozhodla použít otevřené kódování 

a kategorizaci dat pro lepší roztřídění dat, která nabízí možnost lepší klasifikace dat s 

cílem naleznout pravidelnosti ve výpovědích respondentů.  
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4.7. Etické otázky výzkumu 

Každý výzkum nese určitá etická rizika, která je potřeba zvážit. Hendl upozorňuje 

na hlavní etická rizika, jimiž jsou otázky soukromí, poučeného souhlasu, emočního 

bezpečí, zatajení a reciprocity (Hendl, 2005). 

Poučeným souhlasem jsem začala každý z rozhovorů s respondenty. Tento souhlas 

jsem od respondentů nepožadovala písemně, ale nahrála jsem si ho na mobil. Každému 

respondentovi jsem před prvním rozhovorem vysvětlila účel a cíle mé práce a poučila je 

o tom, že na otázky, které by jim byly nepříjemné nebo by respondentova odpověď na 

otázku pro něj byla jakkoliv ohrožující, nemusí odpovídat. Také jsem je upozornila na 

to, že práce bude veřejně dostupná přes internet. Respondenti mohli kdykoliv 

z rozhovoru odejít nebo ho ukončit, měli i možnost kdykoliv s výzkumem skončit s tím, 

že bych jejich případné výpovědi do výzkumu nepoužila. Žádný z respondentů ale ani 

neodmítnul, ani neskončil. 

Respondentům jsem slíbila úplnou anonymitu s tím, že zveřejněn bude pouze jejich 

věk, vzdělání a také údaj o tom, jak dlouho v organizaci působí. Respondenti 

nevystupují pod skutečnými jmény, používám vymyšlené pseudonymy. Poznatelnost 

respondentů je přesto největším etickým rizikem výzkumu, jelikož Organizace pro 

seniory je velmi malou organizací a i přes anonymitu respondentů jsou lehce poznatelní. 

Vedoucí pracovnice Organizace pro seniory je navíc jednou z respondentů, takže o tom, 

že výzkum probíhal a na jaké téma jsem se v něm zaměřovala, věděla. I přesto, že jsem 

na toto riziko všechny respondenty upozornila a také na to, že práce bude veřejně 

dostupná přes internet, zjistila jsem od nich citlivá data, která by jim mohla v souvislosti 

s jejich působením v organizaci ublížit. Toto riziko je vysoké především u trvalých 

zaměstnanců organizace, kteří by mohli být postiženi například srážkou z platu, 

zvýšenou kontrolou vedoucího pracovníka nebo dokonce ztrátou pracovního místa. I 

přesto, že si nemyslím, že zmíněné postihy nastanou, nelze toto riziko přesto vyloučit. 

Abych toto riziko tedy co nejvíce minimalizovala, seznámila jsem sama vedoucí 

Organizace pro seniory s výsledky výzkumu, které neobsahovaly některá citlivá data 

získaná od respondentů a to spolu s doporučeními pro organizaci plynoucími 

z výzkumu.  
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Ze stejného důvodu jako je anonymita respondentů jsem se rozhodla i anonymizovat 

název organizace a místo jejího působení. O organizaci hovořím v práci pod 

pseudonymem Organizace pro seniory, který reflektuje její hlavní poslání. Jedná se o 

malou neziskovou organizaci ve městě, které má cca 30 000 obyvatel, poskytující péči o 

seniory trpící Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou nebo jinými typy demence. 

Více o této organizaci píšu v následující kapitole. 

4.8. Organizace pro seniory 

Pro výzkum motivace dobrovolníků a zaměstnanců v organizacích občanské 

společnosti jsem si zvolila neziskovou organizaci, jejímž hlavním posláním je péče o 

seniory, kteří trpí Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou nebo jinými typy 

demence. Kvůli etickým rizikům jsem se rozhodla název organizace anonymizovat, 

používám proto pseudonym Organizace pro seniory. Organizace působí v menším 

městě, které má asi 30.000 obyvatel.  

Organizace pro seniory je malou organizací, která má celkem 10 zaměstnanců. Péči 

o klienty poskytuje prostřednictvím denního stacionáře s kapacitou 12 míst, ale i 

odlehčovací služby. Denní stacionář je určen pro klienty, kteří potřebují nepřetržitou 

celodenní péči, pomáhá předcházet jejich sociální izolaci a pomáhá jim udržet stávající 

schopnosti. Odlehčovací služba je určena pro rodiny klientů a nabízí jim možnost 

krátkodobého i dlouhodobého pobytu seniora. Této služby rodiny využívají například 

po dobu dovolené, nebo rekonstrukce domu. 

Stálí zaměstnanci chodí do Organizace pro seniory na denní a noční směny, vždy na 

12 hodin. Ráno přichází zaměstnanec v 6:00, připraví klientům snídani, podá jim jejich 

léky, pomůže jim s hygienou, vypere prádlo, potom připraví dopolední svačinu a 

následně vyplňuje formuláře o všem, co s každým jednotlivým seniorem zatím dělal. 

V poledne podá klientům oběd a po obědě umyje nádobí a podá klientům léky. Po 

obědě je odpolední klid, kdy má zaměstnanec volnou hodinu nebo dvě, které obvykle 

tráví povídáním s klienty nebo s dobrovolníky, dovyplněním formuláře a dalšími 

činnostmi. Potom připraví odpolední svačinu, rozdělí vyprané prádlo mezi klienty a 

začne chystat večeři. V 18 hodin se střídá se zaměstnancem na noční směnu a odchází. 
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V 18 hodin přichází do Organizace pro seniory zaměstnanec na noční směnu. 

Klientům pomůže s večerní hygienou, pomáhá jim s jejich potřebami, podá jim léky, 

uklidí kuchyň, utře stoly a zůstává přes noc v organizaci, aby klienty pohlídal, 

popřípadě jim s čímkoliv pomohl. 

Jak už jsem zmiňovala, Organizaci pro seniory také během mého výzkumu 

navštěvovalo 5 dobrovolníků, kteří fungují jako pomocná ruka zaměstnanců. 

Organizace pro seniory nemá žádné dobrovolnické programy, hlavním koordinátorem 

dobrovolníků je vedoucí organizace Dagmar. Dobrovolníky si ale většinou koordinují 

sami zaměstnanci, protože vedoucí pracovnice není vždy v Organizaci pro seniory 

přítomná a věnuje se své práci, která obnáší především administrativu spojenou 

s provozem organizace. Stejně tak zde neexistuje žádná systematizace získávání 

dobrovolníků. Dobrovolníci si většinou organizaci najdou buď sami na internetu, nebo 

na doporučení školy, známých, atd. Někteří dobrovolníci si tuto organizaci vybírají také 

kvůli tomu, že jí mají blízko svého bydliště. Organizace se snaží získávat nové 

dobrovolníky prostřednictvím svých webových a facebookových stránek. 

Dobrovolníkům se v organizaci věnují hlavně zaměstnanci, kteří je využívají pro 

pomocné práce, jako je přichystání jídla, povlékání postelí, praní prádla, nebo nákup 

potravin a drogerie. Dobrovolníci nesmí klientům podávat léky a dělat další činnosti, 

které může dělat vždy jen zaměstnanec, který splňuje podmínky na vzdělání podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci mají obvykle mnoho povinností a nezbývá jim 

příliš času na to, aby se mohli věnovat jednotlivým klientům, přebírají tuto roli 

dobrovolníci, kteří si se seniory povídají, hrají s nimi deskové hry, trénují se seniory 

jemnou motoriku rukou (vybarvování omalovánek, cvičení, vyrábění) a dělají s nimi 

další aktivity. 

Dobrovolníci chodí především pomáhat denním směnám, které jsou více náročné, a 

pomoc dobrovolníka je tam potřebnější než u směn nočních. Většina dobrovolníků jsou 

navíc studenti, takže je pro ně denní směna výhodnější.   
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5. EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části této práce popíši průběh samotného výzkumu, interpretaci 

analyzovaných dat a zjištěných výsledků. Výpovědi respondentů jsou pro lepší 

přehlednost uvedeny kurzívou.  

Nejprve popíšu, jak celý výzkum probíhal, dále se zaměřím jednotlivě na 

zaměstnance, dobrovolníky a vedoucí pracovnici ve vztahu k jejich motivaci k práci 

v Organizaci pro seniory a na to, jestli vůbec a pokud ano, tak jaké styly řízení se 

v souvislosti s motivací pracovníků v organizaci vyskytují. Na závěr se pokusím 

odpovědět na jednotlivé výzkumné otázky a celý výzkum shrnout.  

5.1. Průběh výzkumu 

Jak už jsem zmiňovala výše v práci, výzkum jsem prováděla v Organizaci pro 

seniory a to v období od června 2017 do března 2018. Celý výzkum probíhal jako 

případová studie s cílem co nejpodrobněji a s detailním porozuměním zjistit motivace 

zaměstnanců a dobrovolníků této organizace, vzájemně je porovnat a zjistit podobnosti, 

případně odlišnosti v nich, dále prozkoumat, zda se liší řízení těchto dvou skupin 

respondentů s ohledem na jejich charakteristiky a zjistit, zda tyto motivace odpovídají 

motivačním teoriím z teoretické části práce. 

Vzhledem k tomu, že jsem dříve v Organizaci pro seniory také působila jako 

dobrovolník, mohla jsem čerpat i ze své vlastní zkušenosti. Tato zkušenost mi pomohla 

především s nástupem do terénu, protože jsem již všechny respondenty znala osobně, 

s většinou si i tykala a proto pro mě nebylo tak těžké vybudovat si důvěru, která je ve 

vztahu výzkumníka a respondenta velmi důležitá. To, že mě respondenti již znali, pro 

mě bylo výhodné také v tom, že jsem se od nich dozvěděla i citlivá data, které by cizí 

člověk musel získávat delší dobu. To, že jsme se s respondenty vzájemně znali, nám 

pomohlo také v tom, že jsme do výzkumu nevstupovali s počáteční nervozitou.  

V organizaci jsem se nejprve zeptala vedoucí pracovnice Dagmar, jestli je možné 

tam provádět výzkum a poprosila jí o rozpis služeb, díky kterým jsem věděla, kdo má 

v který den a čas naplánovanou směnu. Potom jsem o účast ve výzkumu postupně 

požádala všech 13 respondentů. Žádný z respondentů mi účast ve výzkumu nezamítnul. 
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Potom jsem do organizace postupně docházela ve zmiňovaných 10 měsících tak, 

abych s každým respondentem měla alespoň dva rozhovory, jejichž délka byla obvykle 

cca 60 minut.  Jelikož výzkum trval relativně delší dobu, vytvořila jsem si s některými 

respondenty bližší vztah, stejně jako jsem si postupem času začala oblibovat některé 

z klientů – seniorů a oni mě (i přesto, že měli nejprve problém si mě kvůli jejich 

zdravotní diagnóze zapamatovat). 

S každým respondentem jsem se snažila najít klidné místo v organizaci, ve kterém 

by náš rozhovor mohl probíhat, zároveň ale bylo nutné, aby byl respondent blízko 

klientům, kdyby cokoliv potřebovali. V teplých dnech se naše rozhovory obvykle 

uskutečňovaly na zahradě organizace, v zimě v kuchyni.  

Každého respondenta jsem se nejprve ptala na jeho věk, vzdělání, předchozí 

zaměstnání, na dobu, jak dlouho v organizaci působí a důvod, proč se rozhodl pracovat 

právě tam. Až postupem času jsem svými otázkami začala mířit na jejich motivace 

k práci v této organizaci, na hodnoty, které pro ně práce v organizaci představuje, na 

pracovní spokojenost, ale také na problémy, které v organizaci spatřují, na překážky 

v práci, případně záležitosti, které je demotivují a chtěli by je změnit. 

Během výzkumu jsem se nesetkala s žádnými problémy, spíše probíhal lépe, než 

jsem si představovala, že probíhat bude. Jak už jsem v předchozí kapitole uváděla, 

původně jsem sice chtěla použít metodu polostrukturovaných rozhovorů, která se už při 

prvních rozhovorech ukázala jako nevhodná metoda, proto jsem zvolila raději 

neformální rozhovory, které měly někdy podobu až narativních rozhovorů. Tuto změnu 

metody ale nevidím jako problém. 

Nejtěžší částí výzkumu pro mě byla analýza nasbíraných dat, kterých bylo velké 

množství. Analýza dat zabrala velké množství času, protože jsem si jednotlivé 

rozhovory nejprve musela přepsat, potom jsem provedla kódování a následně kódy 

seřadila do kategorií, což mi pomohlo systematicky vyhodnotit odpovědi respondentů a 

vzájemně je porovnat. 
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5.2. Motivace zaměstnanců 

V této kapitole se zaměřím pouze na výsledky výzkumu, které se týkají skupiny 

zaměstnanců (ve významu uvedeném v kapitole 3 této práce). 

Před samotným výzkumem jsem provedla rešerši literatury, která shrnovala některé 

základní teorie motivace zaměstnanců a jejich vhodné řízení s ohledem na motivace. 

Některé znalosti o motivacích zaměstnanců jsem také měla z kurzů Personální řízení 

v občanském sektoru a Leadership v občanském sektoru.  

Výzkum jsem začínala s představou, že budu motivace zaměstnanců zkoumat podle 

některé z teorií motivace uvedených v teoretické části. Při sběru dat jsem se ale 

rozhodla, že se teorie pokusím spíše najít ve výpovědích jednotlivých respondentů, 

protože motivace každého respondenta byly hodně individuální a jedinečné 

v souvislosti s osobností respondenta a jejich zobecnění by tedy nebylo možné. 

V práci také hojně uvádím některé z odpovědí z rozhovorů s respondenty. Jedná se 

spíše o krátké úseky, které dle mého názoru dobře vystihují nejdůležitější jádro 

odpovědí respondentů, nebo se jedná o výpovědi, které mi ve vztahu k zjišťovaným 

cílům práce přišly zajímavé či významné. 

5.2.1. Počáteční motivace 

Nejprve jsem se zajímala o to, jak dlouho respondenti pracují v Organizaci pro 

seniory, proč se zde vlastně rozhodli pracovat, případně kde pracovali před tím. Těmito 

otázkami jsem chtěla zjistit, zda už předtím pracovali v některé z organizací občanského 

sektoru, proč se rozhodli k práci v tomto typu organizace a jaká byly jejich vstupní 

očekávání a počáteční motivace. 

Někteří respondenti zdůrazňovali jako své počáteční motivace především možnost 

pracovat s lidmi, být s nimi v interakci, možnosti získat od starších klientů, ale i 

spolupracovníků nové zkušenosti a znalosti. Jako důležitý faktor uváděli respondenti 

také možnost brát si děti do práce nebo možnost zkráceného úvazku.  

Důležitost práce s lidmi jako svou počáteční motivaci zdůrazňovala například 

respondentka Jana: „Když jsem si hledala práci, tak jsem hlavně chtěla, abych 
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pracovala s lidma. V kanclu u papírů bych se asi zbláznila, já potřebuju mluvit s lidma 

a chci, aby byl každej den jinej. Když jsem viděla, že nabízej volný místa sem, tak jsem 

se přihlásila a naštěstí mě vzali. Já jsem se teda vždycky spíš starala o děti než o 

důchodce, ale ono je to vlastně hodně podobný.“. 

Respondentku Martu lákala nejen práce s lidmi, ale i samotné téma péče o seniory: 

„Jsem zdravotní sestra, před tím jsem pracovala jako sestra v porodnici. Po mateřský 

jsem hledala práci a rozhodla jsem se pracovat tady, protože se péče o starý lidi často 

zanedbává a přitom je to dost důležitý, protože jednou budeme starý všichni. Líbilo se 

mi, že budu dělat něco potřebnýho, že někomu můžu pomoct, a že mám možnost se od 

těch lidí dozvědět něco o jejich životě. Taky mi tady nabídli práci na půl úvazku, kterou 

jsem potřebovala kvůli dětem, to je tady hodně těžký najít.“. 

Respondentka Eliška hledala také zaměstnání, které by jí mohlo poskytnout dostatek 

flexibility k tomu, aby se postarala o své malé děti: „Když jsem si po mateřský hledala 

místo, tak jsem hlavně chtěla, abych si mohla nějak obstarat a zařídit děti. A tady mi 

nabídli, že si je můžu brát i do práce, takže to pro mě bylo hodně důležitý. Ale líbila se 

mi i náplň práce a taky holky tady byly moc sympatický. Nikdy před tím jsem v žádný 

neziskovce ještě nepracovala. Když jsem sem pak začala chodit, tak si mě klienti tady 

strašně získali svojí bezprostředností. Mám tady svoje oblíbence, kvůli kterym bych 

nechtěla odcházet nikam jinam.“. 

Jako ostatní respondentky, i Lucie se rozhodla pracovat v Organizaci pro seniory 

kvůli práci s lidmi: „Před tim jsem dělala ve fabrice u pásu a to bylo strašný, jela jsem 

tam jak fretka, dvanáctihodinový směny, žádnej čas na děti ani na manžela…  Tak jsem 

tam skončila a pak jsem viděla inzerát sem a přišlo mi to jako dobrej nápad, že se budu 

starat o babči, budu mít zase víc volnýho času…  Akorát jsem si musela vlastně dodělat 

kurz sociální pracovnice, ale to bylo docela v pohodě. Teď jsem tady spokojená.“. 

Petra již s péčí o seniory měla zkušenosti z bývalých zaměstnání, protože působila 

jako sociální pracovnice v domovech důchodců: „Já jsem dělala v jednom obrovskym 

důchoďáku, kde jsme měly ve dvou na starosti třeba i 30 ležících lidí a to bylo peklo, 

vůbec se to nedalo zvládat. Když jsem zjistila, že tady otvíraj neziskovku, která se bude 

starat jenom o pár klientů, přišlo mi to jako super nápad, protože to je docela nízkej 

počet, při kterym si můžeš dovolit věnovat se těm lidem o dost víc. Navíc ta neziskovka 
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tak jako vzbuzuje důvěru, že to nedělá jenom pro peníze. Tak jsem sem nastoupila a 

pomáhala to tady zprovoznit, takže tady k tomu mám uplnějinej vztah, než k tomu 

důchoďáku, kde jsem pracovala před tim.“. 

