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ANOTACE 
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním motivačních faktorů, které vedly učitele 

základních uměleckých škol v Praze ke vstupu do řídící funkce a které motivační faktory 

na ně nejčastěji působí po dobu jmenování ve funkci ředitele základní umělecké školy. 
Dále práce vymezuje nejčastější demotivační faktory, které na ředitele mají vliv po dobu 
působení ve vedoucí funkci. Práce definuje základní pojmy spojené s motivací  
a demotivací, dotýká se pracovní motivace a motivačních teorií, definuje základní 

umělecké školy a jejich ředitele.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
motivace, motivační a demotivační faktory, motivační teorie, ředitel školy, základní 
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ANNOTATION 
This bachelor thesis focuses on factors that motivate teachers of primary art schools  
in Prague to enter managerial positions. It further explores which common factors 
positively motivate headmasters of primary art schools, and which factors lower their 
motivation. The thesis defines the most common factors with negative effect on motivation 
in leading positions as well as basic terms connected with positive and negative 
motivation, it mentions the motivational theory and motivation in the work place  
and it defines the terms primary art school and its headmaster. 
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Úvod  
Tato bakalářská práce se zabývá motivací ředitelů praţských základních uměleckých škol

1. 
Ti přímo či nepřímo ovlivňují veškeré dění na svých školách, mezi které například patří 
výsledky a kvalita vzdělávání, spolupráce mezi jednotlivými obory, spokojenost ţáků  
a jejich zákonných zástupců a v neposlední řadě také jako vrcholoví manaţeři motivují své 

kolegy, aby svoji náročnou učitelskou práci dělali rádi. Málokdy však napadne okolí,  
kdo a co vlastně motivuje samotné ředitele škol. Na téma motivace byla napsána jiţ řada 

bakalářských i diplomových prací, ale převáţně v nich jde o motivaci pracovníků, stejně 

jako v řadě odborné literatury
2
. I samotní psychologové, kteří se zabývají motivačními 

teoriemi3
, zaměřují jednotlivé motivační faktory spíše směrem k motivaci pracovníků neţ 

k motivaci manaţerů, v tomto případě ředitelů škol. Samotné téma motivace je velmi 

zajímavé, a právě proto jsem se rozhodla, ţe se jím budu zabývat ve své práci.  Za svůj 

výzkumný vzorek jsem zvolila ředitele ZUŠ proto, ţe podobných prací zabývajících  
se motivací na tomto typu škol je velmi málo. 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je definovat, které motivační a demotivační faktory 
působí na práci ředitelů ZUŠ v Praze. Konkrétně bude práce zjišťovat, zda převaţují 

vnitřní pohnutky nebo vnější stimuly a také bude analyzováno, které faktory ředitele ZUŠ 

demotivují. 
Dílčím cílem této bakalářské práce bude zjistit, jestli se motivační a demotivační faktory 

liší s ohledem na velikost školy, na dobu působení ředitele ve vedoucí funkci, s ohledem  
na věk, na pohlaví, na dosaţené vzdělání a s ohledem na fakt, jestli ředitelé ZUŠ souběţně 

s prací ve vedoucí funkci pracují ještě jako výkonní umělci, tedy jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 
Ze zjištěných výsledků by mělo být patrné, co ředitele ZUŠ motivovalo, aby se zúčastnili 

výběrového řízení na tuto pozici, jaké motivační faktory vedou ředitele ZUŠ k setrvání  
ve vedoucí funkci a jaké demotivační faktory na ně nejčastěji působí během výkonu 

vedoucí funkce. 
Samotná práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část je teoretická  

                                                           1 dále jen ZUŠ 2 např. Armstrong (2015), Kociánová (2012), Plamínek (2015), Trojanová (2014) aj. 2 např. Armstrong (2015), Kociánová (2012), Plamínek (2015), Trojanová (2014) aj. 3 např. A. Maslow, F. Herzberg, McClelland aj. 
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a zabývá se definicí motivace, vymezuje základní pojmy, jako jsou motivace, stimulace, 

demotivace, dotýká se motivačního profilu, motivačních typů lidí, motivačních teorií  
a pracovní motivace. Dále tato práce vymezuje, kdo je vlastně ředitel ZUŠ,  
spolu s detailnějším pohledem na to, v čem jsou ZUŠ specifické a tím i jejich ředitelé. 
Druhá část této práce je praktická a popisuje základní metodiku výzkumu, výběrový 

soubor respondentů, seznamuje s dosavadními podobnými výzkumy na tomto typu škol, 

popisuje metody sběru dat ve výzkumech, seznamuje s otázkami pouţitými v dotazníku  
a s průběhem samotného výzkumu. V závěru druhé části tato práce srovnává motivaci  
a demotivaci ředitelů ZUŠ z různých hledisek. Vyhodnocení výzkumu a srovnání  
se zjištěnými skutečnostmi v podobných pracích na toto téma je uvedeno v závěru práce. 
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1 Teoretická část 
1.1 Motivace 
Pojem motivace je všeobecně známý a jeho vymezení nalezneme v odborné literatuře 
v několika podobách. Všichni autoři se shodují na tom, ţe se jedná o vnitřní proces, který 

můţe mít vnitřní, ale i vnější podněty. Boukal a kol. (2013, s. 40) ve své knize uvádí: 
„Motivace je vnitřní proces utváření cílů jednání, který lze ovlivňovat vnějšími prostředky 

(motivátory, stimuly).“ U Trojanové (2014, s. 40) nalezneme tvrzení, ţe motivace:  
„…je nezbytnou činností, kterou musí vyvíjet vedoucí pracovník, aby došlo k naplnění jeho 

vize…“. Tato autorka povaţuje motivaci za vnitřní psychickou sílu, která působí třemi 

dimenzemi a shoduje se tak s Bedrnovou, Jarošovou, Novým a kol. (2012, s. 226),  
kteří uvádějí, ţe při motivaci na psychiku kaţdého jedince působí: „…specifické vnitřní 

hybné síly – pohnutky, motivy…“  Ty pak podle nich jedince orientují a vzbuzenou aktivitu 

udrţují. 
Podle Kociánové (2010, s. 22–23): „Motivaci lze charakterizovat jako soubor činitelů 

představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka, které usměrňují jeho jednání.“ Podobně 

jako Kociánová, tak i Výkladový slovník z pedagogiky (Kolář a kol., 2012, s. 77) popisuje 
motivaci jako: „Soubor pohnutek podněcujících k určité činnosti. Patří mezi základní rysy 

osobnosti, systém dodávající činnosti prožívání, chování, energii i směr, zaměření, systém, 

který člověka pobízí, podněcuje, aby něco dělal, reagoval, ale také tlumí, zabraňuje něco 

dělat, reagovat.“ Průcha, Walterová a Mareš (2003, s. 127) v Pedagogickém slovníku 
vymezují pojem motivace jako:  
„Souhrn vnitřních a vnějších faktorů, které: 