Jediný respondent mužského pohlaví, Jiří, pracuje v organizaci na poloviční úvazek 

jako asistent sociálních pracovnic a také provádí údržbářské práce. V organizaci 

především pomáhá sociálním pracovnicím s manipulací s klienty, s jejich osobní 

hygienou, provádí údržbářské práce, seká zahradu kolem organizace atd. Jiří dříve 

pracoval v jiné neziskové organizaci se zaměřením na pomoc lidem s duševními 

nemocemi. Jako hlavní motivaci, proč se rozhodl pracovat v této organizaci, uvedl Jiří: 

„Já jsem jako invalidní důchodce rád, že si můžu nějak přivydělat, že nemusim sedět 

doma a koukat, ale můžu tady bejt s ostatníma lidma a třeba jim i nějak pomoct. Není 

lehký sehnat práci, kterou bych mohl dělat i jako invalida a eště to dělat jenom na pár 

hodin denně. Staroušci jsou strašně milý, je to taková vděčná práce pomáhat jim a 

starat se o ně.“. 

Poslední respondentka Zuzana pracovala nejprve v jiné neziskové organizaci se 

zaměřením na drogovou prevenci. Poté nastoupila do Organizace pro seniory: 

„Vystudovala jsem obor sociální práce, protože jsem vždycky chtěla dělat něco 

smysluplnýho a pro lidi. Potom jsem chtěla změnit zaměření, tak jsem začala pracovat 

tady. Říkala jsem si, že i když to tady bude těžký, tak to aspoň těm lidem pomůže a i mě 

to přinese nový zkušenosti a poznám zase nový lidi. Práce v nezisku mě baví tim, jak 

jsou v něm všichni lidi důležitý a každej něco může navrhnout nebo se snažit změnit 

nějakej problém. To třeba ve firmách vůbec neni, tam jde jenom o peníze a každej jenom 

přemýšlí, jestli se jim tam ten člověk vyplatí.“. 

Jak jsem zjistila z výpovědí respondentů, počáteční motivace k práci v této 

organizaci byly různé. Nejčastěji respondenti zmiňovali samotnou náplň práce obecně, 

tedy možnost být v kontaktu s lidmi, možnost pomáhat potřebným, či možnost 

získat nové zkušenosti. Práci s lidmi upřednostnili všichni respondenti před 

jednotvárnou prací v kanceláři nebo výhradní administrativou. Péči o seniory navíc 

respondenti vyhodnocují jako velmi důležitou, protože se jednou může týkat kohokoliv 

z nás. Senioři jsou za péči a věnování času velmi vděční, což dávají podle respondentů 

také najevo. Respondenti se v souvislosti s prací v této organizaci nevyhnou ani 

citovosti, což se projevuje například na tom, že si některé klienty oblíbí více než jiné, 
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někteří klienti je dojímají, nebo s nimi soucítí i v těžkých chvílích. Sociální cítění, tedy 

touha pomáhat potřebným, se objevila u všech respondentů. 

V otázce, zda si respondenti organizaci občanského sektoru vybrali schválně, nebo 

mezi neziskovým sektorem a ziskovým sektorem respondenti příliš nedělali rozdíly, se 

ukázalo, že pouze 2 respondenti pracovali vždy v organizaci s neziskovým charakterem, 

zbylí respondenti neměli s prací v neziskovém sektoru ze svých předešlých zaměstnání 

žádné zkušenosti. Neziskovou organizaci si mimo těchto dvou respondentů a jedné další 

respondentky, kteří záměrně vybírali své budoucí zaměstnání mezi organizacemi 

občanského sektoru, nikdo záměrně nevybral. Výběr neziskové organizace byl u 

zbylých respondentů čistě náhodný a stejně tak nespatřovali příliš rozdílů mezi prací pro 

neziskovou organizaci a pro ziskovou organizaci. Nejdůležitější byla pro respondenty 

možnost pomoci někomu jinému, jedno v jakém typu organizace. Dá se ale říci, že u 

některých respondentů navozoval typ neziskové organizace větší důvěru. 

U žen, které mezi respondenty silně převažují, se jako další klíčový faktor výběru 

zaměstnání v této organizaci ukázala být možnost vodit si děti do práce. Tato možnost 

ženám dovoluje více pracovat, ve volných chvílích s dětmi napsat úkoly do školy, 

možnost nemuset shánět hlídání dětí o prázdninách nebo možnost více se dětem 

věnovat. Děti v Organizaci pro seniory také velmi kladně působí i na klienty, pro které 

jsou příjemným zpestřením, zdrojem zábavy a radosti.    

Jak už jsem zmiňovala, pro respondenty byla velmi důležité také možnost pracovat 

na půl úvazku, nebo možnost nastavit si čas strávený prací flexibilně, což je především 

případ respondenta Jiřího. Zkrácené úvazky jsou ve městě, kde výzkum probíhal, velmi 

nedostatečné a to i přesto, že je někteří zaměstnanci upřednostňují. Mimo Jiřího, který 

částečný úvazek upřednostnil z důvodu zdravotních problémů, ho má i respondentka 

Marta, která je matkou tří malých dětí. Flexibilitu také umožňuje možnost naplánování 

si směn, nebo možnost vyměnit si směny po domluvě se spolupracovníky. 

Jako další motivaci zmiňovali respondenti také pocit důležitosti v organizaci. 

Vedoucí pracovnice organizaci zakládala mimo jiné s respondentkou Petrou, která má 

díky tomu k organizaci úplně jiný vztah. Tato skutečnost také významně ovlivnila její 

loajalitu k organizaci.  I ostatní respondenti upozorňovali na citlivý přístup vedení 

organizace, který ihned od začátku jejich působení v organizaci bral v úvahu jejich 
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názory, začleňoval je do rozhodování, komunikoval s nimi a celkově sledoval dění 

v organizaci. Stejně tak zmiňovali i fungující, přátelský a podporující kolektiv, díky 

kterému bylo zapojení do organizace o dost snadnější. 

5.2.2. Motivace zaměstnanců 

V dalším kroku jsem se už zaměřila na téma motivace zaměstnanců. Jaké jsou 

základní motivátory práce zaměstnanců? Zjištění odpovědí na otázku hlavních motivací 

zaměstnanců byl prvním krokem k získání odpovědí na hlavní výzkumnou otázku: Jaké 

rozdíly jsou v motivaci zaměstnanců a dobrovolníků?  

Nejčastější odpovědí, kterou uvedlo všech 7 respondentů, byla možnost pomáhat 

potřebným. Pomoc pro lidi, kteří už nemohou žít bez pomoci ostatních, navazovat 

s nimi vztahy, vymýšlet pro ně aktivity, pomoci jim udržet jejich schopnosti, trénovat a 

cvičit s klienty jejich dovednosti, nebo je jen vyslechnout a pohladit, byly pro všechny 

respondenty tím, co je k jejich práci nejvíce pohání a motivuje k tomu, aby v organizaci 

pracovali.  

Jelikož jsou v organizaci senioři, kteří trpí poruchami paměti (Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, stařecká demence) musí být přístup pracovníků 

individuální, citlivý, vnímavý a ohleduplný, a to i v situacích které jsou náročné pro obě 

dvě strany – jak pro klienty, tak i pro zaměstnance. Respondenti zaměstnanci často čelí 

psychicky náročným momentům, kdy jsou klienti smutní, vzteklí, agresivní, zmatení, 

nepříjemní, cítí napětí, stres, nebo obavy. Přesto svou práci považují za velice důležitou 

a náplň jejich práce je jejich největší motivací k práci v Organizaci pro seniory. 

Jak už jsem psala, tuto motivaci cítí respondenti jako tu úplně nejsilnější. Většina 

respondentů cítí důležitost péče o seniory i v osobním kontextu, neboť si často do 

klientů promítají své rodiče nebo prarodiče. Spokojenost klientů a možnost zpříjemnění 

jejich posledních let života je pro respondenty velmi důležitá část jejich každodenní 

práce. Níže jsou uvedeny části některých odpovědí respondentů. 

Podle respondentky Jany je jakákoliv snaha a pomoc sociálních pracovnic ve většině 

případů odměněna velkou vděčností a veselou náladou klientů: „Mě určitě nejvíc 

motivuje to, že můžu pomoct obyčejnejm lidem, jako jsme my všichni. Já se jim fakt 

snažim věnovat, aspoň třeba na chvilku, protože na to nemám zas tolik času, ale fakt se 
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snažim. Některý lidi tady jsou za to fakt vděčný a kontakt a věnování času potřebujou. 

Jsou teda i takový, který jsou radši sami a nechtěj si povídat nebo něco dělat, ale těch je 

spíš míň. I když domu chodim někdy fakt unavená, tak mám ale pocit takovýho dobrýho 

skutku, že jsem pro někoho udělala něco dobrýho.“. 

Velmi podobně se vyjádřila i respondentka Marta, která mi při jednom z rozhovorů 

řekla: „Hlavně ze začátku se mi stávalo, že jsem šla domu z práce a brečela jsem, 

protože ty situace tady jsou občas fakt hrozný. Jedna pani tady třeba pořád dokola 

zapomíná, že její manžel umřel a často za mnou nebo za holkama přijde, jestli bysme 

mu nemohli zavolat, že s nim potřebuje mluvit. Jednou za mnou takhle přišla, že mu 

mám zavolat a byla úplně bez sebe, křičela na mě, že to musim udělat hned, protože já 

se to snažila zamluvit, abych jí zbytečně nestresovala. Ale jak křičela, tak jsem jí řekla, 

že manželovi nezavoláme, protože to nejde, že už přece umřel. A když jsem viděla, jak 

pak zareagovala a začala brečet, tak jsem začala brečet s ní. Takovýhle situace tady 

jsou ale skoro každej den a časem se už člověk obrní a snaží se vnímat jen to pozitivní 

na naší práci jako třeba to, jak jsou lidi rádi za všechno, co pro ně uděláme, někdo 

třeba za všechno věčně děkuje, někdy je tady s nima strašná sranda. To je asi to nejvíc, 

co mi práce přináší. Nechtěla bych dělat práci, kde někomu nemůžu aspoň trochu 

pomoct a přispět k jeho lepší situaci nebo spokojenosti.“. 

Také respondentka Lucie se vyjádřila ke své hlavní pracovní motivaci: „Když jsem 

sem nastoupila, tak jsem snad ani nečekala, že to tady budu mít tak strašně moc ráda. 

Ale hrozně rychle jsem si uvědomila, jak je pro mě důležitý těm lidem tady pomáhat. 

Tak třeba jedna pani tady je strašně podobná mojí babičce, která už nežije, a já jak v ní 

vidim tu mojí babičku, tak jí vždycky strašně ráda vidim a když se třeba vracim 

z dovolený, tak už se těšim, až jí uvidim a zkontroluju jí, jak se má. A takhle to mám i 

ostatníma klientama tady, jen ne třeba tak silně. Někdy je to tady fakt těžký a náročný, 

ale já bych stejně neodešla. Mám to tady ráda a hlavně tady fakt dělám něco, co má 

opravdickej smysl, pomáhám lidem, který mojí pomoc potřebujou a nemohli by bez ní 

být.“. 

Respondentka Petra se péči o seniory věnuje už dlouhou řadu let, svojí práci má ale 

ráda a jen velice nerada by ji měnila: „Já se o starý lidi starám už přes 20 let, a i když 

jsem z toho už někdy unavená, tak bych stejně neměnila. Jsem ráda, že můžu pomáhat 

těm, co to potřebujou a seberealizovat se prací, která má smysl. Tuhle organizaci jsem 
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pomáhala rozjet, takže tady k tomu mám hodně osobní vztah a snažim se hodně 

pracovat, aby to tady dobře fungovalo. Taky se snažim být na klienty hodná, občas je 

třeba i pohladit nebo obejmout aby se tady cítili dobře. Oni si to druhej den už stejně 

nepamatujou, ale třeba se jim to někde vzadu ukládá, to nemůže nikdo vědět. Já to 

dělám teda i pro sebe, abych si mohla říct, že jsem jim pomohla, co nejvíc jsem 

mohla.“. 

Zuzana si myslí, že tuto práci ani bez silné motivace pomáhat druhým lidem nejde 

dělat: „Na to, jak je to tady náročná práce máme strašně malý platy. I kdybysme ale 

měli platy o dost větší, tak si myslim, že tuhle práci nejde dělat jenom pro peníze. Někdy 

je to tady tak náročný, že bych tady jenom kvůli penězum ani nevydržela, to bych asi 

skončila. Když ale vidim, jak nás ty lidi tady potřebujou úplně ke všemu – k hygieně, 

k jídlu, k tomu, abysme si s nima povídali, prostě ke všem, pro zdravý lidi, normálním 

věcem, tak aspoň vidim, že dělám něco, co má cenu, že přispívám k tomu, aby byl svět 

lepší a hezčí.“. 

Motivace pomáhat druhým je tedy stěžejní motivací pro všechny respondenty z 

organizace. Práce v Organizaci pro seniory přináší respondentům možnost seberealizace 

a zvyšuje jim jejich pracovní sebevědomí.  

Druhou nejčastější motivací k práci v Organizaci pro seniory byla možnost 

kontaktu s lidmi. O důležitosti této motivace hovořilo 6 respondentů z celkových 

sedmi. 

Respondentka Eliška má dvě malé děti a po návratu z mateřské dovolené pro ní byla 

možnost kontaktu s ostatní lidmi velmi důležitá: „Já jsem si hledala práci, kde budu 

moct pracovat s lidmi radši než třeba s papírama. Na mateřský jsem byla pořád jen s 

dětmi, tak jsem pak byla moc ráda, že tady můžu bejt i s dospělákama a popovídat si s 

kolegyněma nebo s klientama. Holky tady jsou tak strašně moc fajn, že jsem ráda, že je 

mám. Kolektiv tady máme strašně moc skvělej, asi nejlepší, co jsem kdy v jakýkoliv 

práci zažila.“. 

Respondentka Jana kvůli většímu sociálnímu kontaktu také upřednostňuje práci 

s lidmi před prací s daty v kanceláři: „Já bych nikdy nechtěla bejt zavřená 8 hodin 

každej den někde v kanclu a nedělat práci s lidma. I když je to tady někdy těžký, tak 
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bych nechtěla dělat nic jinýho. My jsme tady dost soudržnej kolektiv a navzájem si 

rozumíme. Dá se říct, že s některýma holkama tady jsem spíš kámoška než kolegyně. A i 

klienty mám strašně ráda, některý z nich tady jsou tak dlouho, že je beru skoro jako 

členy rodiny. Je fajn je pravidelně vídat a povídat si s nima.“. 

Respondent Jiří se díky práci v Organizaci pro seniory dostane do společnosti, 

protože jako invalidní důchodce nemá mnoho příležitostí kontaktu s lidmi: „Jsem 

strašně rád, že tady můžu pracovat a že nemusim sedět sám doma. Práce mi pomáhá i 

psychicky, popovídám si tady s důchodcema nebo s holkama (pozn. zaměstnankyně 

organizace) a domu jdu spokojenej. Kdybych nepracoval a nesetkával se s žádnejma 

lidma, tak bych na tom byl zdravotně daleko hůř. Dá se říct, že díky tomu, že tady 

pracuju, mám tady zodpovědnost a povídám si tady s ostatníma, nemám tolik depresí 

jako dřív a jsem na tom mnohem líp než třeba před pár rokama.“. 

Stejně jako kontakt s lidmi, respondenty velmi motivuje i smysluplnost práce, 

kterou vykonávají. Respondenti cítí, že je jejich každodenní péče a pomoc klientům 

velmi důležitou povinností, která má velký smysl a pro seniory ale i jejich rodiny, je 

naprosto nezbytná. Smysluplnost práce hodnotí jako jeden z dalších motivátorů k práci 

v Organizaci pro seniory 6 respondentů, tedy stejně jako u motivace kontaktu s lidmi. 

Téma seniorů a sociální péče jako takové, hodnotí obecně lidé jako jednu 

z nejsmysluplnějších aktivit, což se odrazilo i ve výsledcích výzkumu. 

Jak už jsem zmiňovala, smysluplnost práce hodnotili téměř všichni respondenti 

jako důležitý faktor jejich motivace k práci. Pro respondentku Petru je smysluplnost 

práce, kterou dělá dokonce tím nejsilnějším motivátorem: „Starost a péče o starý lidi je 

čím dál tím důležitější. Lidi čím dál tím víc a dýl pracujou a proto se už nezvládají 

starat o svoje starý příbuzný, který potřebujou dvaceti čtyř hodinovou péči sedm dní 

v týdnu. Potřeba různejch zařízení, který se staraj o seniory tak bude čím dál tím větší, 

protože i jak stárne generace, tak seniorů bude čím dál tím víc. Tahle práce je důležitá 

a má smysl, protože se nestaráme o lidi, který se sem profetovali, nebo prochlastali. 

Staráme se tady o starý lidi a stárnutí potká každýho z nás. Nikdo neví, jak na tom bude, 

až bude jednou starej. Takže si myslim, že děláme něco významnýho pro celou 

společnost. To je asi ta hlavní motivace, proč každej den chodim práce.“. 
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Také pro respondentku Janu má smysluplnost jí prováděné práce ve vztahu 

k pracovní motivaci vysokou důležitost: „Pro mě je tahle práce určitě hlavně hodně 

smysluplná. Každej den můžu vidět, co svojí prací můžu ovlivnit, jak moc můžu lidem 

pomoct i obyčejnejma drobnejma věcma. To pro mě moc znamená. Ty lidi maj takový 

nemoci, že i když se jim věnujete úplně každej den, tak se už stejně nikdy nebudou lepšit, 

ale můžete jim pomoct, aby se aspoň nezhoršovali a udrželi si schopnosti, který mají 

teď. Už jenom to je strašně hezký, vidět, jakou maj ty lidi radost, když s nima vybarvíte 

omalovánky, i když se jim klepe ruka, nebo vyhrajou v člověče nezlob se. To mě hodně 

motivuje, když vidim, jakou z toho mají radost, nebo že se začnou smát. Oni si to sice už 

za pár hodin nebudou pamatovat, co jsme dělali, ale zůstane jim z toho ten spokojenej 

pocit.“. 

Respondentka Marta zastává velmi podobný názor jako Jana: „Já si myslim, že 

nejdůležitější je zaměřovat se na každodenní maličkosti, který můžou našim klientům 

tady aspoň trochu zpříjemnit život, v tom vidim největší cíl naší práce. Proto se snažim 

každýmu klientovi věnovat aspoň chvilinku, popovídat si s ním, pohladit ho, něco s ním 

hrát, nebo i vymyslet jen tak nějaký legrácky, kterejm se společně zasmějem. Ne každej 

den na to mám samozřejmě náladu, ale když pak vidim, jak jsou za každou snahu 

vděčný, tak si řikám, že to má smysl a že tohle je ta moje hlavní hnací pracovní síla, 

proč to dělám. Snažim se, aby měli konec života hezkej.“. 

Další motivací, o které hovořili celkem 4 respondenti, byla možnost seberealizace, 

nebo osobního rozvoje.  Tuto motivaci respondenti dávali především do kontextu toho, 

že jim Organizace pro seniory plně dovoluje využít jejich schopnosti a dovednosti, 

poskytuje jim prostor pro využití jejich kreativity a nápadů a umožňuje jim vzdělávat se 

a profesně růst. 

O této motivaci mluvila například respondentka Petra: „Díky tomu, že je tady hodná 

vedoucí, tak nás pořád posílá na nový školení nebo na přednášky a pořádá vzdělávací 

akce, takže je tady možnost se pořád vzdělávat a získávat nový zkušenosti. To je super, 

protože tak to všude nechodí. Člověk se pořád musí učit nový věci, aby nezakrněl, a 

pracovat na sobě. To mě určitě taky hodně motivuje k práci zrovna tady, protože takový 

chování k zaměstnancům není vždycky samozřejmost, což jsem viděla i ve svý předchozí 

práci.“. 
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Možnost seberealizace a osobního rozvoje motivuje i respondentku Elišku: „Pro mě 

je hodně důležitý to, že nás Dagmara (pozn. vedoucí organizace) podporuje v tom, 

abysme se nějak víc rozvíjeli a pracovali na sobě. Musim říct, že je na ní fakt vidět 

snaha, aby nás posílala na přednášky nebo školení, který by se nám mohly hodit. 

Naposledy jsem byla třeba na školení o tom, jak se chovat k lidem s Alzheimerovou 

chorobou, to bylo zajímavý a navíc spoustu věcí z toho, co jsem tam slyšela a co nám 

řikali, jsem pak mohla uplatnit tady. To je fajn. A pak je to samozřejmě práce, která 

člověka nějak naplňuje. Tím, že pomáhám lidem, starám se o ně a vymýšlím pro ně 

různý aktivity, se cítím, že dělám něco důležitýho a určitě je to pro mě způsob, jak se 

seberealizovat.“. 

Respondentka Lucie si myslí to samé jako předchozí respondentky: „Pro mě je to 

moc důležitý, dělat něco, co pro mě bude mít význam a bude mě to nějak naplňovat a 

posouvat. Tahle práce mi dovoluje se seberealizovat, navíc se tady pořád učim něco 

novýho, a to jak v praxi, tak i v teorii, třeba na školeních, kam nás vedení organizace 

pravidelně posílá. Výhodou taky je, že nás posílej na školení, který jsou vzhledem k naší 

práci vážně nějak podnětný, většinou to třeba bývá na téma sociální péče, senioři, 

zdravotní péče nebo nemoci, kterýma starý lidi trpí. To všechno nám pomáhá v tom, 

abychom se mohli učit nový věci a pracovat na sobě.“. 

Poslední respondentkou, pro kterou byl tento druh motivace také velice důležitý, 

byla Marta: „Já nemůžu chodit do práce jen tak, abych tam chodila pro peníze, ale musí 

mi to přinášet ještě taky nějakej posun, nebo osobní rozvoj. Péče o lidi je zrovna druh 

práce, která podle mě obecně poskytuje takovej ten pocit seberealizace a dobrej pocit 

sama ze sebe. Člověk se tím ale naučí i spoustu novejch věcí, třeba jak se chovat k lidem 

který trpěj určitýma nemocema, jak je s nima vhodný jednat, jak těm lidem pomáhat, 

aby se jejich stav aspoň trochu stabilizoval. Hodně nás v získávání novejch znalostí a 

rozvoji podporuje taky Dagmar, která hledá školení a přednášky, který by pro nás byly 

použitelný. Některý školení byly vážně dobrý a nápomocný pro některý situace tady.“. 

Další motivací, kterou respondenti identifikovali, bylo uznání. Uznání cítili 

respondenti nejen ze strany organizace, tedy z vnitřku, ale i z vnějšku, tedy od lidí 

z jejich okolí. Podle respondentů se dá obecně říci, že společnost hodnotí sociální péči 

jako záslužnou práci, která si zaslouží uznání kvůli psychické zátěži, ale i fyzické 

náročnosti této práce. V posledních letech se navíc zdůrazňuje důležitost tématu kvalitní 
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péče o seniory, čímž se uznání od společnosti směrem k těmto zaměstnancům ještě 

zvýšilo. Pocit uznání pociťují respondenti také ze strany vedoucí Organizace pro 

seniory, která se ke každému zaměstnanci snaží chovat s respektem, s ohledem na 

individuální hodnoty a charakteristiky, které zaměstnanci zastávají, ale také s jistou 

mírou uznání, což zaměstnancům přináší pocit, že na nich jako na jednotlivcích záleží. 

Tuto motivaci reflektovali ve výzkumu celkem 4 respondenti.  

Uznání organizace za odvedenou práci, ale i společnosti jako takové, cítila například 

respondentka Jana: „Když někomu z okolí řeknu, že pracuju jako sociální pracovnice, 

která se stará o nemocný seniory, tak to většinou vzbuzuje obdiv. Většinou mi lidi řikaj, 

že je to určitě těžká práce, že dělám něco smysluplnýho, nebo že by to sami nezvládli 

dělat a že mě za to obdivujou. To mi řekli třeba i moje rodiče nebo kamarádi. Ale i ze 

strany vedení organizace cítím, že se k nám chovají tak, že jsme pro ně důležitý.  To je 

pro mě osobně třeba hodně důležitý. Kdyby mě někdo vnímal jako kus za kus, tak bych 

tady nemohla pracovat, to bych se zbláznila.“. 

O této motivaci se rozmluvila i respondentka Zuzana: „Mě se líbí i uznání, který 

kvůli svojí práci cítím. Když někde řeknu, že se starám o seniory, tak mi každej říká, že 

to musí být hrozný, že zná třeba někoho z okolí, kdo se staral o nemocnou babičku, a že 

je to hrozně náročná práce. Samozřejmě jsou i lidi, který se mi vysmívaj, že tady 

vynášim bažanty, ale těch je jenom málo, většina mě za to spíš obdivuje nebo chválí. 

Nějaký uznání cítim i od Dagmary, která nás třeba chválí, jak jsme šikovný, chválí 

aktivity, který pro klienty vymyslíme, nebo nám říká, že o nás hezky mluvili klienti. To 

všechno mě taky hodně motivuje, protože si nemyslim, že by to byla všude 

samozřejmost.“. 

Také další respondentka Petra hovořila o tom, jak jí motivuje uznání její práce od 

blízkých lidí a společnosti: „Mně teda taky hodně pomáhá v motivaci, když někdo třeba 

ocení to, co dělám, řekne, že jsem pracovitá nebo třeba že obdivuje to, co dělám. To mě 

vždycky jakoby nakopne a řikám si, že je dobře, že dělám to, co dělám. Můj manžel 

třeba pořád říká, jak jsem dobrá, že by se asi o lidi starat nemohl. Já si myslim, že my 

ženský jsme ale naprogramovaný na to se o někoho starat, hlavně teda o děti, ale on 

v tom není zas takovej rozdíl, mezi dětma a seniorama.“. 



59 

 

Pro pana Jiřího je pocit ocenění a uznání ze strany Organizace pro seniory důležitý a 

ve vztahu k práci je podle něj velmi motivujícím faktorem: „Já jsem strašně rád, když 

za mnou dojde někdo z holek nebo z vedení organizace a řeknou mi, že jsem něco hezky 

opravil, že jsem šikovnej, nebo že se mi třeba něco povedlo. To mám pak ze sebe strašně 

dobrej pocit a mám uplně jinou chuť dělat něco dalšího, když vim, že jsem tady něco 

platnej. Takže to mě taky asi taky hodně motivuje k práci.“. 

Další motivací, o které hovořili celkem 3 respondenti, byly pracovní a osobní 

výhody spojené s fungováním organizace. Jednalo se o výhody, které byly spojené 

s prací v organizaci, jako je například možnost brát si do práce děti nebo zvířata, výhoda 

zajištěné stravy, možnost delších pauz a přestávek nebo možnost posunout si pracovní 

dobu. U posledních dvou uvedených výhod se nejedná o výhody, které by probíhaly se 

souhlasem a vědomím vedení organizace. I tak je ale uvádím, neboť se jedná o 

motivace, které sami zaměstnanci reflektují jako další z důvodů, proč jsou v organizaci 

spokojení a tady i jako jeden z motivačních faktorů.  

Možnost brát si děti do práce uvítala mladá maminka dvou malých dětí Eliška: 

„Možnost brát si děti do práce je strašná výhoda, nevim, jak bych to dělala v jiný práci, 

kam bych si je brát nemohla. Někdy si je vyzvednu ve školce, kterou mám hned naproti, 

vrátím se sem s nima, oni si tady hrajou a já je vezmu večer domů. Taky si je sem beru o 

prázdninách, protože je těžký zajistit hlídání na celý dva měsíce a dva měsíce dovolený 

si vzít nemůžu. Pro mámu malejch dětí je to vážně strašně velká výhoda. Taky jsem tady 

jednou měla štěně, protože jsem ho nechtěla nechat doma samotnýho. Co je hezký je to, 

jak na děti nebo zvířata reagují klienti, který vždycky pookřejou, začnou se usmívat a 

jsou víc v pohodě a uklidněný. Velká výhoda je taky to, že nám sem vozej obědy pro 

klienty a z toho, co zbyde, se najíme i my. To je taky hodně motivující výhoda.“. 

Respondentka Jana také hovořila o tomto druhu výhod, které jsou pro ni vysoce 

motivační: „To, že si sem můžeme brát i třeba psa je super výhoda, to moc 

zaměstnavatelů nenabízí. Taky je super to, že sem vozej obědy, ale spousta z klientů sní 

třeba jen poloviční porci, takže jídlo potom zbyde i na nás. Taky je dobrý, že pokud si 

tady člověk udělá svoji práci rychle, tak mu potom zbyde čas, kdy si může dát kafe nebo 

si zakouřit a dát si pauzu klidně i na hodinu třeba. Hlavně po obědě, když je klid, mám 

třeba 2 hodinovou pauzu, kdy si můžu sednout pod pergolu na zahradu, dát si kafe a 

zakouřit si a popovídat si s klientama nebo kolegyněma. Další výhoda je to, že se 
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domlouváme s holkama, který jsou na noční, že budou v práci o něco dýl a my místo 

v šest ráno přijdeme do práce třeba až na osmou a můžeme se vyspat. O tom ale 

Dagmara samozřejmě neví.“. 

Poslední respondentkou, která do svých motivací zařadila právě tuto, tedy 

motivaci spojenou s výhodami plynoucí z nastavení fungování organizace, byla Lucie. 

Ta mi při jednom rozhovoru řekla: „Tady je fakt hodně výhod, zvlášť pro ženskou, 

protože je tady možnost brát si sem děti nebo si s holkama z noční domluvit pozdní 

příchod, takže si klidně můžeš odvízt děti do školy nebo do školky. To není jen tak někde 

možný a hodně holek toho využívá. Já si hlavně domlouvám odložení těch ranních 

příchodů do práce, protože dojíždim docela z daleka a nechce se mi vstávat ve 4. 

Děláme to ale tajně tak, aby o tom Dagmara nevěděla.“. 

 Úplně poslední motivací, kterou identifikovali také 3 respondenti, je zábava, 

kterou při práci v organizaci zažívají. Pro respondenty je v kontextu s touto motivací 

důležité zažívání veselých chvílí na pracovišti, a to jak s kolegyněmi, tak i s klienty. 

Zábava na pracovišti ale pro respondenty zaměstnance nemá tak velkou důležitost jako 

ostatní motivace. 

 O této motivaci hovořil respondent Jiří: „Pro mě je taky docela dost důležitý, že 

je tady hrozná sranda. Někdy třeba holky si tady dělaj legrácky a je to fakt strašně 

vtipný, kolikrát až brečíme smíchy. Taky je tady hodně sranda s babčama, třeba když 

nám něco vyprávěj. I ony maj radost, když se tomu pak všichni smějeme a myslim si, že 

jim to prospívá.“. 

Také respondentka Zuzana se rozmluvila o tom, že je pro ni důležité zažívat i veselé 

chvíle: „My jsme tady takovej veselej kolektiv, což je hrozně dobrý, protože nám to 

pomáhá překonávat i věci, který zrovna moc veselý nejsou. Když si tady řikáme vtipy a 

smějeme se jim, tak se klienti smějou s náma a je to takový hezký společně se zasmát. 

Někdy třeba nějaký babče řeknu, že je to treperenda nebo nezbednice a to se jim taky 

strašně líbí a smějou se tomu. To jsou takový příjemný veselý momenty, který člověku 

hnedka udělají lepší den, někdy i prodlouží život.“. 
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5.2.3. Demotivace zaměstnanců 

V předchozí kapitole jsem se zabývala motivací zaměstnanců, v té následující se 

zaměřím na téma, které s motivací zaměstnanců úzce souvisí – demotivace 

zaměstnanců. Co naopak zaměstnancům v organizaci chybí nebo vadí a rádi by to 

změnili? Jak velký vliv to má na jejich pracovní spokojenost či nespokojenost? Tomuto 

tématu jsem se věnovala dále ve výzkumu a v následující kapitole se pokusím shrnout 

poznatky, které jsem se od respondentů v souvislosti s tímto tématem dozvěděla.  

Obecně se dá říci, že demotivace zaměstnanců v této organizaci není vysoká. Jako 

asi každá práce, i práce v Organizaci pro seniory s sebou nese mimo výhod i nevýhody.  

Myslím ale, že z výpovědí respondentů je jasné, že výrazně větší vliv na ně měli 

motivační faktory, než ty demotivující. Některé demotivace byly spjaty s prací 

v neziskových organizacích obecně, například omezené finanční prostředky, které se 

projevují i na kvalitě poskytované péče, na nižších mzdách zaměstnanců atd. 

V odpovědích se také objevovaly demotivující faktory, které byly spjaté konkrétně 

s péčí o seniory, například úmrtí v organizaci, náročnost práce atd. O demotivaci 

jsem stejně jako o motivaci hovořila se všemi respondenty, jelikož se ale odpovědi 

hodně opakovaly, uvedu zde opět pouze ty nejzajímavější. 

Pro respondentku Janu měla nejvíce demotivující vliv malá mzda v organizaci: „S 

penězmna je to tady fakt blbý. Můj plat je za plnej úvazek 13 tisíc, což je jen o něco víc, 

než je minimální mzda. To je docela dost blbý, protože i když mě to tady fakt moc baví, 

tak z toho nájem prostě nezaplatim. Kdybych neměla přítele, o kterym vim, že se o nás 

odkáže postarat, tak bych tady musela přestat dělat. Chápu, že jsme neziskovka a že si 

Dagmara prostě nemůže dovolit nám přidat, ale aspoň těch 17, 18 tisíc bysme mít 

mohli.“. 

Respondentka Lucie si mimo peněz nejvíce stěžovala na to, že je v organizaci vždy 

pouze jen jeden zaměstnanec, k tomu občas i nějaký dobrovolník a tudíž se nemůže 

klientům věnovat příliš individuálně: „S tim, kolik tady mám práce, se prostě nezvládnu 

starat o potřeby každýho zvlášť. Taky není možný, abych někoho třeba vzala a šli jsme 

na procházku nebo jen tak se projít klidně i do krámu pro věci do organizace. Některý 

lidi tady chodit nemůžou, některý nechtěj a já když jsme tady sama, tak ten zbytek tady 

nemůžu nechat o samotě a bez dozoru. Takže se jim můžu víc věnovat jenom, když tady 
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mám nějaký dobrovolníky, který je pohlídaj. Když tady žádný dobrovolníci nejsou, tak 

jsem ráda, že zvládám svoji práci, ne tak abych se každýmu zvlášť ještě věnovala nějak 

specielně.“. 

Responentka Eliška mimo výše zmíněných demotivací hovořila také o psychické a 

fyzické náročnosti této práce: „Mimo toho, že tady těm lidem pomáháme vstát a 

všechno ostatní, takže je to fyzicky strašná dřina, navíc jsme tady dvanáct hodin na 

nohou, je to tady někdy i strašně náročný psychicky. Klienti jsou nemocný, zapomínaj, 

co bylo před hodinou, někdy jsou protivný, zlý nebo agresivní, a s tim všim si musíme 

poradit. Jsme tady vždycky jen jeden zaměstnanec, takže to někdy bejvá fakt dost 

náročný. Když jsou tady dobrovolníci, tak je to lepší, ale ta odpovědnost je stejně 

vždycky hlavně na nás. Pak je tady taky strašný to, že se jedná o starý lid, který tady 

končej svůj život. Já si tady vždycky třeba někoho oblíbim a on pak třeba tady umře 

nebo se až po čase dozvíme, že klient, o kterýho jsme se dřív dlouhodobě starali umřel 

doma a to je prostě strašný. Já jsem z toho pak úplně celá hotová, je to, jakoby mi umřel 

nějakej známej, někdy jako kdyby to byl někdo z rodiny.“. 

I respondentka Zuzana má na tuto situaci velice podobný názor: „Co mi tady vadí, 

jsou malý peníze. Určitě bych si přála mít aspoň trochu větší plat, abych aspoň mohla 

dopřát něco víc svým dětem nebo abysme třeba mohli jet na dovolenou. A pak je to taky 

samozřejmě těžká a náročná práce, která obnáší to, že klienty třeba i přebalujeme, 

uklízíme po nich cokoliv, vynášíme jim mísy a tak dál. Mimo toho jsou to prostě starý 

lidi, který zapomínaj a často měněj nálady, což taky není vždycky zrovna procházka 

růžovou zahradou. Zvládat se to dá, ale náročný to je. No a nejhorší demotivace je, když 

se nějakýmu člověku věnuješ i pět let, oblíbíš si ho, máš ho ráda a on potom umře. Tak 

to uplně pokaždé přemýšlim nad výpovědí a přemýšlim, jestli mi ta práce za to stojí. A 

jak vidíš, tak stojí.“. 