1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání; 
2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem; 
3. řídí jeho průběh, dosahování výsledků; 
4. ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy 

k ostatním lidem a ke světu.“  
Oproti tomu Armstrong (2015, s. 217) vymezuje pojem motivace jako „…sílu, která 

aktivuje, směřuje a udržuje chování a zahrnuje faktory, které ovlivňují lidi, aby se chovali 

určitým způsobem…“ a Říčan (2010, s. 96) jako: „…pohyb psychický, pohyb myšlenek, 

představ, přání, rozhodnutí, atd…“ Motivace je tedy, podle citovaných autorů, komplexní 

označení pro působení motivů.  Plamínek (2011, s. 70), podobně jako Říčan, motivací 
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označuje nejen samotný proces, ale i jeho výsledek. Také Mikuláštik (2015, s. 226)  
se shoduje s jiţ citovanými autory, ţe motivace je vnitřní pohnutka, která určuje příčinu 

chování. Podle Bedrnové, Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 226) můţeme motivaci 

povaţovat z hlediska působení na činnosti člověka a její proměnlivost za nejzajímavější, 

ale zároveň nejkomplikovanější rys osobnosti. Motivaci označují stejně jako Armstrong 

(2015, s. 217) za vnitřní hybnou sílu, která není vţdy vědomá či uvědomovaná a shodují  
se s i s Trojanovou (2014, s. 40), ţe jejím významným rysem je, ţe současně působí  
ve třech dimenzích. Stejně tak i Nakonečný (2014, s. 20) vymezuje pojem motivace jako 
vnitřní proces a shoduje se s výše uvedenými autory na působení motivace ve třech 

rovinách, kterými jsou: 
 rovina směru, která činnosti člověka určitým způsobem směřuje či orientuje  

a naopak od jiných činností jej odvrací a dá se vyjádřit například obraty  
„chci to…“, „rád bych…“, „toužím po…“, „nechci se zabývat…“, „nezajímá mne 

to…“; 
 rovina intenzity nebo aktivity, která vyjadřuje, jaké úsilí je člověk ochoten 

vynaloţit na dosaţení cíle, a dá se vyjádřit například obraty „docela bych chtěl…“, 
„velmi toužím…“; 

 rovina stálosti nebo udrţování, která charakterizuje schopnost jednotlivce 

překonávat nejrůznější překáţky, ať uţ vnitřní nebo vnější, a pokud je perzistence4 
vysoká, pokračuje člověk ve své činnosti s původním nasazením, bez ohledu  
na případné komplikace (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012, s. 226). 

„Slovo motivace pochází z latinského moveó (ére), které znamená hýbat, pohybovat, hnout, 

uvádět v pohyb, v činnost, ale i zneklidňovat, znepokojovat.“ (Stuchlík, 2008, s. 91) 
Stuchlík povaţuje motivaci za jakýsi hybný motor kaţdého jedince a shoduje  
se s předchozími autory, ţe jde o vnitřní proces, podle něj o vnitřní pnutí. S Armstrongem 
jsou zajedno, ţe pojem motivace má latinský původ, a tím se potvrzuje, ţe motivace má 

hluboké kořeny a byla mezi lidmi uţ odedávna. Autoři se shodují i s Plamínkem (2015,  
s. 128), který ve svém třetím vydání knihy Tajemství motivace uvádí: „Motivace, ať už jí 

lidé říkají jakkoliv, byla středem zájmu od nepaměti. Přirozenou záštitu nad ní převzala 

psychologie, protože zkoumání potřeb a způsobů jejich uspokojování je jedním 

                                                           4 stálost, vytrvalost (Klimeš, 2010, s. 552) 
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z přirozených témat tohoto oboru. To se ovšem mohlo stát teprve poté, co se psychologie 

v sedmdesátých letech devatenáctého století začala konstituovat jako věda.“ 
Ať tedy motivaci definujeme jako sílu, pohyb, proces, pnutí, soubor činitelů či pohnutek 
nebo soubor vnitřních a vnějších faktorů, je jasné, ţe všichni autoři se shodují na její 

důleţitosti v běţném i v pracovním ţivotě. Motivaci tedy můţeme označit za hybnou sílu 

všeho. Motivační faktory, které jsou součástí motivace, se dělí podle toho, jak na člověka 

působí, a tak se dělí i samotná motivace. Podle Mikuláštika (2015, s. 124–127) rozlišujeme 

motivaci: „…vnitřní, primární, intrinzickou a motivaci vnější, sekundární, extrinzickou...“ 
1.1.1 Motiv a vnitřní motivace 
Slovo motiv, stejně jako motivace, má kořeny v latinském jazyce. Podle Říčana (2010,  
s. 96) je převzato z latinského slova motus, které v překladu znamená pohyb.  
Motiv je vnitřní stimulační faktor, na jehoţ základě vzniká primární, tedy vnitřní motivace, 
která přináší podle Mikuláštika (2015, s. 124): „…potěšení ze samotné činnosti…“ Stejně 

jako motivace, je pojem motiv také všeobecně známý a v odborné literatuře má téţ řadu 

definic. Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012, s. 227) ve své knize uvádí: „Motiv 

představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. Může být 

chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání člověka, 

individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti psychologický smysl.“ Autoři se tak 

shodují i s Dvořákovou (2007, s. 151), která také označuje motivy jako vnitřní síly, 

tentokrát jako hnací, které: „…mohou zůstat na úrovni touhy či představy…“ Podle Říčana 

(2011, s. 96) je motiv: „…faktor, který uvádí do pohybu jakoukoli činnost či proces. Motiv 

je tedy cokoli, co vede k aktivitě, počínaje potřebou potravy … Motiv můžeme chápat jako 
vektor5, který má sílu a směr.“ Podobně jako výše uvedení autoři, Výkladový slovník 

z pedagogiky (Kolář a kol., 2012, s. 78) definuje motivy jako: „Určité stavy osobnosti, 

psychické procesy, konkrétně vymezené rysy osobnosti, zaměření osobnosti atd. Fungují 

jako faktory vyvolávající, podněcující aktivity určitého zaměření, obsahu. Jde zejména  
o potřeby člověka, jeho zájmy, hodnotové orientace, jeho aspirace, postoje a přesvědčení.“ 
A tím se všichni autoři shodují, ţe jde o vnitřní psychický proces, a to i Plamínek  
(2015, s. 16 a 2011, s. 70), pro kterého je motiv vnitřní pohnutka nebo podnět, jeţ můţe 

působit na motivaci a působí uvnitř kaţdého jedince. Samotný motiv Plamínek (2008,  
s. 76) dále popisuje jako proces, při kterém dochází k naplňování potřeb a který vede 

                                                           5 veličina charakterizovaná nejen velikostí, nýbrţ i směrem (Klimeš, 2010, s. 803) 
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primárně k odstraňování nepříjemných pocitů a k nahrazování pocity uspokojení. 