Také respondentka Marta se zamyslela nad otázkou pracovní demotivace a shodla se 

s předchozími redpondentkami: „ Já si myslim, že největší problém tady jsou peníze. Já 

mám třeba štěstí, že mě, i děti dokáže zajistit můj manžel, ale některý holky tady s penězi 

docela bojujou, protože platí hypotéku, mají děti a je těžký to všechno utáhnout 

z tohohle platu. Ne každej si může dovolit dělat něco prospěšnýho, nebo něco, co by rád 

dělal, protože i ty peníze jsou důležitý. A každej se nejdřív musí postarat o sebe a svojí 

rodinu a až pak může pomáhat druhejm lidem. Peníze se podepisujou i na tom, že 
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nemáme zas úplně tolik času se těm lidem tady věnovat nějak víc a každýmu zvlášť, to 

prostě nejde. Možná by pomohlo, kdyby tady ještě víc podporovali dobrovolníky, který 

nám pomáhaj i s péčí o lidi, a tak nám pak zbyde víc času na to, abysme se o klienty 

mohli starat ještě víc a víc kvalitně. Ne, že by ta péče tady teď kvalitní nebyla, ale 

všechno může být vždycky ještě o něco lepší.“. 

5.2.4. Shrnutí 

Motivace zaměstnanců, kterým jsem se v této části práce věnovala, byly u 

každého respondenta nepatrně odlišné, což je pochopitelné vzhledem k faktu, že je 

každý respondent individuální a jedinečná entita, pro kterou jsou důležité různé 

hodnoty a vzorce, pochází z jiného sociálního prostředí, atd. Tyto individuální 

charakteristiky je důležité brát v úvahu. I tak jsem ale identifikovala několik 

hlavních motivací zaměstnanců, o kterých se v rozhovorech zmiňovali. 

Nejprve jsem se zaměřila na počáteční motivace zaměstnanců, které zahrnovaly 

očekávání a představy o práci v organizaci, když do ní zaměstnanci nově 

nastupovali. Respondenti nejčastěji uváděli motivace k práci v organizaci, jako byly 

možnost být v kontaktu a v interakci s lidmi; možnost pomáhat lidem, kteří pomoc 

potřebují; získání nových zkušeností a dovedností, možnost pracovat na poloviční 

úvazek nebo možnost brát si do práce děti. Zaměřila jsem se také na otázku, zda si 

respondenti organizaci občanského sektoru vybrali záměrně, nebo zda se jednalo 

pouze o náhodu. Z výpovědí respondentů vyšlo najevo, že ve většině případů byl 

výběr neziskové organizace čistě náhodný a že mezi prací v organizaci občanské 

společnosti a prací v klasické ziskové organizaci nespatřují příliš rozdílů. 

Respondenti, kteří si organizaci občanské společnosti vybrali záměrně, zmiňovali 

větší důvěru, která organizace ve vztahu ke kvalitní péči o seniory vzbuzuje. 

Dále jsem se už zaměřila na samotné téma motivace zaměstnanců, na to, co je 

nejvíce motivuje k práci v této organizaci, díky čemu cítí v organizaci pracovní 

spokojenost nebo co je motivuje k dosahování jejich pracovních cílů. Mezi zjištěné 

nejsilnější motivace zaměstnanců patřily: pomoc potřebným, kontakt s lidmi, 

smysluplnost práce, seberealizace, osobní rozvoj, uznání, výhody spojené 

s fungováním organizace, pochvaly a zábava.   
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Potom jsem se zaměřila na demotivace, které zaměstnancům naopak snižují 

zájem, nadšení do práce nebo vynaložené úsilí, a které by rádi změnili. Zde 

zaměstnanci nejčastěji zmiňovali především okolnosti práce spojené s omezenými 

finančními zdroji organizace, jako jsou nízké mzdy, nebo nemožnost zaplatit dva 

zaměstnance na směně, což se projevuje především na nemožnosti poskytnout více 

individualizovanou péči o klienty. Objevovaly se také faktory spojené výhradně se 

zaměřením organizace. I přesto, že je pro respondenty možnost pomáhat druhým a 

pečovat o ně motivující, zahrnuje tato práce i těžkosti. Respondenti nejčastěji 

hovořili o úmrtí nebo zhoršení zdravotního stavu klientů nebo o psychické i fyzické 

náročnosti této práce.  

Obecně se ale dá říci, že zaměstnanci jsou spíše více motivováni než 

demotivováni, v Organizaci pro seniory jsou spokojení a převládá u nich pracovní 

nadšení. 

Pokud bych měla říci, jaké motivační teorii z literatury odpovídají má zjištění 

ohledně motivace zaměstnanců v Organizaci pro seniory, myslím, že by se jednalo o 

kombinaci více motivačních teorií. Relevantní by byla Maslowova teorie potřeb, 

neboť zaměstnanci si v této organizaci potřeby uspokojují od těch nejjednodušších 

po ty nejvyšší, kam patří potřeba uznání i seberealizace, které respondenti 

v rozhovorech uvedli. Motivacím zaměstnanců v Organizaci pro seniory by nejspíše 

ještě více odpovídala Aldeferova ERG teorie, neboť respondenti si v souladu s touto 

teorií uspokojují jak existenční, tak vztahové, ale i růstové potřeby. Aldefer navíc na 

rozdíl od Maslowa zdůrazňuje, že uspokojením jedné potřeby nedojde ke ztrátě 

jejího významu, ale především u růstových potřeb její význam ještě stoupá. To 

odpovídá výsledkům výzkumu, neboť všichni respondenti zdůrazňovali roli 

seberealizace a osobního rozvoje a uspokojením těchto potřeb jejich důležitost ve 

vztahu k pracovní motivaci ještě více zdůrazňovali. Jistou relevanci by měla i 

Herzbergova teorie satisfaktorů a dissatisfaktorů. Zaměstnance organizace motivují 

k práci vnější faktory, jako jsou mezilidské vztahy a dobrý kolektiv, pracovní 

podmínky (možnost polovičního úvazku, možnost brát si děti do školy, atd.), nebo 

chování vedení organizace, ale i vnitřní faktory, kam by bylo možné zařadit náplň 

práce, uznání nebo osobní rozvoj. Jelikož jsou vnější i vnitřní faktory u respondentů 

zaměstnanců naplněny, zaměstnanci jsou pracovně spokojení. 
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5.3. Motivace dobrovolníků 

Nyní se zaměřím na motivaci dobrovolníků (podle definice dobrovolnictví dle 

Friče a Pospíšilové, kap. 4). Výzkum probíhal celkem s 5 dobrovolníky. Všichni 

dobrovolníci v organizaci mají méně než 30 let a lze tedy říci, že se jedná o věkově 

homogenní skupinu, což se nejspíše odrazí i na výsledcích výzkumu. 

Jak už jsem výše v práci uváděla, organizace nemá žádný systematizovaný 

program dobrovolnictví, dobrovolníci nemají s organizací podepsanou žádnou 

smlouvu a organizace ani nemá žádný standardizovaný systém získávání 

dobrovolníků. Potenciální dobrovolníci bývají nejčastěji oslovováni přes sociální 

sítě, především přes facebook a také přes webové stránky organizace.  

Stejně jako u motivace zaměstnanců, i zde jsem se ještě před výzkumem snažila 

o co nejpodrobnější nastudování tématu a rešerši literatury k většímu porozumění 

otázky motivace dobrovolníků. Některé znalosti o dobrovolnictví a motivacím 

k dobrovolnictví jsem také mohla čerpat z absolvovaného kurzu Filantropie a 

dobrovolnictví.  

Identicky jako v předchozí kapitole budu využívat konkrétních odpovědí 

z rozhovorů s respondenty dobrovolníky. Tyto výpovědi jsou zkrácenými úseky 

odpovědí na otázky z rozhovorů, které pomáhají objasnit, zpřesnit nebo dokreslit 

zjištěná data.  

Také se zaměřím na to, jaká motivační teorie z teorií uvedených v teoretické 

části této práce u dobrovolníků v organizaci převažuje.  

5.3.1. Počáteční motivace 

Stejně jako u zaměstnanců, i u dobrovolníků jsem se nejprve pokusila zjistit, 

jaké byly jejich počáteční motivace a očekávání, proč si vybrali zrovna Organizaci 

pro seniory a zda si k dobrovolnictví záměrně vybrali organizaci občanské 

společnosti, nebo šlo o náhodný výběr. 

Respondenti měli různá počáteční očekávání, obecně se ale dá říci, že se 

ukázalo, že dobrovolníky nejčastěji k práci v této organizaci motivovaly hodnoty a 
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očekávání jako možnost pomoci druhým lidem, možnost splnit si praxe do školy, 

možnost vylepšit si svůj životopis, možnost kvalitního strávení volného času, 

navázání nových kontaktů, vytvoření nových přátelských vazeb, nebo možnost 

získat nové zkušenosti. 

Pokud se jedná o výběr organizace, někteří dobrovolníci si organizaci 

občanského sektoru vybrali vědomě. Další dobrovolníci si vybírali organizaci 

hlavně podle jejího zaměření, v případě Organizace pro seniory, tedy protože pečuje 

o seniory trpícími Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou či stařeckou 

demencí.  Pro zbytek respondentů dobrovolníků byl výběr organizace spíše 

náhodný, téma seniorů ani organizace občanské společnosti pro ně nemělo při 

výběru organizace významný vliv, respondenti si organizaci vybrali například kvůli 

blízkosti k místu jejich bydliště, nebo z důvodu doporučení organizace někým 

blízkým nebo jejich školou.  

Respondentka Nikola, 24letá studentka, si organizaci občanské společnosti 

vybrala úmyslně z důvodu, že by zde nebo jiné v neziskové organizaci sama jednou 

ráda pracovala. Když jsem jí ptala na její počáteční motivace pro dobrovolnickou 

práci v této organizaci, odpověděla mi: „Moje počáteční motivace byla hlavně 

možnost odchodit si tady povinný praxe do školy. Taky jsem si tady rovnou 

nasbírala data pro výzkum do bakalářky o stigmatizaci seniorů. Hodně se mi tady 

ale začalo líbit, oblíbila jsem si tady nějaký klienty a až dostuduju, tak bych tady 

ráda chtěla začít pracovat na plnej úvazek.“. 

Také respondentka Veronika nastupovala do organizace s počátečními 

motivacemi zajistit si zde povinnou praxi do školy: „Já studuju střední školu obor 

sociální vychovatelství, takže musíme mít povinný praxe třeba v důchoďákách, 

v děcákách a tak.  Dřív jsem dělala ve velikých důchoďácích, kde jsme měli na 

starosti strašně moc lidí. Praxi jsem si hledala hlavně podle toho tématu seniorů, ne 

protože je to neziskovka. Pak jsem si to našla tady a jsem spokojená. O prázdninách 

sem chodim na brigádu místo zaměstnanců, který jsou na dovolených a ve školním 

roce tady jsem jako neplacenej dobrovolník.“. 

Respondentka Pavlína si hledala dobrovolnickou práci, která ji umožní pomáhat 

potřebným lidem a kvalitně trávit svůj volný čas: „Já jsem si hledala téma, které by 
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se mi zdálo důležité nebo nějak zajímavé a přínosné, abych mohla svůj volný čas 

trávit kvalitně. Tady můžu pomáhat lidem, kteří to nutně potřebují a ještě získat nové 

zkušenosti. Také jsem očekávala, že zde najdu nové přátele, se kterými budu své 

zkušenosti s dobrovolnictvím sdílet. O možnosti dobrovolnictví zde jsem se 

dozvěděla z facebooku organizace. Další výhodou je, že se tady dostanu třeba i k 

účetnictví nebo různým projektům, což bude super do životopisu.“. 

Dobrovolník Filip chodí do organizace již pět let. Jeho hlavní prací je správa 

webových a facebookových stránek a pomoc při zajišťování technických záležitostí 

v Organizaci pro seniory. Pokud je to potřeba, pomáhá zaměstnancům i 

s manipulací s klienty. Jeho počáteční motivace byly: „Já jsem chtěl nějak vyplnit 

svůj volnej čas, protože se nerad flákám a rád jsem v zápřahu. A když jsem skončil 

školu a neměl jsem už tolik aktivit, rozhodl jsem se, že začnu dělat něco 

prospěšnýho. Tak jsem si našel tuhle organizaci, kam po práci chodim pomáhat s IT 

záležitostma nebo zvedat klienty. Taky jsem doufal, že tady najdu podobně 

orientovaný lidi, jako jsem já a že si tady možná i najdu kámoše.“. 

Pro poslední respondentku, Šárku, bylo hlavním podnětem pro dobrovolnickou 

práci získání zkušeností, které by později mohla uplatnit v některém z jejich 

budoucích zaměstnání: „Já jsem sem začala chodit už na začátku střední a řikala 

jsem si, že tady potkám zajímavý lidi, možná sem pak i budu chodit na brigádu, nebo 

že mi to potom minimálně pomůže při hledání práce po škole. Takže motivující pro 

mě byly hlavně ty kontakty a získání novejch zkušeností a zážitků.“. 

Některé počáteční motivace byly tedy velmi podobné těm, které uváděli i 

respondenti zaměstnanci, například možnost pomoci druhým lidem, kteří pomoc 

potřebují, nebo navázání nových kontaktů, případně získání nových zkušeností. Na 

rozdíl od počátečních motivů zaměstnanců, byly některé počáteční motivy 

k dobrovolnické práci u respondentů také spojeny se získáním budoucích 

zaměstnání, což respondenti dobrovolníci reflektovali jako příležitost vylepšit si 

životopis, získat nové pracovní zkušenosti nebo vytvořit si důležité kontakty. 
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5.3.2. Motivace dobrovolníků 

Dále jsem se už věnovala samotným motivacím k dobrovolnictví v Organizaci pro 

seniory, které dobrovolníky motivují k dlouhodobému působení v organizaci. Některé 

motivace dobrovolníků byli shodné s těmi zaměstnaneckými, v některých se tyto dvě 

skupiny lišily. 

Nejsilnější motivací dobrovolníků, kterou pociťovalo všech 5 respondentů, byla 

motivace pomáhat druhým lidem. Tuto nejsilnější motivaci uvedli také všichni 

zaměstnanci. Motivace pomáhat druhým souvisí se zaměřením organizace na seniory, 

ale i se silným sociálním cítěním respondentů. Stejně jako u zaměstnanců, i někteří 

dobrovolníci tuto motivaci cítili i v osobní rovině, když si představovali, že by se 

v organizaci nestarali pouze o cizí seniory, ale například i o své blízké a rodinu. 

Dobrovolníci mají na rozdíl od zaměstnanců také více času se klientům individuálně 

věnovat, povídat si s nimi, cvičit nebo hrát si s nimi, takže zlepšují kvalitu života 

přítomných seniorů především díky času, který s nimi stráví.  

Tuto motivaci silně cítila respondentka Pavlína: „Já ráda pomáhám potřebným a je 

to asi moje nejsilnější motivace pro práci tady. Většinou sem přijdu, něco pomůžu 

sociální pracovnici, aby neměla tolik práce, a pak si k někomu sednu a povídáme si o 

tom, jak se má, jak se cítí, co by potřeboval, nebo mu jen tak povídám o sobě. Někteří 

klienti jsou za každou snahu o komunikaci opravdu velmi vděční a je na nich i vidět, že 

mě rádi vidí. To mě motivuje úplně ze všeho nejvíc a vzpomenu si na to, když se mi sem 

někdy třeba nechce, protože toho mám hodně a hned sednu do auta a jedu sem.“. 

Respondentka Nikola si pomoc seniorům převádí i na osobní rovinu: „Když si 

představim, že by tady byl třeba můj děda, kterej mě v podstatě vychovával, tak si 

vždycky řikám, že je fakt dobře, že se snažíme těm lidem tady co nejvíc věnovat a starat 

se o ně, protože oni se o svoje děti nebo vnoučata taky starali a my bysme jim to měli 

vracet. Já celkově strašně ráda pracuju s lidma, až už jde o děti nebo o seniory. Senioři 

jsou teda takový specifický, protože se na rozdíl od dětí už nikam moc nerozvíjej, u nich 

je úspěch, když zůstanou na úrovni, na který byli včera. Ale myslím, že je to záslužná a 

důležitá práce. Mám ze sebe dobrej pocit, že jí dělám a to mě všechno motivuje.“. 
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Respondentka Veronika již zkušenosti s péčí o seniory má ze svých předešlých 

školních praxí: „Pro mě je tak důležitý pomáhat někomu druhýmu, že jsem si vybrala i 

školu, která je na to zaměřená. Práce tady je někdy hodně náročná, ale za to je strašně 

moc záslužná. Lidi tady se o sebe nedokážou postarat sami, někdy jsou zmatený, nebo 

náladový a potřebujou někoho k ruce, kdo jim celej den bude pomáhat a starat se o ně. 

Pomoc někomu, kdo to potřebuje je pro mě ta nejsmysluplnější věc, která mě tady 

motivuje.“. 

Respondent Filip se také rozhovořil o důležitosti pomoci druhým lidem, kteří pomoc 

nutně potřebují: „Já pracuju jako ajťák v jedný mezinárodní firmě a tam moc dobra pro 

druhý lidi neudělám. Tak jsem si našel tuhle organizaci, kam chodim jako dobrovolník 

po práci, abych kvalitně vyplnil volnej čas a taky abych mohl pomáhat někomu, kdo to 

potřebuje a kdo za to bude rád. To je pro mě nejdůležitější motivace, proč jsem sem 

nastoupil. Já tady jenom dobrovolničím, ale když vidim, jak těžký to tady někdy maj ty 

pečovatelky, tak si řikám, jak jsou dobrý, že to zvládaj, protože to fakt není nic 

lehkýho.“. 

Poslední respondentka, Šárka, se k motivaci pomoci potřebným lidem vyjádřila 

takto: „Když jsem sem začala chodit, tak jsem si myslela, že ze všeho nejdůležitější pro 

mě budou jiný věci, ale teď bych řekla, že moje největší motivace je možnost pomáhat. 

Tahle práce mě baví strašně moc, ale jestli bych jí chtěla dělat po škole na plnej 

úvatek? To asi ne, je to hodně těžká práce.“. 

Jako další motivaci uvedlo všech 5 respondentů smysluplnost práce. Tuto motivaci 

shodně uvedli také zaměstnanci. Každodenní péče o seniory, ale i sociální práce obecně, 

bývá často uváděna jako jedna z nejsmysluplnějších prací vůbec. I přes psychické a 

fyzické úsilí, které toto zaměstnání obnáší, si respondenti uvědomují, jak důležitá práce 

to je a jak velký smysl pro klienty, ale i jejich rodiny má. 

Respondentka Pavlína se rozmluvila o motivaci smysluplnosti práce: „Určitě mě 

hodně motivuje to, že dělám smysluplnou činnost, díky které mohu pomoci někomu, kdo 

to potřebuje, tady je to seniorům. Přijde mi, že klienti dokážou naše úsilí ocenit, že jsou 

veselejší a spokojenější, když jsme na ně hodní a věnujeme se jim. Ne samozřejmě 

vždycky a každý, záleží na jejich momentální náladě a zdravotní diagnóze, ale většinou 
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odcházím s pocity, že jsem někomu prospěla. To má na mé dobrovolné práci největší 

smysl a je to další z důvodů, proč jí dělám.“. 

Respondentka Veronika také hodnotí motivátor smysluplnosti práce jako velmi 

důležitý: „Další motivace, kterou jako dobrovolník mám, je to, že dělám něco 

důležitýho, co má smysl pro mě, pro seniory a pro jejich rodiny, který se o ně nemůžou 

postarat. Práce s nemocnýma seniorama je hodně náročná. První den jsem odcházela 

domu, byla jsem úplně vyřízená a brečela jsem, protože mi těch lidí bylo líto. Některý 

lidi tady celej den seděli u stolu a jenom koukali. Nebo jedna pani, která strašně hubne, 

mi řekla, že schválně vůbec nejí, aby umřela, protože už jí nebaví žít. To bylo hrozný a 

jenom týden jsem se s tim vyrovnávala. Pak jsem si začala vážit i těch hezkejch věcí, 

který tady jsou. Teď už jsem zvyklá a mám to tady moc ráda. A dobrej pocit mám i 

z toho, že pomáhám lidem, který to potřebujou, že dělám něco, co má smysl. To nemůže 

říct každej.“. 

I respondentka Nikola vidí jako jednu ze svých hlavních motivací také smysluplnost 

této práce: „Určitě mě taky hodně motivuje to, že to, že pomáhám lidem, má nějakej 

smysl a to jak pro mě, tak i pro klienty. Klienti, který maj Alzheimera mají většinou 

světlý i tmavý chvilky a ve světlejch chvilkách mi právě třeba děkujou a projevujou 

vděčnost za to, že se o ně staráme a věnujeme se jim. To je moc hezký a pokaždé mě to 

uplně zahřeje u srdce. Smysluplnost toho, co děláme, je tady vysoká a pocit radosti 

z toho, že to děláme, je úplně nejvíc.“. 

Pro respondenta Filipa souvisí motivace smysluplnosti práce velmi úzce s předchozí 

motivací – touhou pomáhat druhým: „Touha pomáhat těm druhejm samozřejmě souvisí 

s tím, jestli pomáháš někomu, pro koho to má smysl. Hodně lidí by pomáhalo lidem, 

který o to ve skutečnosti vlastně ani nemaj zájem, třeba drogově závislejm. Starý lidi ale 

naší pomoc potřebujou naprosto nutně, protože si sami nedokážou ani nakrájet jídlo 

nebo vyprat prádlo. No a koho by nemotivovalo to, že nedělá nějaký zbytečnosti, ale 

důležitou záslužnou práci, která má smysl.“. 

Poslední dobrovolník, který se zmiňoval o důležitosti smysluplnosti práce, byla 

respondentka Šárka: „Je hezký, že děláme něco, co má smysl a význam. Přece jenom ty 

lidi jsou tady, dá se říct na dožití, a tak bysme se měli snažit jim to udělat co nejhezčí. 
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Nikdo nechce dělat práci, která nemá smysl, ale tahle práce význam teda rozhodně 

má.“. 

Další motivace, které zmínili celkem 4 respondenti dobrovolníci, byly kontakt 

s lidmi, se kterými souvisely i přátelské vazby v organizaci. Tuto motivaci uváděli 

opět i respondenti zaměstnanci. Dá se ale říci, že zatímco pro zaměstnance byla práce 

v kontaktu s lidmi důležitá sama o sobě jako interakce s ostatními lidmi, dobrovolníci jí 

spíše dávali do souvislosti s vytvářením nových přátelských vazeb. Dobrovolníci 

vytváření přátelských vazeb také uváděli už ve svých počátečních motivacích a 

očekáváních od práce v této organizaci. 

Respondentka Nikola za dva roky, co funguje jako dobrovolník v organizaci, našla 

mezi zaměstnankyněmi organizace, ale i dobrovolníky, své kamarádky: „Určitě mě 

motivuje taky to, že sem chodim za svýma kamarádkama, což z práce tady dělá větší 

zábavu a legraci a je to pro mě příjemnější a víc motivační. Vím, že když budu mít 

nějakej problém, tak se můžu na kohokoliv obrátit, a že mi pomůže. To je pro mě další 

motivace a důležitej bod mýho dobrovolničení. Kolektiv je tady strašně milej a 

příjemnej.“. 

Také respondentka Šárka jmenovala jako jednu ze svých motivací motivaci 

přátelských vazeb na pracovišti: „Co mě ještě motivuje k tomu, abych v Organizaci pro 

seniory pracovala, je kolektiv, kterej tady máme. Až na dva chlapy jsme samý ženský a 

je tady hrozná sranda. Nejdřív jsem se bála, jestli sem zapadnu, ale všichni na mě jsou 

strašně milý. S ostatníma dobrovolníkama se mezi sebou hodně kamarádíme, takže 

spolu zajdem třeba i na kafe nebo na víno. Líbí se mi, že to není jen práce, práce, práce, 

ale že si tady užijeme i srandu a že se máme vzájemně rádi.“. 

Respondentka Pavlína se rovněž rozhovořila o důležitosti přátelských vazeb 

v Organizaci pro seniory: „Ráda pracuji v kolektivu mladých lidí, kteří mě mohou 

inspirovat. Tady v organizaci takové kolegy mám, a to hlavně mezi dobrovolníky, se 

kterými si předáváme různé zkušenosti. Zkušenosti ale také čerpám od vedoucí 

organizace paní Dagmar a také od sociálních pracovnic, které jsou zde zaměstnané. 

Příjemný kolektiv mladých lidí mě motivuje k tomu, abych dosáhla větších výkonů, a 

v organizaci se díky nim cítím lépe.“. 
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Poslední dobrovolnicí, která se o tomto tématu rozpovídala, je respondentka 

Veronika: „K tomu, abych pravidelně několikrát týdně chodila do organizace, mě 

motivujou i ostatní dobrovolníci, se kterejma si hodně rozumim. S některýma holkama 

z organizace klidně po práci zajdeme i na kafe popovídat si. Vzájemně se podporujeme 

a předáváme si zkušenosti a praxi. Práce se seniory je někdy těžká a je dobře, že se na 

sebe můžeme spolehnout a vzájemně si vypomoct. Holky, který jsou tady zaměstnaný 

jsou taky strašně milý a hodný. Ty nás jako dobrovolníky maj většinou na starosti a jsou 

rádi, že nás tam maj, protože jim pomůžeme dřív stihnout jejich práci.“. 

 Další motivaci, kterou celkem 3 respondenti ve výzkumu vzali v úvahu, je motivace 

získání nových zkušeností. Vedoucí organizace se dobrovolníky snaží zaměstnat nejen 

péčí o seniory, ale i nutnou administrativou, aby získali komplexní pohled na fungování 

neziskové organizace. Toho si dobrovolníci velmi váží, protože není neobvyklé, že 

dobrovolníci v některých organizacích většinou dostávají pouze nepopulární práce, 

které nechce příliš stálých pracovníků dělat. Dobrovolnictví v Organizaci pro seniory 

jim tak může velmi rozšířit obzory o fungování neziskové organizace a jejím 

financováním, dále o komunikaci a sociální péči o lidi a v neposlední řadě také může 

přiblížit problematiku nemocí, jimiž zdejší senioři trpí. 

Možnosti získání nových zkušeností si váží respondent Filip, který dobrovolnickou 

práci v organizaci považuje za možnost seberealizace a osobnostního rozvoje: „Rád se 

učím nový věci a pracuju na sobě, a proto jsem se i rozhodl začít dělat dobrovolníka. 

Tady v organizaci jsem získal spoustu novejch zkušeností třeba o tom, jak funguje 

neziskovka nebo o Alzheimerovi, Parkinsonovi, demenci a tady těch nemocech, který 

tady maj klienti. Od holek jsem se taky naučil, jak s klientama jednat, když jsou 

rozladěný nebo podrážděný. Nová zkušenost pro mě bylo i to, jak si neziskovka zařizuje 

svoje financování, aby vůbec mohla fungovat.“. 

Nové zkušenosti jsou vysoce motivační také pro respondentku Pavlínu, která se pro 

dobrovolnickou práci v Organizaci pro seniory rozhodla především díky možnosti 

získat nové zkušenosti o tématu seniorů: „Možnost získat nové zkušenosti pro mě byla 

velmi důležitá a motivační. S prací a péčí o seniory jsem před působením v Organizaci 

pro seniory neměla žádné zkušenosti, ale toto téma mě hodně zajímalo. Proto jsem se 

rozhodla v organizaci začít působit a dozvědět se nové znalosti o seniorech a jednání 

s nimi. Dále jsem se více dozvěděla o nemocech, kterými senioři trpí. Oceňuju také 
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přístup vedoucí organizace, paní Dagmar, která mě pustila i k administrativě spojené 

s fungováním neziskovky.“. 

Poslední respondentkou, která mezi své motivace zařadila možnost získat nové 

zkušenosti, byla respondentka Nikola. Nikolu nejvíce zajímalo, jak se dá žít 

s nemocemi, kterými trpí senioři v Organizaci pro seniory, jak o nemocné klienty 

vhodně pečovat a jak jim pomoci jejich stav alespoň stabilizovat: „Mě hodně 

motivovala taky možnost dozvědět se něco víc o nemocech, kterýma klienti trpí, což je 

hlavně Alzheimer, Parkinson a stařecká demence. Zajímá mě téma péče o nemocný 

seniory, jaký jsou příležitosti jim pomoct a snažit se aspoň jejich stav zastavit, protože 

zlepšení už není možný. Dagmar nás dobrovolníky taky pouštěla k nějaký tý 

administrativě a účetnictví, což je taky super, ale ze všeho nejvíc mě zajímá ta péče.“. 

Stejně jako u počátečních motivací, i u dlouhodobého dobrovolnictví respondenty 

motivovaly možnosti, které jim působení v organizaci přinese do jejich budoucího 

života při budování kariéry, nebo shánění pracovního místa. Tuto motivaci měli 

celkem 3 respondenti dobrovolníci. Největší motivací potom bylo možnost uvést 

působení v Organizaci pro seniory v životopisu, odpracování potřebné praxe a získání 

zkušeností pro budoucí povolání a v neposlední řadě také možnost získat příhodné 

pracovní kontakty.  

Respondentka Šárka by v budoucnu ráda zůstala buď v Organizaci pro seniory, nebo 

v jiné, jí podobné organizaci. Od dobrovolnictví v organizaci si Šárka slibuje nejen 

získání potřebných znalostí a dovedností, ale také možnost uvést její dobrovolnickou 

aktivitu v životopise a uplatnit práci v organizaci při budování její budoucí kariéry: 

„Mojí velkou motivací bylo taky to, že prací tady získám příležitost uvést si to, že jsem 

dobrovolník v životopisu, a zvýšit si tím svou hodnotu na trhu práce a svoje šance na 

získání práce. Já si myslim, že to zaměstnavatel ocení, když uvidí, že jsem se snažila 

pracovat už při studiu střední.“. 

Respondentka Nikola je dobrovolnicí v organizaci již dva roky. Jednou z jejich 

motivací k dobrovolnictví v Organizaci pro seniory bylo: „Já doufám, že když se tady 

osvědčim jako dobrovolnice, tak mě sem vezmou na plnej úvazek jako pečovatelku. To 

by mě fakt bavilo, práci s lidma mám ráda. Když se to nepovede tady, tak si do 

životopisu napíšu, že jsem tady pracovala a snad mi to pomůže k nalezení práce někde 



74 

 

jinde. Dobrá věc je taky získání kontaktů na lidi tady z toho oboru, který se mi při 

hledání práce taky jednou budou hodit.“. 

Respondentka Veronika je rovněž k dobrovolnictví motivována možností získání 

práce na plný úvazek v organizaci: „Mimo toho mě hodně motivuje taky představa, že 

jednou, až dostuduju, bych pracovala buď tady, nebo v organizaci s podobným 

zaměřením. K tomu by mi mohlo pomoct i právě to, že jsem tady dělala dobrovolnici a 

před tim zase v těch důchoďákách, takže nějakou praxi sociální pracovnice už mám.“. 

Další motivací dobrovolníků ve výzkumu byla možnost uplatnit si zde praxe do 

školy. O této motivaci hovořily 2 respondentky, které jsou obě studentkami střední 

školy. Jelikož některé školy po svých studentech požadují praxi v oboru, který student 

studuje, využívají dobrovolníci uplatnění školní praxe zde v organizaci. Podle vedoucí 

organizace, respondentky Dagmar, bývá uplatnění praxe do školy v Organizaci pro 

seniory někdy prvotním impulzem k dobrovolnictví, ze kterého se později někdy stává i 

dlouhodobé dobrovolnictví, neboť dobrovolníky začne práce v organizaci bavit a těšit a 

mohou se zde pracovně realizovat. Menší počet dobrovolníků potom nejprve působí 

v Organizaci pro seniory jako dobrovolník a až následovně využije možnosti odchodit si 

zde praxe vyžadované při studiu. 

První respondentkou, která o této motivaci hovořila, byla Veronika: „Já tady přes 

léto pracuju někdy za peníze jako brigádník, ale jinak během roku sem chodim 

normálně zadarmo. Někdy si tady aspoň můžu nechat podepsat školní praxe, který 

máme každej rok na měsíc. Já sem stejně chodim i tak, takže mě těší, že ta možnost tady 

je a že můžu chodit někam, kde to mám ráda. Navíc mě už Dagmar zná a tak mi do školy 

pokaždý napíše dobrý hodnocení.“. 

Druhou respondentkou, která o motivaci možnosti potvrzení povinných studijních 

praxí mluvila, byla Šárka: „Já studuju na střední, kde máme povinný školní praxe. A 

letos jsem se s Dagmarou domluvila, že bych si je vzala tady v organizaci, protože sem 

stejně chodim pracovat. To je jedna z dalších věcí, co mě motivujou, ale určitě to není 

tak, že bych sem chodila jenom proto, abych si tady nechala podepsat praxe. Některý 

motivace jsou pro mě mnohem důležitější.“. 
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Posledním motivátorem, který jsem v souvislosti s motivací dobrovolníků zjistila od 

2 respondentů, byla motivace v souvislosti se zábavou při práci v organizaci. Tuto 

motivaci uváděli shodně také respondenti zaměstnanci, pro ně ale neměla takovou 

důležitost jako pro respondenty dobrovolníky. Větší důležitost, která tato motivace pro 

dobrovolníky má, může být podle mého názoru zdůvodnitelná mladším věkem 

dobrovolníků. Jelikož jsou dobrovolníci v Organizaci pro seniory mladší věková 

skupina, dá se očekávat, že pro ně bude mít zábava větší důležitost než pro 

zaměstnance, kteří v souvislosti s pracovní motivací kladou důraz spíše na jiné hodnoty. 

Pro některé dobrovolníky je zábava při dobrovolné aktivitě důležitá také proto, že chodí 

do práce nebo do školy a volný čas, který činností tráví, si chtějí užít v uvolněné a 

veselé náladě. 

Zábava je pro motivaci k práci důležitá pro respondenta Filipa: „Moje další 

motivace souvisí s tím, jaká je tady pozitivní atmosféra. Vždycky je tady hrozná sranda 

a to jak s dobrovolnicema, zaměstnancema, tak i s klientama. Je bezva přijít pracovat a 

vědět, že to bude veselý, to z mojí normální práce vůbec neznám. Zábava a sranda je 

pro mě docela důležitá, protože sem přeci jenom chodim ve svym volnym čase, kterej 

bych klidně mohl trávit svejma koníčkama nebo něčim podobnym a tak chci, abych se 

tady u toho aspoň bavil nebo zasmál.“. 

Druhou respondentkou dobrovolnicí, která uváděla zábavu, jako jednu z důležitých 

motivací pro práci byla Šárka: „Pro mě je určitě hodně důležitý taky to, že je tady 

taková uvolněná atmosféra, že je tady zábava, hodně se při práci smějem a děláme 

vtipy. Asi je to tim, jak si všichni rozumíme. Je to hrozně příjemný chodit někam, kde 

vim, že se zaměju, že bude veselo a sranda a ne jen žádnej stres a napětí. Vážim si toho, 

že zaměstnankyně si umí udělat legraci i z věcí, který moc vtipný nejsou a tak jako 

zlehčit některý ty situace tedy. Bez určitýho nadhledu bysme se tady z toho totiž asi 

někdy zbláznili.“. 

5.3.3. Demotivace dobrovolníků 

V této podkapitole se nyní analogicky jako u zaměstnanců zaměřím na to, co 

dobrovolníky v práci naopak demotivuje a co by ve vztahu k fungování a 

struktuře organizace chtěli změnit, aby se cítili spokojenější. 
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Stejně jako u zaměstnanců, i u dobrovolníků se dá říci, že obecně větší sílu mají 

jejich motivace než demotivace. Dobrovolníci chodí do Organizace pro seniory rádi, líbí 

se jim tam a jsou pracovně spokojení.  

Když dobrovolníci měli hovořit o faktorech, kvůli kterým se cítí nespokojeně nebo 

demotivovaně, hovořili nejčastěji shodně jako zaměstnanci o náročnosti práce se 

seniory, která je ale zároveň i motivujícím faktorem, neboť jim přináší pocit uznání a 

seberealizace. Dobrovolníci dále hovořili o nedostatečné systematizaci řízení 

dobrovolníků, jelikož v organizaci nejsou jasně určené osoby, které by dobrovolníky 

řídili a věnovali se jim a také jasně dané činnosti, které by dobrovolníci měli dělat. 