Kociánová (2012, s. 25) povaţuje vnitřní motivaci za soubor hodnot, zájmů a potřeb  
a podle Armstronga (2015, s. 218) se tato motivace projevuje: „…když lidé mají pocit,  
že jejich práce je důležitá, zajímavá a podnětná a že jim poskytuje přiměřenou míru 
autonomie (volnost v jednání a rozhodování), možnost využívat a rozvíjet své znalosti  
a dovednosti, podobně příležitost dosáhnout vysněného úspěchu nebo vytoužené kariéry…“ 
Samotnou vnitřní motivaci je podle něj moţné chápat jako motivaci z práce samotné bez 

vlivu vnějších faktorů. Důleţitost a účinnost vnitřní, tedy nefinanční motivace potvrzuje  
i Trojanová (2014, s. 48–49), podle které: „Nefinanční motivace bývá často účinnější než 

motivace finanční. Základem nefinanční motivace je pracovníkovo ztotožnění se s profesí  
a její přijetí jako nedílné součásti života.“ A právě tato autorka poukazuje na fakt,  
ţe motivace a stimulace je často zaměňována, proto je třeba vymezit i pojem stimul  
a vnější motivace. 
1.1.2 Stimul a vnější motivace 
Stimul je nejen podle Kociánové (2012, s. 23) vnější podnět, který ovlivňuje vnitřní 

motivaci. Plamínek (2015, s. 17) i Trojanová (2014, s. 49) se shodují s Kociánovou, ţe jde 
o vnější podnět. Dále shodně uvádějí, ţe ideální je, kdyţ vnější pohnutka působí v souladu 
s vnitřní motivací daného jedince. Podle Plamínka v těch nejlepších podmínkách můţe 

motiv působit bez vlivu stimulů, ale to lze pouze v případě, ţe známe dobře typologii 

samotného jedince a velmi dobře i samotný proces motivace. 
Plamínek (2011, s. 78) dále uvádí, ţe „Motivy a stimuly představují pohonné síly, které 

nám pomáhají konat činy.“, a přestoţe, jak píše Trojanová, bývají často zaměňovány  
(viz kapitola výše), podle Plamínka (2008, s. 78): „Je mezi nimi zásadní rozdíl: zatímco 

motivy působí zevnitř, ‚jsou naše‘, stimuly přiházejí zevnitř, ‚našimi‘ se teprve stávají.“ 
Hlavní nevýhodu stimulů vidí Plamínek (2015, s. 6–7) v tom, ţe v okamţiku, 
kdy přestanou působit, proces motivace se zastaví. Zároveň připouští, ţe v prvním 

okamţiku mohou působit efektivněji, jak je tomu například u finanční motivace. 
S Plamínkem a Trojanovou souhlasí i Stritzelberger (2014, s. 13), který také povaţuje 

finanční motivaci, tedy vnější stimulaci za slabou a krátkodobou, stejně jako Armstrong 
(205, s. 219), podle kterého: „Vnější motivátory, které se týkají kvality pracovního života 

(pojem a hnutí, které vzešlo z této koncepce), budou mít pravděpodobně a dlouhodobější 

účinek, protože jsou součástí lidí a jejich práce – a nejsou lidem vnucovány zvnějšku,  
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jako například pobídkové odměny.“  Podle Bedrnové, Jarošové, Nového a kol. (2012,  
s. 228): „Stimulací rozumíme vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

především pak prostřednictvím změny jeho motivace.“ Citovaní autoři se shodují,  
ţe stimuly ovlivňují psychiku jedince zvnějšku, mohou mít různé podoby či formy a vedou 
ke změně motivace samotné. Podle nich můţe být impulsem neboli incentivem cokoliv,  
ale právě tak nemusí. Stimuly, vnější faktory nebo motivátory, síly, pobídky, popudy, 

impulsy nebo incentivy vedou k uspokojení potřeb sociálních neboli společenských,  
které autoři označují za druhotné čili získané. Výkladový slovník z pedagogiky Kolář  
a kol., 2012, s. 78) definuje stimuly jako: „incesy – faktory, činitele“ a podobně  
i Dvořáková (2007, s. 151) nazývá stimuly stejně jako Bedrnová, Jarošová, Nový a kol.  
incentivy, které podle ní nemusejí být jen v podobě poţadavků a výzev, ale mohou být  
i v podobě sankcí. Podle Plamínka (2011, s. 70) je stimul vnější protějšek motivu a jeho 
„zlaté pravidlo motivace“ je zaloţeno na přizpůsobování úkolů lidem, a ne naopak. 

Shoduje se tak s níţe citovanými autory, kteří uvádějí: „Základní podmínkou pro účinnou 

stimulaci pracovníků je znalost jejich osobnosti a v tomto rámci pak zvláště znalost jejich 

motivačního profilu. Jen tak je možné „šít“ stimulaci na míru.“ (Bedrnová, Jarošová, 

Nový a kol., 2012, s. 259–260) Pokud vedoucí pracovníci „zlaté pravidlo motivace“ 
podceňují nebo vůbec na zřetel neberou, mohou se tak úkoly či přidělené kompetence  
stát pro lidi demotivující. 
1.1.3 Demotivační faktory 
Pedagogický slovník (Kolář a kol., 2012, s. 25) definuje demotivaci jako: „Ztráta zájmu, 

motivace…“ Stritzelberger (2014, s. 33) ve své knize uvádí: „Demotivující vliv na nás 

nemají vnější okolnosti, ale naše myšlenky. Naučili jsme se například spoléhat na pozitivní 

myšlení – a potom doufáme, že všechno dopadne tak, jak si představujeme. Samo od sebe. 

Kvůli tomu zůstáváme pasivní, místo toho, abychom se za vytyčeným cílem aktivně vydali.“  
Faktem je, ţe co nepůsobí motivačně, můţe působit demotivačně. Podle Trojanové (2014, 
s. 44) můţe být demotivační nespravedlivá odměna nebo i odměna více neţ spravedlivá. 
Podle Kociánové (2012, s. 33) můţe demotivačně působit stabilně špatný výkon 

spolupracovníka, který mu je promíjen. Podle Bedrnové, Jarošové, Nového a kol. 2012,  
s. 232–224), se v průběhu motivace: „…mohou vyskytnout okolnosti, které uskutečnění 

motivované činnosti brání nebo ji vůbec neumožňují…“ Citovaní autoři mají na mysli 
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psychické stavy, které mohou působit demotivačně a kterými jsou frustrace  
a deprivace. Ke vzniku frustrace vedou vnitřní nebo vnější podněty. Vnitřním podnětem  
se rozumí psychický stav, jehoţ projevy jsou například proţitek nezdaru, neúspěchu, 

nelibosti, zklamání, ale i rozčilení. Vnějším podnětem se rozumí, kdyţ někdo nebo něco 

motivaci znemoţňuje. Mezi dva základní typy frustračních situací patří: 
 absence předmětu, přičemţ předmětem se rozumí jakákoliv skutečnost, která je 

cílem motivované činnosti; 
 překáţka, která brání realizaci motivované činnosti, můţe jí být cokoliv a můţe být 

vnější objektivní nebo vnitřní subjektivní. 
Frustrace nepříjemně ovlivňuje nejen pracovní motivaci, ale veškerou činnost a mezi 
typické reakce na ni patří: 

 agrese neboli útok, který můţe mít různé podoby od fyzické přes slovní  
aţ po myšlenkovou; 

 regrese – návrat ke dřívějším formám chování frustrovaného jedince; 
 stereotypie – ulpívání na neosvědčených formách činnosti, které mohou vést  