Zaměstnanci na příchod dobrovolníků mnohdy nejsou připraveni, nebo o nich ani neví. 

Tím, že mají zaměstnanci dobrovolníky na starosti, se občas také stává, že na ně 

„přehazují“ tzv. neoblíbené činnosti, protože je nechtějí dělat. Někteří dobrovolníci 

také postrádají větší uznání nebo poděkování ze strany organizace za jejich odvedenou 

práci.  

Respondentka Pavlína se rozhovořila o demotivaci ve vztahu k nedostatečné 

systematizaci a neexistujícím dobrovolnickým programům: „Co bych tady určitě 

změnila, je řízení nás dobrovolníků. Zaprvé si myslím, že by organizace měla věnovat 

více úsilí na získávání dobrovolníků, kteří tady zaměstnancům hodně pomáhají a 

organizaci to vůbec nic nestojí. Díky nám dobrovolníků je tady lepší a kvalitnější péče o 

klienty. Vedoucí organizace Dagmar by taky měla určit lidi, kteří by dobrovolníky měli 

na starosti a zadat jasně práce, které budou mít v kompetenci dobrovolníci. Já když 

jsem sem poprvé přišla, tak zaměstnankyně, která mě měla mít na starosti ani nevěděla, 

že mám přijít, takže začátek byl dost rozpačitý. A vím, že takhle to bylo u více 

dobrovolníků. Proto si myslím, že by bylo dobré se na to více připravit a zapracovat na 

tom.“. 

Respondentka Veronika zastává velmi podobný názor: „Já si myslim, že hodně 

demotivující je, že sem někdo přijde a zaměstnankyně tady se hnedka zbavujou práce, 

kterou nemaj rádi, jako je vynášení mís nebo převlíkání počůraných postelí tak, že to 

přehoděj na dobrovolníky. My dobrovolníci sem chodíme ale proto, abysme se tady 

naučili co nejvíc novejch věcí, abysme si tady s klientama i popovídali nebo se jim nějak 

věnovali, nejenom proto, abysme jim měnili plíny. To je práce hlavně těch sociálních 

pracovnic, který jsou za to placený.“. 
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Také Nikola si myslí, že by se organizace měla zaměřit na větší systematizaci 

dobrovolnictví, kterou teď organizace podceňuje stejně tak jako uznání důležitosti, 

kterou dobrovolníci v organizaci mají: „Já si myslim, že hodně demotivující je to, že 

sem přijde nějakej dobrovolník a věnuje se mu ten, kdo na něj má zrovna čas, takže 

někdy třeba nikdo. To je problém hlavně na začátku, když jsou dobrovolníci 

nezapracovaný a nevědí, co je potřeba rychle udělat. Když sem třeba přijde někdo hned 

ráno, tak se dobu jen rozkoukává, protože ráno je tady strašněj spěch a na dobrovolníka 

nemá nikdo čas. Postupem času už se to všechno naučí, tak je to pak lepší, ale ty 

začátky jsou hrozný. Taky si myslim, že by nám měli projevovat větší vděčnost za to, že 

sem chodíme a pracujeme tady zadarmo. Dagmar nám někdy poděkuje, ale mě to přijde 

málo a představovala bych si, že víc uzná, že jsme tady důležitý.“. 

Větší ocenění odvedené práce by ocenil i respondent Filip: „Mě někdy demotivuje 

to, že tady některý dny pracuju víc než zaměstnanci, který za to dostávaj zaplaceno a 

když odcházim domu, tak mi řeknou třeba jen“ jo, tak zítra, čau“. Ne, že bych 

potřeboval pugét růží, ale někdy bych chtěl, abych se cítil víc doceněnej za to, že sem 

pravidelně chodim. Dagmar nás teda jinak vždycky zve aspoň na různý akce, besídky a 

přednášky, který organizace pořádá, to ona se zase snaží nám to nějak vracet. Jen by to 

někdy mohlo být i víc.“. 

5.3.4. Shrnutí 

Mimo motivací zaměstnanců jsem se zabývala také motivací dobrovolníků. 

Respondenty byli všichni dobrovolníci, kteří v době mého výzkumu v Organizaci pro 

seniory působili. Stejně jako u zaměstnanců byli i motivace dobrovolníků různé 

v souvislosti s jejich životními postoji, sociálním prostředím, ve kterém se dobrovolníci 

pohybují a s hodnotami, které dobrovolníci uznávají. 

Obdobně jako u zaměstnanců i zde jsem se nejprve zaměřila na počáteční motivace 

dobrovolníků, tedy jaké byly jejich počáteční očekávání a představy o práci 

v Organizaci pro seniory. Jako své počáteční motivace uváděli respondenti především 

možnost pomoci druhým lidem, možnost splnit si v organizaci povinné praxe do školy, 

možnost vylepšit si svůj životopis, možnost kvalitně využít a strávit svůj volný čas, 

navázání nových kontaktů, vytvoření nových přátelských vazeb nebo možnost získat 

nové zkušenosti a dovednosti. Od respondentů jsem se také pokoušela zjistit, zda byl 
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výběr organizace občanské společnosti záměrný nebo zda se jednalo o bezděčnou 

volbu. Zjištěním bylo, že u 2 respondentek se jednalo o volbu záměrnou, další 2 

respondentky si organizaci vybírali především kvůli jejímu zaměření a fakt, že se jedná 

o organizaci občanské společnosti, pro ně byl až druhotnou informací, kterou ale při 

výběru také vzali v úvahu a u 1 posledního respondenta se jednalo o naprosto 

mimoděčnou volbu organizace, která nabízí možnost dobrovolnické práce. 

V dalším kroku jsem se zajímala již o samotné motivace k  dobrovolnictví 

v Organizaci pro seniory. Respondenti dobrovolníci identifikovali několik 

nejhlavnějších motivací, které ovlivňují jejich dobrovolnickou činnost. Jednalo se o 

motivaci pomáhat druhým lidem, smysluplnost práce, o práci v kontaktu s lidmi, 

přátelské vztahy v organizaci, možnost získat nové zkušenosti a znalosti, příležitosti, 

které souvisejí s budováním kariéry (získání příhodných pracovních kontaktů, možnost 

vylepšit si životopis nebo možnost získání praxe a zkušeností potřebných k budoucímu 

povolání), možnost uplatnit si v organizaci povinné školní praxe a o zábavu na 

pracovišti. 

Navazujícím tématem byla demotivace dobrovolníků a demotivační faktory, které 

na dobrovolníky negativně působí a rádi by je změnili. I přesto, že je vliv motivací 

dobrovolníků výraznější než demotivací, je důležité se o tomto tématu zmínit. 

Organizaci může posloužit jako doporučení, co by bylo dobré změnit nebo předělat. 

Dobrovolníci nejčastěji zmiňovali shodně jako zaměstnanci demotivaci související 

s náročností práce se seniory, úmrtí v organizaci apod. Náročnost práce ale dobrovolníci 

i zaměstnanci zároveň považují jako motivaci, neboť díky náročnosti práce dosahují 

seberealizace, sebeuznání a dobrého pocitu z odvedené práce. Jako další demotivující 

aspekt práce v Organizaci pro seniory zmínili respondenti dobrovolníci nedostatečnou 

systematizaci dobrovolnictví v organizaci. Organizace nemá žádný dobrovolnický 

program, ani komplexní systém získávání dobrovolníků. Dobrovolníky organizace 

získává pomocí svých webových a facebookových stránek. Dobrovolníky mají 

nejčastěji na starosti zaměstnanci, kteří jsou momentálně přítomní v organizaci. 

Dobrovolníci se ale ztěžují nejen na nepřipravenost zaměstnanců, kteří o nástupu 

dobrovolníka do organizace zpravidla ani netuší, ale i na to, že se jim zaměstnanci 

nevěnují více a spíše jim delegují pracovní úkoly, které sami neradi plní, jako je 

například vynášení toaletních mís nebo převlékání postelí. Někteří dobrovolníci by také 
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ocenili větší uznání a ocenění jejich práce směrem od vedení organizace a zaměstnanců, 

které se jim v některých případech zdá nedostatečné. 

Pokud bych měla konkrétní zjištěné motivace dobrovolníků nalézt v teorii, které 

jsou uvedené výše v teoretické části práce, myslím, že by se jednalo stejně jako u 

motivací zaměstnanců o kombinaci teorií, v tomto případě s převládajícími motivacemi 

dobrovolníků dle psychologické perspektivy. Dobrovolníci v souladu s touto teorií 

hovořili o vysoké motivovanosti altruismem a snahou pomoci druhým lidem, kteří 

jejich pomoc potřebují. U respondentů je také možné sledovat prvky reciproční 

motivace, neboť je k práci motivují i hodnoty jako získání důležitých kontaktů, získání 

potřebné praxe nebo možnost vylepšit si svůj životopis. Mimo toho ale respondenti mají 

zároveň i další motivace, jako je možnost vytváření sociálních vazeb a identifikace se 

skupinou, což by odpovídalo normativistické teorii a tedy sociologickému přístupu. 

Stejně tak ale u dobrovolníků můžeme nalézt prvky nerozvinuté teorie motivace, jako je 

například motivace smysluplností práce a pocit spoluvytváření dobré myšlenky. Pokud 

bych tedy měla říci, dle jaké teorie jsou dobrovolníci nejvíce motivováni, šlo by o 

kombinaci výše uvedených teorií s mírně převažujícím psychologickým přístupem.  

5.4. Řízení zaměstnanců a dobrovolníků 

Tato kapitola navazuje na předešlé téma motivace zaměstnanců a dobrovolníků. 

Jelikož řízení zaměstnanců a dobrovolníků ovlivňuje i jejich motivace a vynaložené 

pracovní úsilí, rozhodla jsem se, že se budu věnovat i tomuto tématu. Zajímal mě 

pohled na řízení lidských zdrojů v organizaci jak ze strany zaměstnanců a dobrovolníků, 

tak i ze strany vedoucí organizace, která má organizaci a vedení lidských zdrojů 

v organizaci na starosti. Respondenty tedy tvořilo nejen 7 zaměstnanců a 5 

dobrovolníků, ale i vedoucí organizace respondentka Dagmar. Různé pohledy na řízení 

lidských zdrojů můžou opět organizaci posloužit jako doporučení k lepšímu fungování a 

větší stimulaci motivace pracovníků. 

5.4.1. Řízení zaměstnanců 

Toto téma budu zkoumat nejprve ze strany zaměstnanců. Jak jsou zaměstnanci 

podle jejich názoru řízeni nebo vedeni a je toto vedení vhodné ve vztahu k jejich 

pracovní motivaci a spokojenosti? Zajímalo mě především, zda vedoucí organizace 
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využívá metod situačního vedení zaměstnanců s ohledem na jejich individualitu a zda se 

snaží zaměstnance řídit tak, aby stimulovala jejich pracovní motivaci. Na toto téma 

jsem se zeptala každého z respondentů. Níže uvedu zkrácené úseky odpovědí 

respondentů zaměstnanců, co si o řízení lidských zdrojů v organizaci myslí.  

Obecně se dá říci, že jsou zaměstnanci podle jejich vlastního názoru řízeni spíše 

demokraticky až volně. Vedoucí organizace dává zaměstnancům možnost participovat 

se na rozhodování v důležitých otázkách, které se týkají fungování organizace, 

zaměstnance chválí a oceňuje jejich práci, je k zaměstnancům přátelská a milá. Někteří 

zaměstnanci by u vedoucí organizace ve vztahu k řízení ostatních zaměstnanců 

organizace uvítali větší asertivitu a větší kontrolování provedené práce a úkolů. Celkově 

jsou ale s přístupem a vedením zaměstnanci spokojení a myslí si, že přístup vedoucí 

organizace je spíše motivující. 

Nespokojenost cítí zaměstnanci s řízením dobrovolníků, které není pojato příliš 

holisticky, dobrovolníci nemají jasně určeného zaměstnance, který by je řídil a 

přiděloval jim práci, což je obtížné jak pro zaměstnance, tak i pro dobrovolníky 

samotné. 

Respondentka Jana je s přístupem organizace k řízení zaměstnanců spíše spokojená: 

„Dagmara je na nás hodná, chová se k nám jako jedna z nás, nijak se nepovyšuje. Když 

se něco řeší, tak uspořádáme schůzku a bavíme se o tom společně, což mi přijde super. 

Taky nás hodně chválí, to mě osobně popravdě hodně motivuje. Jako minus tady vidim 

to, že nijak neřídíme dobrovolníky, i když je tady potřebujeme a jsou pro nás důležitý.“. 

Respondentka Petra by také ocenila větší řízení dobrovolníků, ale i některých 

zaměstnanců: „Dagmara je hrozně hodná, ale někdy by to chtělo, aby přitvrdila. 

Některý holky tady jsou líný a nechce se jim třeba koupat klienty. No a Dagmara po 

nich málo šlape. Já si myslim, že by to měla víc kontrolovat, protože pak to vypadá tak, 

že já přijdu další den do práce a dodělávám všechno, na co se den před tim ony 

vykašlaly. A taky by měla zorganizovat dobrovolníky. Já na ně čas vždycky nemám a 

chtělo by to, aby tady byl někdo, kdo je bude mít pod sebou a věnoval se jim.“. 

Respondentka Marta je s přístupem vedení organizace spokojená: „Já si myslim, že 

se k nám Dagmar chová dobře. Umožňuje nám, abysme si do práce brali děti nebo 
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zvířata, dovoluje nám prohazovat si směny a když za ní s čímkoliv příjdeme, tak to 

s náma řeší a bere to vážně. Taky se nás snaží podporovat tim, že nás chválí. Když 

někdy hodně nestíháme, tak nám přijde klidně i pomoct. Takže já si nemůžu stěžovat.“. 

Rovněž respondentka Lucie je s řízením zaměstnanců v organizaci spokojená: „Nás 

tady řídí Dagmar. Myslím, že se vážně snaží, abysme byli spokojený a abysme tady 

neměli žádný problémy. Líbí se mi, že je taková pohodová, zbytečně po nás nešlape a 

snaží se s náma všechno řešit. Taky se mi líbí, že dobrovolníky klidně pustí k účetnictví 

nebo další administrativě. To by neudělal každej. Celkově jsme tady takovej pohodovej 

kolektiv, máme se rádi, vzájemně si pomáháme a podporujeme se.“. 

Respondentka Zuzana si myslí, že by přístup vedoucí organizace měl být více 

přísný: „Já si myslim, že je Dagmar hodná, ale někdy je hodná až moc a některý lidi 

tady by občas potřebovali trochu zvednout mandle, protože se třeba flákaj nebo nedělaj 

to, co by měli. Někdy by prostě bylo potřeba, aby se místo jako kamarádka chovala jako 

vedoucí. Já mám všechny tady ráda a nemám s nikym žádnej problém, ale jsou tady 

holky, který se tý práci tak jakoby vyhejbaj.“. 

Také podle respondentky Elišky je řízení zaměstnanců demokratické a motivující: 

„Dagmar se hodně snaží, abysme tady byli spokojený. Když máme něco řešit, tak se na 

názor ptá všech, komunikuje o tom s náma. Taky nás chválí a snaží se být spravedlivá. 

Já jsem s jejím chováním spokojená, nemůžu si na ní stěžovat.“. 

Poslední zaměstnanec Jiří také řízení vedení hodnotí kladně: „Paní Dagmar je na 

mě hodná, hodně mě chválí a ptá se mě, jak se mám, jestli mi je dobře a jestli to tady 

zvládám. To je od ní pěkný. Snaží se starat, aby tady všechno fungovalo jak má a já si 

myslim, že se jí to daří.“: 

5.4.2. Řízení dobrovolníků 

Po zaměstnancích jsem se zaměřila na pohled dobrovolníků na jejich řízení vedením 

organizace. Zajímala jsem se opět především o to, zda organizace dle jejich názoru řídí 

dobrovolníky s ohledem na stimulaci jejich motivace a zvýšení pracovní spokojenosti. 

Dobrovolníci se shodli se zaměstnanci, že jak jejich řízení, tak i řízení zaměstnanců 

je spíše demokratické a participativní. Jak vyplynulo už z předchozí kapitoly, řízení 
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dobrovolníků je ale až příliš neorganizované, na což upozorňovali jak zaměstnanci, tak i 

dobrovolníci. Jinak je ale dle respondentů řízení dobrovolníků, stejně jako zaměstnanců, 

přátelské, jako i celková atmosféra v organizaci. Dobrovolníkům se zdá přístup vedoucí 

organizace podporující a motivují.  

Vedoucí organizace se také snaží dobrovolníkům ukázat celé fungování organizace, 

od péče o seniory, úklid a přípravu svačin, až po administrativu, účetnictví a přípravu 

projektů. Toho si dobrovolníci velice váží, neboť takové chování a přístup 

k dobrovolníkům zdaleka není běžnou praxí. Níže uvádím konkrétní zkrácené odpovědi 

respondentů na toto téma. 

Respondentce Veronice připadá řízení dobrovolníků v organizaci nepříliš 

systematické, ale zato přátelské a milé: „Řízení jak nás dobrovolníků, tak i zaměstnanců 

mi tady připadá takový přátelský a milý. Dagmar se nás snaží hodně chválit a motivovat 

a myslim, že je z ní cítit taková vděčnost za to, že sem chodíme. Systematický to teda 

moc není, ale to mi zas tolik nevadí.“. 

Respondentka Pavlína se naopak rozmluvila o nedostatečném řízení dobrovolníků: 

„Já vim, že jak Dagmar, tak i zaměstnanci tady se nám snaží co nejvíc věnovat, ale 

myslím si, že by to šlo i lépe. To dobrovolnictví tady prostě vůbec není nijak 

podchycené, přitom by stačilo vymyslet nějakou strategii, jak se to bude dělat. Dagmar 

se snaží být přátelská a motivovat nás, to jo, ale přesto si myslím, že by mohlo být celé 

více systematické. Už jenom třeba získávání dobrovolníků. Jinak si ale nemůžu na nic 

stěžovat, chodím sem ráda, je tady dobrý kolektiv lidí. Pokud si na nás Dagmar udělá 

čas, tak i pustí k mnoha věcem tady, to je pro mě také hodně motivující.“. 