aţ k lhostejnosti a apatii. 
Vysoká míra odolnosti jedince proti frustraci se nazývá frustrační tolerance a projevuje  
se tím: „…že jedinec snáší frustraci bez vážnějších změn činnosti své psychiky  
i bez vážnějšího narušení pro něj obvyklých forem chování a jednání…“ Deprivace má 

podle právě zmíněných autorů: „…z hlediska vývoje osobnosti člověka zásadnější dopad  
a projevy…“ Obvykle se projevuje aktuálními neţádoucími změnami v psychice a činnosti 

jedince, ale působí dlouhodoběji na neuspokojování základních potřeb jedince neţ 

frustrace. Mezi základní druhy deprivace patří: 
 deprivace senzorická – vzniká z neexistence nebo omezení smyslových podnětů; 
 deprivace citová neboli emocionální – vzniká při neúměrném omezování citových 

projevů; 
 deprivace sociální – vzniká z nedostatečné interakce s lidmi; 
 deprivace základních fyziologických potřeb – vzniká z absence základních 

fyziognomických potřeb. 
Faktem je, ţe na samotné učitele můţe demotivačně působit například i nezájem ředitele 

ZUŠ o jejich práci, absence ocenění nebo zaslouţené pochvaly, chybějící vzájemný respekt 

nebo nedostatek otevřeného jednání. Ocenění dosaţených úspěchů zvyšuje sebedůvěru  
a tím se zvyšuje i samotný pracovní výkon. V kaţdém případě – demotivační faktory jsou 
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pro pracovní motivaci neţádoucí. Na kaţdého však negativně působí něco jiného. Kaţdý 

z nás má jinou osobnost s jiným motivačním profilem, proto je ţádoucí se o tento jeho 
motivační profil zajímat. 
1.2 Motivační profil 
Motivační profil kaţdého jedince se vyvíjí s jeho osobností od útlého dětství a je tvořen 

širokým spektrem dimenzí, ke kterým se přiklání silněji nebo slaběji.  Podle Bedrnové, 

Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 240–241): „Motivační profil představuje syntetickou, 

individuálně specifickou a v průběhu času relativně stabilní charakteristiku osobnosti. 
Jejím obsahem jsou příznačné, dominantní motivační orientace či tendence, resp. skladba, 
vyhraněnost a intenzita jeho vnitřních hnacích sil.“  Konkrétní podoba motivačního profilu 
představuje jakési omezení, kaţdého jedince do jisté míry svazuje a tvoří jakési pomyslné 

hranice, jejichţ překročení někdy nemusí být jednoduché. Pro někoho můţe být motivací 
výzva, jiní se výzvám vyhýbají. Pro někoho je nejdůleţitější, kdyţ je ve všem nejlepší,  
jiní jsou spokojeni, kdyţ se plnění úkolu zúčastní. Někteří jedinci rádi pracují ve skupině, 

nepreferují samostatnou práci, pro jiné to můţe být obráceně. Pro někoho můţe být 

motivací kreativní práce, pro jiné zase splnění úkolu, které má jasná pravidla a vyţaduje 

racionální řešení bez emocí. Mezi dalšími orientacemi mohou být například orientace  
na ekonomický prospěch, na morální spokojenost, na úspěch nebo orientace na krátkodobé 

či dlouhodobé cíle. Motivační profil úzce souvisí s motivačními typy lidí. 
1.3 Motivační typy lidí 
Znalost motivačního typu lidí nám umoţňuje hlouběji porozumět kaţdému jedinci, jeho 

projevům, chování, jednání a zároveň je základním předpokladem pro efektivní motivaci  
a správnému přidělování úkolů, které vede k pracovní spokojenosti (Bedrnová, Jarošová, 

Nový a kol., 2012, s. 240–241). 
Plamínek (2015, s. 46–67) vymezuje čtyři základní typy lidí.  

 Objevovatelé – lidé tohoto typu jsou samostatní, nezávislí, zaměřeni na zdolávání 

překáţek a přijímání výzev. Při zadávání úkolů tomuto typu lidí je důleţité 

nezapomínat, ţe právě výzva je pro ně nejdůleţitější a po splnění zadaného úkolu 

hledají hned výzvu další. Pochvalu i kritiku berou jako informaci, reagují  
na ni stručně a v zásadě stejně. Pokud vnímají kritiku jako neoprávněnou, reagují 

vysvětlením nebo věcnou argumentací. Podle Plamínka mají tito lidé předpoklady 

pro vědeckou a kreativní práci a někdy se u nich mohou projevit i náznaky 
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podivínství. Objevovatelé si cení svobody, kterou dokáţí respektovat i u jiných, 
moc toho nenamluví, ale pokud se ozvou, bývají často dobře čitelní pro výraznou 

neverbální komunikaci, která u nich nemusí být v souladu s komunikací verbální. 
Na zátěţ reagují znásobením úsilí. 

 Usměrňovatelé – lidé tohoto typu jsou rádi středem pozornosti, rádi se prosazují  
a potřebují uplatňovat vliv na ostatní. Podle Plamínka se nejčastěji objevují 

v zábavě jako televizní baviči nebo v politice a bývají přirozenými vůdci. 
Usměrňovatelé dokáţí ovlivňovat i přesvědčit a jsou velice empatičtí k tomu,  
co je nebo není vhodné. Pochvalu přijímají s lehkostí a mají tendenci ji nafukovat, 
oproti tomu kritiku odmítají a berou ji jako osobní útok. Při velké zátěţi úkoly 

delegují na jiné a nejvíce je motivuje pocit, ţe jsou na nich závislí ostatní lidé. 
 Slaďovatelé – u lidí tohoto typu se vše točí kolem lidí, jejich vztahů, pocitů  

a spokojenosti. Mezilidské vztahy jsou u nich na prvním místě a pracovní prostředí 

rádi zpříjemní nejen sobě, ale i svým kolegům. Slaďovatelé si rádi povídají,  
jsou vstřícní, klidní, vysoce empatičtí, preferují společnou práci a jsou ochotni 

uznat odlišný názor.  Pochvalu vnímají jako závazek, jsou v jejím přijímání opatrní  
a v kritice nevidí věcnou informaci. Neradi se stresují, samotným stresorem  
pro ně můţe být například pocit zodpovědnosti nebo poţadavek kreativity  
či samostatnosti. Na zátěţ reagují odhodláním a vstřícností, ale to je obvykle vše. 

Ke splnění úkolu přistupují vlaţně. 
 Zpřesňovatelé – lidé tohoto typu jsou pracovití, pilní, pečliví a racionální. Svoje 

emoce ukazují jen lidem, které dobře znají, proto působí poněkud chladně. 
Potřebují mít vše dobře zorganizované, naplánované a mít ve všem pořádek. 
Zpřesňovatelé bývají loajální a bez problémů respektují nadřízené. Pochvala je 

potěší, reagují na ni stručně, ale potřebují ji jako zpětnou vazbu, ţe zadaný úkol 
splnili dobře. Na kritiku reagují stručně, a pokud je oprávněná, přijmou ji  
bez problémů. Na velkou zátěţ reagují pečlivou prací, a ještě zvýší své pracovní 

nasazení. (Plamínek, 2015, s. 46–63 a Trojanová, 2014, s. 47) 
Pro efektivní motivaci je potřeba nejen vědět, k jakému motivačnímu typu kaţdý jedinec 

patří, ale je také ţádoucí detailně se seznámit a pochopit motivační teorie, které se zaměřují 

na samotné lidské potřeby a jejich uspokojování, které s motivací úzce souvisí. 
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1.4 Motivační teorie 
Motivační teorie se objevují v kaţdé odborné literatuře, která o motivaci pojednává,  
a přestoţe existuje celá řada motivačních teorií, ucelená teorie pracovního jednání zatím 

vytvořena nebyla (Kociánová, 2010, s. 27). Podle Armstronga (2015, s. 2019) pocházejí 

první motivační teorie, vycházející z pochopení motivace, z doby řeckých filozofů.  
Tehdy se jiţ lidé snaţili vyhledávat potěšení a vyhýbat se utrpení. Dosahování poţitků bylo  
v té době nejdůleţitější a samotné pojetí motivace plně hédonistické

6
. Stejné pojetí 

motivace bylo rozpracováno i v sedmnáctém a osmnáctém století, ale jiţ počátkem 

dvacátého století se teorie motivace velmi posunula díky zastáncům teorie instrumentality. 

Zhruba v polovině dvacátého století se začaly prosazovat motivační teorie zaměřené  
na obsah, které vycházely z uspokojování základních lidských potřeb, a to díky 

představitelům behaviorálních
7 věd.  V šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století 

se objevily motivační teorie zaměřené na proces. Stejně jako Armstrong (2015,  
s. 220), tak i Kociánová vymezuje motivační teorie do tří typů: 

1. Teorie instrumentality – je zaloţená na odměnách a trestech, které vedou k lepší 

pracovní motivaci a jsou pouţívány jako prostředek k dosahování cílů – jinak 
řečeno metoda cukru a biče. Důraz klade pouze na systém kontroly a nebere 
v úvahu další lidské potřeby. Autorem teorie je Stephen Taylor, který ve své teorii 

přepokládá, ţe odměny a tresty jsou nejlepším prostředkem pro motivaci, která  
na lidi bude účinně působit, pokud budou odměny a tresty vázané na jejich 

pracovní výkon. 
2. Teorie zaměřené na obsah – jsou zaloţeny na uspokojování lidských potřeb, 

vychází z předpokladu, ţe jejich uspokojování vede k silnější motivaci. 
3. Teorie zaměřené na proces – jsou zaloţeny na vnímání psychických procesů, 

chování lidí a pracovního prostředí. Jasné stanovení úkolu nebo cíle, poskytování 

zpětné vazby a práce s individuálními schopnostmi jedince jsou faktory, které 

ovlivňují sílu motivací zaměřených na proces. 

                                                           6 hédonismus – filozofický směr ze starého Řecka, rozkošnictví, poţitkářství, jedinec netouţí po bohatství, 

slávě a moci, ale cíl ţivota spatřuje v duševních a tělesných slastech a poţitcích (Klimeš, 2010, s. 248) 7 behaviorismus – psychologický směr 20. století, podle kterého lze chování zkoumat (Klimeš, 2010, s. 62) 
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1.5 Motivační teorie zaměřené na obsah 
„Cílem teorií zaměřených na obsah (teorií potřeb) je identifikovat faktory, které souvisejí 

s motivací.“ (Armstrong 2015, s. 220) Podle citovaného autora, tyto motivační teorie 

vycházejí z přesvědčení, ţe zdrojem motivace jsou potřeby, jejichţ neuspokojení vyvolává 

napětí a nerovnováhu, naopak jejich uspokojení vede k dosaţení cíle. 
1.5.1 Maslowova hierarchie lidských potřeb  
Mezi nejznámější, nejproslulejší a nejrozšířenější motivační teorie patří právě ta, kterou 

zformuloval Abraham Maslow, a to i přes to, ţe podle Kociánové byla Maslowova 
motivační teorie často od počátku kritizovaná, protoţe nebyla ověřena empirickým 

výzkumem (Kociánová, 2010, s. 28) a jak uvádí Armstrong (2015, s. 221) „…sám Maslow 

vyjádřil pochybnosti o platnosti striktně uspořádané hierarchie…“ Maslowova motivační 

teorie je zaloţena na uspokojování potřeb niţších a jejich nahrazování potřebami vyššími 

neboli dominantními. Trojanová (2014, s. 43) popisuje její proces takto: „Pokud je daná 

potřeba uspokojena, pracovník se snaží o naplnění další, vyšší potřeby, protože uspokojená 

potřeba ho přestává motivovat.“ Shoduje se tak s Armstrongem, podle kterého jen 

neuspokojená potřeba můţe motivovat a podle kterého k uspokojení seberealizace nemůţe 

dojít nikdy. Podle Trojanové můţe dojít v některých případech i k přeskočení některých 

pater s potřebami, ale kterých a u koho, to záleţí na motivačním profilu osobnosti. Autorku 
napadá i zajímavá otázka. Je ředitel školy schopen sám sobě zajistit všechny potřeby 

v rámci vedoucí funkce? Má na mysli hlavně potřeby uznání a potřeby sociální,  
ale odpověď nemůţe být jednoznačná, i v tomto případě opět záleţí na motivačním profilu 
samotného ředitele školy. Podle Bedrnové, Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 224): „Teorii 

potřeb a jejich uspokojení považuje Maslow za nejdůležitější princip zdravého lidského 

vývoje. Jeho hierarchickou strukturu potřeb je možné chápat jako obecný, univerzálně 

platný model, jehož konkrétní naplňování nabývá individuálně specifických podob: 
a) v závislosti na specifických podmínkách a předpokladech subjektivních, z hlediska 

jedince vnitřních (vrozených a získaných); 
b) v závislosti na podmínkách objektivních, vnějších (sociálních, materiálních, 

kulturních).“ 
Maslowova pyramida měla ze začátku pět pater, která byla postupem času rozšířena  
o další tři patra s potřebami poznání, estetickými a transcendence. 
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Obrázek č. 1 Maslowova pyramida lidských potřeb (zdroj: Říčan, 2010, s. 111, obrázek vlastní) 
1.5.2 Herzbergerova teorie dvou motivačních faktorů 
I Herzbergerova motivační teorie (a kolektiv: Mausner, Snyderman, 1957, 1966, 1967) 
vychází z Maslowovy pyramidy lidských potřeb a podle Bedrnové, Jarošové, Nového  
a kol. (2012, s. 248) je druhou nejčastěji citovanou motivační teorií a podle kterých: „Bývá 

také označována jako motivačně hygienická teorie a je založena na předpokladu, že člověk 

má dvě skupiny protikladných potřeb.“ Podle Armstronga Herzberger svoji motivační 

teorii zaloţil na zkoumání spokojenosti a nespokojenosti s prací a v práci u účetních  
a techniků a byl často kritizován za metodu výzkumu, jak uvádí i Kociánová (2010, s. 30), 
a také za zvolení výzkumného vzorku respondentů, který byl příliš malý a velmi 

specifický. I přesto na základě zjištěných poznatků z tohoto výzkumu rozdělil Herzberger 
pracovní motivaci do dvou faktorů:  