Pro respondentku Nikolu je důležité, že i jako dobrovolnice má možnost se 

zapojovat do řešení různých otázek ohledně péče o klienty a fungování organizace. Co 

naopak postrádá, je větší ocenění její práce: „Myslím si, že styl řízení, kterej Dagmar 

jako vedoucí organizace používá je takovej demokratickej. Zapojuje všechny do 

různejch důležitejch otázek, co souvisej s klientama nebo změnama v organizaci. Taky 

se nás ptá, co si myslíme o projektech nebo akcích, který plánuje. Někdy bych ocenila, 

kdyby mi třeba poděkovala, že sem chodim, i když nemusim, protože to zas tak často 

nedělá. Ona nás jako poděkování zve právě na ty různý akce, co pořádá, ale to beru 

jako samozřejmost, protože tvoříme součást organizace.“. 
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Šárka si myslí, že styl řízení dobrovolníků v organizaci je přátelský, ocenila by ale 

větší připravenost na dobrovolníky: „O řízení nás dobrovolníků si myslim, že to 

Dagmar dělá dobře. Nechává nás v podstatě na pokoji, jako zaměstnance a nijak moc 

nás nekontroluje. Spíš se snaží nám ukazovat, co dělá třeba i ona a co ještě souvisí 

s chodem organizace. Zapracovat by mohla na tom, aby byla víc připravená na to, když 

dobrovolník sem začne chodit. Měla by na to připravit ostatní, že někdo takovej přijde, 

co bude dělat, proč přišel a tak. Taky by mu měla ukázat, jak organizace vůbec funguje. 

Většinou totiž přijde někdo novej, nikdo na něj nemá čas, takže se ho ujme třeba i 

některej z nás dobrovolníků, pokud jsme v práci. Když tady ale žádnej dobrovolník není, 

tak ten novej dobrovolník dlouho čeká, až na něj někdo bude mít čas. Tim je pak 

zklamanej hnedka ze začátku.“. 

Poslední dobrovolník, respondent Filip, si myslí, že řízení dobrovolníků 

v organizaci je v pořádku, zaměřil by se ale více na systém získávání dobrovolníků: 

Řízení dobrovolníků je tady naprosto v pohodě. Nikdo na nikoho netlačí, všichni jsou 

milý a v klidu. Co bych ale změnil, je získávání dobrovolníků možná i zaměstnanců. 

Myslim si, že teď je to takový odfláklý, vyvěsíme to jenom na webovky nebo na facebook 

a čekáme, jestli se někdo ozve. Přitom máme zpětnou vazbu, že přes facebook si nás 

najde jenom strašně málo lidí. Takže teď hodně tlačim na Dagmar, abysme na tom 

nějak zapracovali a vymysleli třeba něco vtipnýho nebo zajímavýho, co sem mladý 

dobrovolníky přitáhne. Jinak si myslim, že nás Dagmar řídí dobře. Mně se její přístup 

líbí a motivuje mě, když mě chválí.“. 

5.4.3. Řízení zaměstnanců a dobrovolníků z pohledu vedoucí organizace 

Posledním pohledem na řízení zaměstnanců a dobrovolníků v Organizaci pro 

seniory je pohled vedoucí organizace, respondentky Dagmar, která má na starosti 

zajištění fungování a běžného chodu organizace, tedy i řízení pracovníků. Myslím, že je 

důležité, zeptat se i na její názor na tuto tematiku.  

Zajímalo mě především, zda se snaží zaměstnance řídit vzhledem k jejich osobním 

charakteristikám a motivacím k práci v organizaci, zda řízení dobrovolníků a 

zaměstnanců koncipuje odlišně, nebo zda mezi těmito dvěma skupinami pracovníků 

nedělá rozdíly, případně jaké změny by v řízení těchto dvou skupin pracovníků ráda 
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učinila. Zajímalo mě také to, zda si myslí, jestli a případně do jaké míry, ovlivňuje 

řízení dobrovolníků a zaměstnanců jejich motivaci a tím i kvalitu jimi odvedené práce. 

Respondetka Dagmar, jak již bylo zmíněno, má na starosti fungování celé 

organizace a zajišťování celého jejího chodu. Zajišťuje objednávky jídla a drogistických 

potřeb pro klienty, hradí faktury, kontroluje uhrazení faktur za pobyt klientů, zajišťuje 

personální obsazení organizace a řídí pracovníky. S tím souvisejí činnosti, jako jsou 

nábory a přijímání zaměstnanců a dobrovolníků, jejich vedení a motivování, plánování a 

organizování jejich práce, jejich kontrola a zpětná vazba, a také rozhodování o 

organizaci. 

Nejprve jsem se ptala na to, zda a případně jak se snaží motivovat zaměstnance a 

dobrovolníky, zda na tyto dvě skupiny pracovníků používá stejné metody stimulace 

motivace nebo zda pro každou skupinu pracovníků používá odlišné motivační strategie. 

Respondentka Dagmar se dle jejího názoru snaží pracovníky motivovat spíše podle typu 

jejich osobnosti, než podle toho, zda se jedná o zaměstnance nebo dobrovolníka. Dále 

řekla: „Zaměstnance se určitě motivovat snažím. Vzhledem k povaze jejich práce jim 

hrozí únavový syndrom, syndrom vyhoření a další. Proto se snažím, aby zde byli 

spokojení a aby jim i takto náročná práce přinášela radost. K zaměstnancům i 

dobrovolníkům se chovám více méně podobně, snažím se s nimi vycházet spíše přátelsky 

a zapojovat je do dění okolo organizace. V motivaci k nim přistupuju asi taky stejně. 

Nejčastěji motivuju chválením a děkováním za odvedenou práci, to používám asi nejvíc. 

Motivující může být i prostředí organizace, které je nově vybavené a čisté. Organizace 

je navíc v klidném místě a je obklopená zahradou. Máme zde velkou společenskou 

místnost, úplně novou kuchyni, pergolu, kde můžou klienti a pracovníci za hezkého 

počasí posedět. Také si myslím, že je tady příjemná atmosféra, pracovníci si mezi sebou 

pomáhají a podporují se.“. 

Podle Dagmar ale mohou být některé aspekty práce v Organizaci pro seniory pro 

pracovníky demotivující: „Demotivující je asi samotná povaha práce a nízký plat. 

Pracovníci tady pracují se starými lidmi. Někteří z nich jsou tady trvale na dožití, a tak 

práce s klientem někdy končí jeho smrtí. To je pro pracovnice hodně těžké, protože se o 

někoho dlouhou dobu starají, pomáhají mu, mají ho rádi a on potom umírá. Práce 

s některými klienty, kteří trpí vysokým stupněm postižení nemocí je také dost náročná.  

Klienti zapomínají a tak se celý den ptají na ty samé otázky, rychle střídají nálady, 
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někdy mají i bludy, kterým věří… Ačkoliv jsou zaměstnanci na takové chování 

proškolení, není lehké tyto situace zvládat. Za to vše jim jako nezisková organizace 

nemůžeme nabídnout odpovídající mzdu, kterou by si za tak tvrdou práci zaměstnanci 

zasloužili. O to více si také vážíme dobrovolníků, kteří nám svojí prací výrazně 

pomáhají zkvalitňovat péči o klienty a ještě to dělají zadarmo, pro dobrý pocit.“. 

Také v řízení zaměstnanců a dobrovolníků nedělá respondentka Dagmar mezi 

těmito skupinami pracovníků velké rozdíly: „Co se týká řízení pracovníků, myslím, že 

to dělám s citem, na přátelské úrovni. Pracovníci jsou ve většině spolehliví, a proto 

nemám potřebu je kontrolovat nebo příliš řídit. Dá se říct, že jim nechávám volnost. 

Svoji práci si můžou udělat kdy a v jakém pořadí chtějí, ale musí být splněná. S tím, jak 

pracovníci v organizaci fungují, jsem spokojená. Rozdíly mezi dobrovolníky a 

zaměstnanci příliš nedělám, protože obě skupiny dělají stejnou práci. Snažím se je 

chválit a motivovat je a ptám se jich, jestli jsou spokojení a všechno je v pořádku. 

Zaměstnancům dávám asi větší volnost, dobrovolníky dám na starosti zaměstnanci, 

který je zrovna v organizaci přítomný. Dobrovolníky si beru k ruce i já, když mám čas a 

snažím se je pouštět i k administrativě a projektům, aby si mohli vyzkoušet co nejvíc 

činností. Jako poděkování také dobrovolníky zvu na akce, které jako organizace 

pořádáme, to jsou nejčastěji různé přednášky a besídky.“. 

Zajímalo mě také, jestli je v Organizaci pro seniory něco, co je ve vztahu 

k motivacím a řízení pracovníků nefunkční a ráda by to změnila: „Žádný zásadní 

problém na fungování organizace nespatřuji. Někteří zaměstnanci si občas stěžují na 

výkonnost druhých zaměstnanců nebo na to, že svou práci nedělají tak, jak by měli. Já 

z toho takový pocit nemám. Také jsem zaregistrovala nějaké podněty na větší organizaci 

dobrovolnictví v organizaci, protože dobrovolníci nám začínají přibývat a často na ně 

nikdo nemá čas. Uvidíme, co zjistíte vy a pak se podle toho zařídím.“. 

5.4.4. Shrnutí 

V této kapitole jsem se mimo samotného tématu motivace zaměřila také na to, 

jakým způsobem jsou pracovníci organizace řízeni, protože řízení zaměstnanců je 

s jejich motivacemi silně spjato. Zajímalo mě, jakým způsobem jsou zaměstnanci a 

dobrovolníci řízeni, jaké jsou jejich pohledy na jejich vlastní řízení, s čím jsou 

spokojeni a co by naopak rádi změnili. Na téma stimulace motivace pracovníků jsem se 
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zeptala i třetí strany, vedoucí organizace respondentky Dagmar, která mi pomohla 

doplnit komplexní pohled na motivace a řízení pracovníků. 

Na téma řízení lidských zdrojů organizace jsem se nejprve zeptala zaměstnanců, 

podle kterých je řízení v organizaci demokratické, přátelské a participativní. S tím se 

shodla i vedoucí organizace, Dagmar, která by styl, jakým řídí zaměstnance, popsala 

jako demokratický, až volný. Zaměstnanci si také váží toho, že mohou participovat na 

rozhodování v otázkách fungování organizace a sdělovat své názory, které vedení 

organizace bere vážně. Dá se říci, že respondenti zaměstnanci jsou se způsobem, jakým 

jsou lidské zdroje řízeny, spíše spokojení, a že je tento styl řízení stimuluje v jejich 

pracovních motivacích.  

Co by naopak v řízení zaměstnanců sami zaměstnanci uvítali, je větší asertivita a 

kontrola odvedené práce. Více by také zorganizovali řízení dobrovolníků, které v tuto 

chvíli není nijak systematizované. Dobrovolníky řídí zaměstnanec, který je momentálně 

na směně v organizaci, což může být problém v situacích, kdy jsou zaměstnanci hodně 

vytížení a nemají na dobrovolníky čas. Mnohdy ani neví o tom, že mají dobrovolníci do 

organizace nastoupit. Bylo by tedy vhodné, kdyby organizace vytvořila plán, jak 

dobrovolníky řídit, ale i efektivněji získávat. Vhodné by také bylo zapracovat na 

komunikaci vedení s pracovníky. 

Pohled dobrovolníků na řízení lidských zdrojů je velmi podobný jako u 

zaměstnanců, i dobrovolníci identifikují styl jejich řízení jako demokratický a 

participativní. Dobrovolníci oceňují podporující a přátelský styl vedoucí organizace, 

váží si také toho, že je dobrovolníkům umožněno dostat se k různým činnostem a 

úkolům spojených s fungováním neziskové organizace. Z těchto důvodů identifikují styl 

řízení dobrovolníků jako značně motivační. 

 Nespokojenost cítí dobrovolníci, shodně jako zaměstnanci, s nedostatečným 

uchopením dobrovolnictví v organizaci. Příležitost ke zlepšení vidí především ve větší 

profesionalizaci dobrovolnictví v organizaci. Dobrovolníci často nemají pracovníka, 

který by měl čas na to, aby se jim věnoval, zadal jim konkrétní úkol atd. Některé 

neoblíbené úkoly dobrovolníci naopak dostávají, protože je zaměstnanci nedělají s 

oblibou. Dobrovolníci by také ocenili větší příležitosti osobního rozvoje. Některým 

dobrovolníkům se zdá, že jim organizace nedostatečně projevuje uznání a ocenění toho, 
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že v organizaci pracují. Řešením by dle mého názoru bylo větší uchopení 

dobrovolnictví v organizaci, např. tím, že organizace vytvoří nové pracovní místo 

koordinátora dobrovolníků, který by měl dobrovolníky na starosti. Vhodné by také bylo 

zapracovat na komunikaci vedení směrem k pracovníkům. Zvýšení pocitu uznání 

dobrovolníků by bylo možné například strategiemi stimulace motivace dobrovolníků 

(uvedenými v kapitole 3.5.), které radí Tošner a Sozanská (Tošner a Sozanská, 2006), 

jako je oslava dne dobrovolníků, uspořádání přátelského setkání pracovníků nebo 

uvedení jmen dobrovolníků ve výroční zprávě organizace. 

 Poslední pohled na řízení pracovníků v organizaci byl pohledem vedoucí 

Organizace pro seniory, respondentky Dagmar. Vedoucí organizace se s předešlými 

respondenty shoduje na tom, že je její styl řízení pracovníků demokratický, 

participativní a přátelský. Sama svůj styl řízení nazvala jako „demokratický až volný“. 

Respondentka hodnotí kladně přátelskou atmosféru v organizaci i pracovníky 

odvedenou práci. Dle svého názoru nedělá mezi zaměstnanci a dobrovolníky příliš 

rozdílů, její přístup k řízení těchto dvou skupin pracovníků je podobný.  

Ani ve stimulaci motivací pracovníků nedělá vedoucí organizace mezi dobrovolníky 

a zaměstnanci rozdíly. Motivovat svůj tým se snaží především prostřednictvím pochval, 

ocenění a projevováním uznání. Další motivační stimuly ze strany organizace jsou 

podle respondentky Dagmar práce v novém, čistém a příjemném prostředí organizace a 

přátelský a podporující kolektiv. Naopak demotivováni mohou být dle jejího názoru 

pracovníci kvůli malé mzdě, která by dle respondentky mohla být za takto náročnou 

práci vyšší a také kvůli vysoké náročnosti této práce.  
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Na začátku celého výzkumu jsem si určila hlavní cíle práce, kterými bylo porovnat 

motivace zaměstnanců a dobrovolníků pracujících v Organizaci pro seniory. Účelem 

celé práce pak bylo to, že výsledky a zjištění mohou Organizaci pro seniory, kde 

výzkum probíhal, posloužit jako zdroj informací a zpětná vazba pro kvalitnější řízení 

zaměstnanců a dobrovolníků. Tím, že se pracovníkům zvýší jejich motivovanost a 

pracovní spokojenost, zvýší se u pracovníků také jejich loajalita a důvěra v organizaci, 

výkonnost, nebo se naopak sníží fluktuace zaměstnanců a dobrovolníků. 

Dalším cílem, který s tímto tématem souvisí, tedy bylo zjistit, zda a případně jak se 

v organizaci momentálně liší řízení zaměstnanců a dobrovolníků. Šlo mi především o to 

zjistit, zda vedení organizace řídí pracovníky v závislosti na zvýšení jejich motivací. 

S ohledem na hlavní cíle práce jsem si stanovila hlavní výzkumné otázky, na které 

se nyní pokusím v této části práce odpovědět. 

1)  Jaké rozdíly jsou v organizaci v motivaci dobrovolníků a zaměstnanců? 

Odpověď na první výzkumnou otázku jsem více rozváděla v kapitolách 5.2. a 5.3. 

výše. Ukázalo se, že ačkoliv jsou hlavní motivace zaměstnanců k práci v Organizaci pro 

seniory různé v závislostech na individuálních hodnotách a vzorcích chování, mohla 

jsem identifikovat několik nejdůležitějších motivací, které se u respondentů objevovaly.  

Nejprve jsem se zaměřila na počáteční motivace k práci v této organizaci. Zajímalo 

mě, zda si respondenti organizaci občanské společnosti vybrali záměrně, nebo zda se 

jednalo pouze o náhodu. Ukázalo se, že u respondentů zaměstnanců byl ve většině 

případů výběr neziskové organizace čistě náhodný.  Mezi prací v organizaci občanské 

společnosti a prací v ziskové organizaci se stejným zaměřením, tedy se zaměřením na 

péči o seniory, nespatřovali respondenti téměř žádné rozdíly. Počáteční motivace 

zaměstnanců potom zahrnovaly příležitosti a možnosti jako být v kontaktu a interakci 

s lidmi; pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují; získat nové zkušenosti a dovednosti; 

pracovat na poloviční úvazek nebo brát si do práce děti.  

Do samotných motivací, které zaměstnance k práci v Organizaci pro seniory 

motivují současně, patřily: pomoc potřebným, kontakt s lidmi, smysluplnost práce, 
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možnost seberealizace, osobní rozvoj, uznání, výhody spojené s fungováním organizace 

(možnost brát si do práce děti nebo domácí zvířata, možnost odložit si začátek ranní 

směny) a také pochvaly a zábava na pracovišti. Některé motivace, jako je odložení ranní 

směny, nejsou povolené vedením organizace (organizace o nich ani neví), ale i přesto je 

uvádím, protože i sami zaměstnanci o nich ve vztahu k hlavním motivacím hovořili.   

Potom jsem se zaměřila na demotivace, které zaměstnancům naopak snižují nadšení 

do práce nebo vynaložené úsilí. Zde respondenti hovořili především o demotivacích 

spojených s omezenými finančními zdroji Organizace pro seniory, jako jsou nízké 

mzdy, nebo nemožnost zaplatit dva zaměstnance na směně, což se projevuje především 

na nemožnosti poskytnout více individualizovanou péči o klienty. Nedostatek nebo 

nejistota financí však dle mého názoru souvisí přímo s právní formou organizace, neboť 

se s tímto problémem obecně u neziskových organizací často setkáváme. Další 

demotivující faktory potom souvisely výhradně se zaměřením organizace, tedy s péčí o 

seniory. I přesto, že je pro respondenty možnost pomáhat druhým a pečovat o ně 

motivující, zahrnuje tato práce i nesnadné situace, například úmrtí klienta nebo zhoršení 

jeho zdravotního stavu. Obecně se ale dá říci, že zaměstnanci jsou spíše více motivováni 

než demotivováni, v Organizaci pro seniory jsou spokojení a převládá u nich pracovní 

nadšení. 