Potřeba trannscendence                              
spirutální potřeby, kosmická identifikace, něco, co 

přesahuje samotného jedince 
Potřeba seberealizace  

osobní růst, smysluplné cíle, osobní naplnění 

Potřeba estetická                                         
harmonie, rovnováha, krása,  

Potřeba poznávací (kognitivní)                      
znalosti, dovednosti, sebeuvědomění, učit a dozvídat 

se nové věci   
Potřeba úcty, uznání a respektu              

sebedůvěra, sebeúcta, respekt druhých, nezávislost, 
prestiţ 

Potřeba sociální a mezilidských vztahů                            
někam patřit, být součástí skupiny, mít rád a lásku 

dávat, pochopení, vliv 
Potřeba jistotya bezpečí                                  

jistota, plat, zaměstnanecké výhody, pracovní 
podmínky, bezpečí, klid, pohodlí, zákon – nemít 

strach, pořádek 
Biologické a fyziologické potřeby  

kyslík, jídlo, pití, odpočinek, spánek, uvolnění 
napětí, sex 
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 motivační faktory, které podle Armstronga (2015, s. 221) souvisejí s vnitřní 

motivací a vyplývají z práce samotné, podle Trojanové (2014, s. 43) vedou  
k dlouhodobějšímu uspokojení – profesní růst, projevení uznání, svěření 

odpovědnosti; 
 hygienické faktory, které jsou někdy označovány jako vnější a podle Trojanové  

se někdy nazývají udrţovací, nemají vliv na motivaci, ale při jejich absenci  
nebo niţší kvalitě dochází k nespokojenosti. Podle Armstronga slouţí spíše 

k prevenci nespokojenosti s prací. 
Podle Bedrnové, Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 247): „Otázka přiřazení jednotlivých 

skutečností k jedné ze dvou skupin faktorů – motivátorů nebo hygienických faktorů je 

diskutabilní.“ Navzdory kritice a výhradám, o kterých píše jak Kociánová (2010, s. 30), 
tak i Armstrong (2015, s. 222), má podle nich tato teorie stále úspěch, a to zčásti i proto,  
ţe je snadno pochopitelná a je zaloţená spíše na reálném ţivotě, neţ na akademických 

abstrakcích.  
1.5.3 Teorie kompetence 
Autorem této teorie je Robert W. White, zmiňuje ji ve své knize jiţ Nakonečný (1992,  
s. 155) a následně také Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012, s. 247–248), kteří  
se shodují v tom, ţe „…potřeba kompetence je blízká potřebě vysokého výkonu, není však  
s ní totožná…“ Právě vedoucí pracovník by podle nich měl kompetencemi své 

spolupracovníky pověřovat. Na základě této teorie mohou přidělené přiměřené úkoly podle 
individuálních schopností a dovedností, vést k navození ţádoucí pracovní motivace. 
1.5.4 McClellandova teorie potřeb 
McClelland identifikoval jiné potřeby a svoji teorii „…založil především na studiu 

manažerů…“, jak uvádí Armstrong (2015, s. 221) shodně s Kociánovou (2010, s. 29).  
Na základě tohoto studia vytvořil podobně jako Alderfer tři úrovně potřeb, které také 

vycházejí z Maslowovy pyramidy: 
 potřeba úspěchu – prosazení se, potřeba dominantního, silnějšího či významnějšího 

postavení, která je podle Armstronga „…posuzována na základě osobního 

standardu kvality…“; 
 potřeba sounáleţitosti – potřeba přátelství a kooperativních vztahů  

se spolupracovníky; 
 potřeba moci – potřeba rozhodování, řízení, ovlivňování ostatních. 
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Podle McClellandovy teorie úspěchu, moci a motivace řídit, jak se jí podle Bedrnové 

Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 249) říká, si jedinci s nízkou potřebou úspěchu vybírají 

úkoly snadněji splnitelné, aby se tak vyhnuli riziku a případnému neúspěchu. Naopak 

jedinci s vysokou potřebou úspěchu si vybírají specifické úkoly i s případným rizikem. 
1.5.5 Alderferova potřeba ERG 
Alderferovu motivační teorii zmiňují ve svých knihách Armstrong i Kociánová 

(Kociánová, 2010, s. 28–29) a oba se shodují, ţe tato motivační teorie je jednodušší,  
je zaloţená jen na třech kategoriích potřeb a její název je odvozen od počátečních písmen 

skupin potřeb v angličtině: 
 potřeby existenční (E – Existency) – základní potřeby biologické, fyziologické  

a potřeby jistoty a bezpečí; 
 potřeby sociální a vztahové (R – Relatendness needs); 
 potřeby růstu (G – Growth needs) – potřeby úcty, uznání a potřeby seberealizace.  

Podle Armstronga (2015, s. 221) jde o „…nejvýznamnější kategorii potřeb…“ 
1.5.6 McGregorova teorie X a Y 
Oproti předcházejícím motivačním teoriím, které jsou zaměřené na jednotlivce a jejich 

potřeby, vychází McGregor ze dvou typů lidí, které dělí podle jejich vztahu k práci  
a označuje je písmeny X nebo Y. Představy typů lidí skupiny X vychází z předpokladu,  
ţe člověk je tvor líný, pracuje nerad, práci má jen jako obţivu a musí se do práce i nutit. 
Oproti tomu typ lidí skupiny Y pracuje rád, podle Trojanové (2014, s. 43) spatřuje v práci 

uspokojení a povaţuje ji za nedílnou součást ţivota. Typům lidí skupiny X vyhovuje spíše 

autoritativní vedení a oproti tomu typy lidí skupiny Y mají rádi samostatnou práci, 

rozhodování i zodpovědnost a tím mají nárok na demokratické vedení. Podle Bedrnové, 

Jarošové, Nového a kol. (2012, s. 250) je potřeba s měnícím se ekonomickým, 

společenským a sociálním rozvojem společnosti měnit přístupy k pracovníkům:  
„…aby odpovídali spíše představě typu Y…“ Shodují se tak s Trojanovou, která ve své 

knize uvádí, ţe vhodně zvolenou motivací se dá: „…pracovník typu X dostat do typu Y…“,  
i kdyţ ţádný prokazatelný výzkum, který by zkoumal, jaký typ u pedagogických  
a nepedagogických pracovníků převaţuje, neexistuje. 
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1.5.7 Teorie sebeurčení 
Teorii sebeurčení zformulovali Deci a Ryan a podle Armstronga (2015, s. 222) a jejich 
přesvědčení jsou motivovaní jedinci schopni dosáhnout tří cílů: 

 způsobilosti; 
 autonomie; 
 sounáleţitosti. 

1.6 Motivační teorie zaměřené na proces 
Tyto teorie jsou jinak nazývány jako kognitivní

8 a podle Armstronga (2015, s. 222): 
„…kladou důraz na psychické procesy a síly, které ovlivňují motivaci, stejně jako základní 

potřeby…“ Motivační teorie zaměřené na proces, jsou podle citovaného autora zaloţené  
na individuálních schopnostech jedince a jeho rozhodování v pracovním procesu (2015,  
s. 226). 
1.6.1 Teorie posilování 
Armstrong konstatuje (2015, s. 223), ţe tato teorie je nejstarší a nejjednodušší motivační 

teorií, zaměřenou na proces. Dokládá, ţe jako první ji zformuloval Thorndike, následně  
ji rozvinul Hull, na jejich základech Skinner a další vytvořili koncepci tak zvaného 

„operantního podmiňování“, které je zaloţené na rozhodování podle předchozích 

zkušeností. Právě z tohoto důvodu rozhodování, můţe být tato teorie podle Armstronga 

kritizována. Podle Trojanové (2014, s. 45): „Skinnerova teorie pozitivního posílení 

vyvolává potřebné činnosti pracovníka prostřednictvím pozitivní nebo negativní motivace, 

utlumení či potrestání.“ A právě trest povaţuje za nejzazší stupeň Skinnerovy teorie. 
1.6.2 Teorie očekávání 
Teorii očekávání podle Kociánové (2012, s. 31) poprvé zformuloval ve třicátých letech 

dvacátého století Tolman, který se zaměřil: „…na vědomé či racionální procesy 

umožňující odhadnout, co člověk získá jako odměnu za to, co poskytne…“ Teorie 
expektance, jak se jinak Vroomova motivační teorie také nazývá, vychází z kognitivních 

motivačních teorií a podle Armstronga byla součástí teorie VIE, jejíţ název tvoří první 

písmena anglických slov, podobně jako tomu je u motivační teorie ARG. Je definována 

třemi zásadními faktory: 
 V – valencí – hodnotou; 

                                                           8 poznávací význam (Klimeš, 2010 s. 365) 
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 I – instrumentalitou – přesvědčením, ţe kdyţ uděláme jednu věc, povede to k další; 
 E – expektací – pravděpodobností, ţe vynaloţené úsilí, dovede k očekávanému 

výsledku (Armstrong, 2015, s. 223). 
Vroomovu expektanční teorii rozvinuli Porter a Lawer a vymezili dva základní faktory, 

kterými podle Armstronga (2015, s. 223) a Kociánové (2012, s. 32) jsou: 
 „hodnota odměn, které musí uspokojovat lidi z hlediska jistoty, společenského 

uznání, autonomie a seberealizace; 
 pravděpodobnost, že výsledky závisí na úsilí tak, jak je vnímáno jedinci.“ 

Porter a Lawer svoji teorii zaloţili na předpokladu, ţe výše odměny je závislá na mnoţství 

úsilí, které bude vynaloţeno, ovšem připouštějí, ţe samotné úsilí nestačí, úsilí musí být 

efektivní a doplňují je dvěma proměnnými: 
 schopnosti; 
 vnímání role.  

Podle Armstronga (2015, s. 224), i kdyţ teorie očekávání a cíle patří mezi nejvlivnější 

motivační teorie pro ovlivňování výkonu a odměňování, má i tato teorie své kritiky,  
kteří poukazují na další mnoţství proměnných, které doplňují o: 

 chování vedení; 
 individuální charakteristiku; 
 povahu úkolu; 
 přístup organizace. 

1.6.3 Teorie cíle 
Podle Kociánové (2012, s. 32) Latham a Locke zformulovali teorii, která je postavená  
na předpokladu, ţe pokud jsou cíle stanoveny jasně, jsou konkrétní, náročné, dosaţitelné  
a existuje zpětná vazba na výkon jedince – motivace a výkon jsou větší. Armstrong (2015, 
s. 225) ve své knize píše: „Zpětná vazba umožňuje udržovat motivaci, zejména směrem 

k dosahování vyšších cílů.“ A stejně jako předcházející motivační teorie i tato má své 

zastánce i kritiky. 
1.6.4 Teorie spravedlnosti 
Podle Armstronga (2015, s. 225): „Teorie spravedlnosti vysvětluje pouze jeden aspekt 

procesu motivace a spokojenosti s prací, i když ten může být z hlediska morálky, popřípadě 

výkonu podstatný.“ Adams podle Armstronga zformuloval teorii spravedlnosti  
na myšlence, ţe zaměstnanci posuzují spravedlivé odměny ve vztahu ke svému úsilí  
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a porovnávají se s ostatními pracovníky. Shoduje se s ním i Kociánová (2012, s. 33), podle 
které tato motivace předpokládá, ţe pokud k zaměstnancům bude přistupovat spravedlivě, 

budou lépe motivováni a naopak. Teorie rovnováhy, jak se jinak podle Bedrnové, Jarošové, 

Nového a kol. (2012, s. 248) tato motivační teorie nazývá, také vychází z kognitivních 

motivačních teorií a podle nich je jejím základem „fenomén sociálního srovnávání“. 
Autoři se tak shodují s Armstrongem, Trojanovou i Kociánovou, ţe zaměstnanci 

srovnávají svůj vklad do práce se vkladem svých kolegů a s efekty, které srovnatelná práce 

přináší jejich kolegům. Efektem nemusí být pouze finanční odměna, můţe jím být i uznání, 

přízeň vedoucího pracovníka, příjemné pracovní prostředí, postup na vyšší pracovní pozici, 

moţnost zvyšování kvalifikace a podobně. Podle Trojanové (2014, s. 44) je spravedlivá 

odměna silně motivační, oproti tomu nespravedlivá a více neţ spravedlivá demotivační 
silně demotivační. 
1.6.5 Teorie sociálního učení 
Teorie sociálního učení, kterou vymezil Bandura, kombinuje podle Armstronga (2015,  
s. 225) teorii posilování a teorii očekávání, uznává důleţitost posilování chování, 
determinuje9 budoucí chování a vyzdvihuje důleţitost vnitřních psychologických faktorů, 

především očekávání. 
1.6.6 Teorie kognitivního hodnocení 
 „Podle teorie kognitivního hodnocení, kterou zformulovali Deci a Ryan (1985), může 

použití vnějších odměn oslabit vnitřní motivaci, která vyplývá ze zájmu o práci samotnou.“ 

Armstrong dále uvádí (2015, s. 226), ţe z výsledků jejich výzkumu, který provedli 

v průmyslovém prostředí, bylo patrné, ţe v podnicích s kulturou zaměřenou na vysokou 

úroveň kontroly, finanční odměny opravdu vnitřní motivaci oslabily. Oproti tomu 

v podnicích s kulturou zaměřenou na vysokou míru zapojení, finanční odměna vnitřní  
i vnější motivaci zvýšila. Z výzkumu je tedy patrné, ţe záleţí na kontextu, který je neméně 

důleţitý. 
1.6.7 Účelné pracovní chování 
Podle Armstronga (2015, s. 226) Barrick a Mount zformulovali tuto teorii a vymezili 
individuální faktory, kterými jsou osobnost, schopnosti a situační faktory: „…přičemž 

motivace jedince k účelnému pracovnímu chování závisí na individuálních  
i situačních faktorech…“ 
                                                           9 předurčuje, vymezuje (Klimeš, 2010, s. 114) 
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Zaměření teorie  Název teorie Autor teorie 