Pokud bych měla říci, jaké motivační teorii z literatury odpovídají má zjištění 

ohledně motivace zaměstnanců v Organizaci pro seniory, myslím, že by se jednalo o 

kombinaci více motivačních teorií.  U zaměstnanců se dají vysledovat motivační teorie 

potřeb (Maslow, Aldefer), relevantní je ale i Herzbergova teorie satisfaktorů a 

dissatisfaktorů.  

V následujícím kroku jsem se zabývala také motivací dobrovolníků. Stejně jako u 

zaměstnanců byli i motivace dobrovolníků různé v souvislosti s jejich životními postoji, 

sociálním prostředím, ve kterém se dobrovolníci pohybují a s hodnotami, které 

dobrovolníci uznávají. Dá se ale říci, že motivace zaměstnanců a dobrovolníků byli 

hodně podobné. 

Obdobně jako u zaměstnanců jsem se nejprve zaměřila na počáteční motivace 

dobrovolníků, proč se rozhodli začít pracovat v Organizaci pro seniory. Jako své 

počáteční motivace uváděli respondenti především možnost pomoci druhým lidem, 
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možnost splnit si v organizaci povinné praxe do školy, možnost vylepšit si svůj 

životopis, možnost kvalitně využít a strávit svůj volný čas, navázání nových kontaktů, 

vytvoření nových přátelských vazeb nebo možnost získat nové zkušenosti a dovednosti. 

Výběr organizace občanské společnosti byl u dvou respondentek záměrnou volbu, další 

dvě respondentky si organizaci vybraly především kvůli jejímu zaměření na péči o 

seniory a fakt, že se jedná o organizaci občanské společnosti, pro ně byl až druhotnou 

informací, kterou ale při výběru také vzaly v úvahu a u posledního respondenta se 

jednalo o naprosto mimoděčnou volbu organizace, která nabízí možnost dobrovolné 

práce. 

Samotné motivace k dlouhodobému dobrovolnictví v Organizaci pro seniory byly 

příležitost pomáhat druhým lidem; smysluplnost práce; práce v kontaktu s lidmi; 

přátelské vztahy v organizaci; možnost získat nové zkušenosti a znalosti; příležitosti, 

které souvisejí s budováním kariéry jako je získání příhodných pracovních kontaktů, 

možnost vylepšit si životopis nebo možnost získání praxe a zkušeností potřebných 

k budoucímu povolání; možnost uplatnit si v organizaci povinné školní praxe a zábava 

na pracovišti. 

Demotivující byla pro dobrovolníky, stejně jako pro zaměstnance, náročnost práce 

se seniory, např. úmrtí v organizaci apod. Náročnost práce ale dobrovolníci i 

zaměstnanci zároveň považují za motivaci, neboť díky náročnosti práce dosahují 

vyššího pocitu seberealizace, sebeuznání a dobrého pocitu z odvedené práce. Jako další 

demotivující aspekt práce v Organizaci pro seniory zmínili respondenti dobrovolníci 

nedostatečnou systematizaci dobrovolnictví v organizaci a chybějící dobrovolnické 

programy. Získávání dobrovolníků probíhá skrze webové a facebookové stránky 

organizace. V organizaci nepůsobí koordinátor dobrovolníků, ani nikdo jiný, kdo by 

měl výlučně dobrovolníky na starosti. V organizaci také není zcela fungující 

komunikace mezi vedením a zaměstnanci, neboť zaměstnanci, kteří mají starost o 

dobrovolníky ve své kompetenci, často o nástupu dobrovolníka do organizace ani 

netuší. Dobrovolníky tak demotivuje to, že na ně nikdo v organizaci není připraven a 

dost často na ně nikdo ani nemá čas, protože zaměstnanci stěží stíhají svou práci. 

Dobrovolníci chtějí navíc získat co nejširší spektrum znalostí, proto některým 

dobrovolníkům vadí také to, že jim zaměstnanci delegují pracovní úkoly, které sami 

neradi plní, jako je například vynášení toaletních mís nebo převlékání postelí. Někteří 
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dobrovolníci také cítí nedostatečné uznání a ocenění jejich práce směrem od vedení 

organizace a zaměstnanců. Stejně jako u zaměstnanců je třeba zdůraznit, že i u 

dobrovolníků mají větší význam jejich motivace a motivovanost nežli demotivace.  

Pokud bych měla konkrétní zjištěné motivace dobrovolníků nalézt v motivační teorii 

z literatury, myslím, že by se jednalo stejně jako u motivací zaměstnanců o kombinaci 

teorií, v tomto případě s převládajícími motivacemi dobrovolníků dle psychologické 

perspektivy. U respondentů bylo také možné sledovat prvky reciproční motivace, 

normativistické (resp. sociologické perspektivy) a nerozvinuté teorie. 

Když se vrátím k původní výzkumné otázce, jaké rozdíly jsou v organizaci 

v motivaci dobrovolníků a zaměstnanců, odpověď by byla, že některé motivace jako 

pomoc potřebným, kontakt s lidmi, možnost seberealizace a osobního rozvoje mají obě 

tyto skupiny respondentů stejné. Pro zaměstnance jsou mimo toho důležité ještě 

hodnoty jako jsou výhody brát si do práce děti, nebo možnost práce na zkrácený 

úvazek. Dobrovolníky navíc motivují faktory, jako jsou příležitosti, které souvisejí se 

získáním budoucího zaměstnání, např. možnost vylepšit si životopis, nebo možnost 

získání praxe a zkušeností potřebných k budoucímu povolání. Vzhledem k tomu, že 

jsou respondenti dobrovolníci spíše mladšího věku a navíc se ve většině případů jedná o 

studenty, má pro ně také větší váhu zábava na pracovišti a vytváření nových přátelských 

vztahů. 

2) Jaké rozdíly jsou v organizaci v řízení zaměstnanců a dobrovolníků?  

Odpovědi na druhou výzkumnou otázku jsou více rozepsané, společně s krátkými 

úseky výpovědí respondentů, v kapitole 5.4. výše. Jelikož vhodně zvolené metody řízení 

pracovníků mohou zvýšit stimulaci jejich motivace, rozhodla jsem se zabývat i tímto 

tématem. Zajímalo mě především, jaké metody řízení jsou v organizaci používány, zda 

se zde objevují modely situačního vedení podle Blancharda nebo jiné, zda jsou 

zaměstnanci a dobrovolníci se řízením motivace v organizaci spokojeni a zda metody 

řízení zvyšují jejich motivaci. Respondenty byli opět zaměstnanci i dobrovolníci, navíc 

se k tomuto tématu vyjádřila také vedoucí organizace Dagmar, která má řízení lidských 

zdrojů ve své kompetenci.  
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Respondenti zaměstnanci hodnotili styl řízení lidských zdrojů v Organizaci pro 

seniory jako demokratický, přátelský a participativní. Vážili si toho, že mohou 

participovat na rozhodování v důležitých otázkách fungování organizace a sdělovat své 

názory, které vedení organizace bere v úvahu. Dá se říci, že respondenti zaměstnanci 

jsou se způsobem, jakým jsou lidské zdroje řízeny, spíše spokojení, a že je tento styl 

řízení stimuluje v jejich pracovních motivacích. 

Avšak pro některé zaměstnance organizace je styl řízení lidských zdrojů až příliš 

benevolentní a volný a uvítali by především větší asertivitu vedoucí organizace 

v některých situacích a také kontrolu odvedené práce, která zabrání tomu, že někteří 

zaměstnanci nyní plní jen některé úkoly, anebo je plní nedostatečně kvalitně. Někteří 

respondenti vidí chybu také v řízení dobrovolníků, které je momentálně stejné jako 

řízení zaměstnanců a postrádá systematizaci. Dle respondentů by organizace měla 

vytvořit plán, jak dobrovolníky řídit, ale i efektivněji získávat.  

Pohled dobrovolníků na řízení lidských zdrojů je velmi podobný jako u 

zaměstnanců, i dobrovolníci identifikují styl řízení lidských zdrojů v organizaci jako 

demokratický a participativní. Dobrovolníci oceňují podporující a přátelský styl vedení 

organizace a zaměstnanců, váží si také toho, že je dobrovolníkům umožněno dostat se 

k různým činnostem a úkolům spojenými s fungováním neziskové organizace. Z těchto 

důvodů identifikují přístup k řízení dobrovolníků jako značně motivační. 

 Nespokojenost cítí dobrovolníci, shodně jako zaměstnanci, s nedostatečným 

uchopením dobrovolnictví v organizaci. Příležitost ke zlepšení vidí především ve větší 

profesionalizaci dobrovolnictví v organizaci. Některým respondentům také v řízení 

dobrovolníků chybí větší projev uznání a ocenění toho, že v organizaci pracují. 

Vedoucí organizace se s předešlými respondenty také shoduje na tom, že je její styl 

řízení pracovníků demokratický, participativní a přátelský. Sama svůj styl řízení nazvala 

jako „demokratický až volný“. Kladně hodnotí rovněž přátelskou atmosféru 

v organizaci i pracovníky odvedenou práci. Dle svého názoru nedělá mezi zaměstnanci 

a dobrovolníky příliš rozdílů, její přístup k řízení těchto dvou skupin pracovníků je 

podobný. Rozdíly mezi zaměstnanci a dobrovolníky nedělá ani v jejich stimulaci 

motivací. Motivační strategie, které nejčastěji využívá, jsou dle jejího pohledu 

především pochvaly, oceňování práce a projevování uznání. Mezi další motivace, které 
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mohou být pro pracovníky dle jejího názoru motivující, zahrnula dále příjemné 

prostředí organizace, přátelskou atmosféru a podporující kolektiv. Nejčastější 

demotivace pak dle jejího názoru cítí pracovníci kvůli nižším mzdám, které zaměstnanci 

pobírají a také kvůli vysoké náročnosti této práce. 

Odpovědí na výzkumnou otázku jaké rozdíly jsou v organizaci v řízení zaměstnanců 

a dobrovolníků, je tedy: téměř žádné. Vedoucí organizace řídí zaměstnance i 

dobrovolníky stejným způsobem, což není úplně ideální vzhledem k tomu, že každá 

skupina má jiné potřeby, lehce odlišné motivace a důvody k práci v Organizaci pro 

seniory.  

Mým závěrečným doporučením pro Organizaci pro seniory, s ohledem na zjištěné 

výsledky výzkumu je, aby se organizace zaměřila na větší profesionalizaci 

dobrovolnictví. Vhodné by bylo, kdyby organizace vyčlenila jednotlivce, nebo 

zaměstnala pracovníka, který bude v organizaci fungovat jako koordinátor 

dobrovolníků. Dobrovolníky by měl na starosti výhradně on. Jeho úloha by mohla začít 

už u získávání dobrovolníků, které nyní také není příliš systematické a nevyužívá příliš 

mnoho příležitostí. S dobrovolníky by dále vedl vstupní pohovor, sepsal s nimi 

smlouvu, vysvětlil by jim fungování organizace, školil je a trénoval. Větší 

profesionalizace dobrovolnictví by dle mého názoru vedla k zisku většího počtu 

dobrovolníků, zvýšení jejich spokojenosti a tím i motivovanosti, ke zvýšení loajality a 

tím i doby, kdy budou v organizaci pracovat.   

Vedení organizace by také mohlo vyzkoušet uplatnit v praxi metody situačního 

vedení pracovníků podle Blancharda, který je založený na různém výběru stylů vedení 

pracovníků v závislosti na jejich individuálních schopnostech, úsilí a motivaci, kterým 

současně dává určitý stupeň autonomie a odpovědnosti. Jedná se o direktivní, 

koučovací, podporující a delegující styl vedení. (Deverová, Dohnalová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2016). Tyto styly vedení bych doporučila organizaci vyzkoušet, jelikož si 

někteří zaměstnanci stěžovali také na to, že někteří zaměstnanci neplní své úkoly tak, 

jak by měli. Pokud by se vedoucí organizace zaměřila na vedení pracovníků více 

jednotlivě (což je při nízkém počtu pracovníků organizace možné), zvýšila by se jejich 

motivovanost a výkonnost. 
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Jelikož si někteří zaměstnanci stěžovali také na váznoucí komunikaci s vedením 

organizace, myslím, že by se vedení organizace také mohlo soustředit na vylepšení 

komunikace směrem k zaměstnancům a dobrovolníkům. Organizace by se měla snažit 

informovat zaměstnance o přijatých dobrovolnicích a datu jejich nástupu do organizace, 

ale i některých dalších důležitých informací, které se zaměstnanců přímo týkají. Je třeba 

ale zdůraznit, že problémy s komunikací reflektovali pouze někteří respondenti a to 

výhradně v některých situacích. Mimo těchto situací přístup a komunikaci organizace 

pracovníci naopak oceňovali. 

Poslední doporučení směřuje ke zvýšení pocitu uznání dobrovolníků. Jelikož jsou 

dobrovolníci motivováni odlišnými faktory než zaměstnanci, je třeba k nim i v otázce 

stimulace jejich motivovanosti přistupovat odlišně. Dobrovolníci mají v organizaci 

velmi důležitou roli, neboť jejich pomocí zaměstnancům s péčí o seniory se výrazně 

péče zkvalitňuje, proto bych organizaci doporučila se zaměřit také na větší oceňování 

dobrovolníků. Organizace může například využít strategie stimulace motivace 

dobrovolníků, které radí Tošner a Sozanská (Tošner a Sozanská, 2006), jako je oslava 

dne dobrovolníků, uspořádání přátelského setkání pracovníků nebo uvedení jmen 

dobrovolníků ve výroční zprávě organizace.  
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7. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu motivace zaměstnanců a 

dobrovolníků, kteří působí v konkrétní organizaci občanského sektoru zaměřující se na 

péči o seniory.  

Teoretická část práce obsahuje téma motivace, hlavní teorie motivace zaměstnanců, 

motivační strategie zaměstnanců, téma dobrovolnictví, motivace dobrovolníků a 

možnosti stimulace motivace dobrovolníků.  

Výzkum, který jsem na toto téma realizovala, byl kvalitativní povahy s výzkumným 

designem případové studie. Případ této studie byla organizace občanské společnosti, 

která se zaměřuje na péči o seniory, kteří trpí v různých stupních Alzheimerovou a 

Parkinsonovou chorobou nebo stařeckou demencí. V této organizaci pracují jak placení 

zaměstnanci, tak i dobrovolníci. Motivace k práci těchto dvou skupin pracovníků jsem 

se rozhodla porovnat a zjistit, zda vedení organizace používá v závislosti na motivacích 

pracovníků vhodný styl jejich řízení tak, aby pracovníky co nejvíce v jejich motivacích 

stimuloval. Hlavními metodami výzkumu byly neformální hloubkové rozhovory a 

zúčastněné pozorování. Se 13 respondenty, z nichž 7 bylo zaměstnanců organizace, 5 

bylo dobrovolníků angažujících se v této organizace a 1 poslední respondentkou byla 

vedoucí organizace, jsem uskutečnila celkem 28 rozhovorů v délce cca 60 minut. 

Následnou analýzu nasbíraných dat jsem provedla pomocí metody otevřeného kódování 

a kategorizace kódů.  

První výzkumná otázka směřovala k rozdílům v organizaci v motivaci zaměstnanců 

a dobrovolníků. Zde bylo mým zjištěním, že některé motivace jako pomoc 

potřebným, kontakt s lidmi, možnost seberealizace a osobní rozvoj mají obě tyto 

skupiny pracovníků organizace stejné. Pro zaměstnance jsou mimo toho důležité ještě 

další výhody, které organizace nabízí, jako je možnost brát si do práce děti, nebo 

možnost práce na zkrácený úvazek. Dobrovolníky navíc motivují faktory, jako jsou 

příležitosti, které souvisejí se získáním budoucího zaměstnání, například možnost 

vylepšit si životopis, nebo možnost získání praxe a zkušeností potřebných k budoucímu 

povolání. Vzhledem k tomu, že respondenti dobrovolníci byli spíše mladšího věku a 

navíc se ve většině případů jednalo o studenty, měly pro ně také větší váhu zábava na 

pracovišti a vytváření nových přátelských vztahů. 
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Zjištěné motivace zaměstnanců nejvíce odpovídaly kombinaci více motivačních 

teorií z literatury.  Jednalo se o kombinaci motivační teorie potřeb (Maslow a Aldefer), 

relevantní byla i Herzbergova teorie satisfaktorů a dissatisfaktorů. U dobrovolníků se 

shodně jako u zaměstnanců jednalo o kombinaci teorií, v tomto případě s převládajícími 

motivacemi dobrovolníků dle psychologické perspektivy. Relevantní byla i reciproční 

motivace, normativistická a nerozvinutá teorie. 

Druhá výzkumná otázka se dotazovala na rozdíly v organizaci v řízení zaměstnanců 

a dobrovolníků. Zde bylo mým zjištěním, že rozdíly v řízení zaměstnanců a 

dobrovolníků nejsou téměř žádné. Vedoucí organizace řídí zaměstnance i dobrovolníky 

stejným způsobem, který respondenti popsali jako demokratický, participativní a 

přátelský. Respondenti byly s tímto stylem řízení spokojeni, avšak reflektovali potřebu 

více individualizovaného řízení v souvislosti s individuálními charakteristikami 

respondentů, jejich hodnotami a motivacemi. Obě skupiny respondentů by také ocenili 

větší profesionalizaci dobrovolnictví v organizaci. 

Má závěrečná doporučení pro organizaci, v závislosti na zjištěných výsledních 

výzkumu, jsou: větší profesionalizace dobrovolnictví (zaměstnání koordinátora 

dobrovolníků, propracovaný systém získávání dobrovolníků, školení a trénink 

dobrovolníků, atd.); zlepšení komunikace vedení organizace směrem k zaměstnancům a 

dobrovolníkům; větší oceňování dobrovolníků prostřednictvím pochval či oslavou dne 

dobrovolníků a zavedení situačního vedení pracovníků v závislosti na jejich 

dovednostech a odhodlanosti k práci. 
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