 Teorie instrumentality Taylor (1911) 
teorie zaměřené na potřeby Hierarchie lidských potřeb Maslow (1954) 
 Dvoufaktorová motivační teorie Herzberger (1957, 1966, 1967) 
 Teorie kompetence White (1959) 
 Teorie manaţerských potřeb Mc Clelland (1961) 
 Teorie ERG Alderfer (1972) 
 Teorie X Y  McGregor (1960) 
 Teorie sebeurčení Deci a Ryan (2000) 
teorie zaměřené na proces Teorie posilování Thorndike (1911), Hull (1943, 1951), Skinner (1953) 
 Teorie očekávání Vroom (1944), Porter a Lawler (1968) 
 Teorie cíle Lathan a Locke (1979) 
 Teorie spravedlnosti Adams (1965) 
 Teorie sociálního učení Bandura (1977) 
 Teorie kognitivního hodnocení Deci a Ryan (1985) 
 Účelné pracovní chování Brick a Mount (2013) 

Tabulka č. 1 Přehled motivačních teorií (zdroj: Kociánová, 2012, s. 27 + Armstrong, 2015, s. 226–227, 
tabulka vlastní) 
1.7 Pracovní motivace 
Podle Boukala a kol. (2013, s. 40): „Pracovní motivaci tvoří psychické stavy a procesy, 
které vedou člověka k tomu, že práci přijímá jako společensky závažnou skutečnost, vyvíjí 

úsilí k jejímu zvládnutí a zaujímá k ní určité hodnotící stanovisko.“ Dále ji povaţuje  
za ucelený přístup člověka k práci a celkovou ochotu pracovat. Faktem je, ţe k dobré 

pracovní motivaci potřebují ředitelé škol silnou sebemotivaci a odhodlání pracovat na sto 

procent, to znamená vyuţít v práci maximum svých znalostí, schopností a dovedností  
a efektivně vyuţít pracovní dobu ke svým pracovním povinnostem. Niţším pracovním 

nasazením a neefektivní prací podle Stritzelbergera (2014) utrpí obě strany, tedy sám 

ředitel školy a zároveň i jeho kolegové učitelé. Stritzelbergerovi dávám za pravdu i já,  
pro učitele je silným motivačním faktorem zájem a ocenění jejich práce, které nemusí být 
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finanční. Jako větší motivace působí pochvala vedoucího pracovníka nebo uznání práce  
i od kolegů a také celková zpětná vazba na jejich práci. Právě od vedoucích pracovníků, 

tak i od ředitele školy se očekává, ţe budou své kolegy motivovat k vyšším pracovním 

výkonům. Nabízí se pak jednoduchá otázka. Kdo a co bude motivovat je? Pokud 
pracujeme jen z povinnosti a neradi, dá se tato skutečnost změnit? Právě na tyto dvě otázky 

najdeme odpověď v knihách Stritzelbergera (2014) a Plamínka (2015), kteří se shodují  
na zásadním vlivu sebemotivace na spokojenou práci. 
Plamínek (2015, s. 143–146) dělí motivaci podle směru působení, sebemotivaci označuje 

jako motivaci „dovnitř“ a konstatuje, ţe jejím základním klíčem je sebepoznání.  
Při sebemotivaci je podle tohoto autora podstatné, odkud člověk bere inspiraci, jaký je 

osobnostní typ a fakt, o jaký způsob motivace se rozhodne. Kaţdý člověk, tím pádem  
i ředitel školy, se můţe sebemotivovat cílem nebo cestou, je. První motivace, tedy 

motivace cílem, je běţnější, ale po dosaţení cíle její účinek obvykle odezní, její působení 

je spíše krátkodobé. Cíle však mohou dávat druhé motivaci, motivaci cestou určitý směr.  
Motivace cestou je dlouhodobější, stálejší, podle Plamínka dává ţivotu originální smysl  
a je „spolehlivějším nástrojem sebemotivace“, a to i v pracovní rovině.  
Stritzelberger, stejně jako Plamínek povaţuje sebemotivaci za změnu myšlení, a právě 

Stritzelberger popisuje kroky celého procesu aţ po to, jak dojít k vyšším cílům  
a zrealizovat je právě v oblasti sebemotivace. Autor je přesvědčen, ţe kaţdý člověk  
se můţe pro sebemotivační způsob ţivota vědomě rozhodnout a za jediný předpoklad 

povaţuje, ţe se člověku musí chtít. Změnit motivaci nelze okamţitě, silnou sebemotivaci 

povaţuje Stritzelberger (2014, s. 25) oproti Plamínkovi za cíl, ke kterému můţe kaţdý 

člověk postupně dojít. Ve své knize dále uvádí: „Sebemotivace není charakterová 

vlastnost. Je výsledkem procesu, jejž tvoří několik dílčích kroků. Tyto kroky se každý může 

naučit a cvičit se v nich. V odborné literatuře se pojmem sebemotivace obvykle rozumí 

schopnost člověka začít čistě z vlastního popudu a bez přímých podnětů nebo tlaku  
ze strany osob s určitým úsilím a pečlivě a důsledně se mu věnovat až do dosažení 

vytčeného cíle.“ 
Je to stejné, jako kdyţ se ve své profesi připravují sportovci nebo hudebníci, kteří trénovat 

nebo cvičit na nástroj musí za kaţdých okolností, i kdyţ se jim nechce. Příprava a neustálé 

zdokonalování nabytých schopností a dovedností právě u těchto dvou profesí nevede jen 
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k dosahování vyšších cílů, ale hlavně k udrţování jiţ získaných schopností a dovedností, 

jejichţ neustálým procvičováním si tak udrţují svoji profesní kvalitu a vnitřní disciplínu.     
U vedoucích pracovníků, ředitelů škol či vrcholových manaţerů se předpokládá, ţe mají 

kromě jiných schopností i schopnost stále se rozvíjet, pracovat na sobě a jako 

samozřejmost se také povaţuje silná pracovní sebemotivace, její udrţení a zdokonalování 

se v ní. Právě Stritzelberger (2014, s. 26) spatřuje shodu v neustálé přípravě k výkonu  
u výše uvedených profesí a předkládá mnoho cvičení, jejichţ pomocí je moţné  
se v sebemotivaci zdokonalovat. Dále ve své knize popisuje, jak se dá na člověku silná 

vnitřní motivace poznat a také uvádí klíčový poznatek: „Sebemotivace je otázkou vašeho 

vlastního vědomého rozhodnutí. Ukrývá se za ní proces se specifickými kroky a metodami. 

A samozřejmě je možné se jí naučit a zdokonalovat se v ní.“ 
„V rámci pracovní motivace, se uplatňují jak motivy přímé, tak motivy nepřímé, které 

představuje především plat. Motivace tedy představuje vnitřní psychickou sílu a je 

záležitostí každého jedince.“ (Trojanová, 2014, s. 41) S Trojanovou se shoduje Kociánová 
(2012, s. 23), která ve své knize potvrzuje působení vnitřních i vnějších motivačních 

faktorů na pracovní jednání člověka. S jejich tvrzením souhlasí i Stritzelberger (2014,  
s. 13), který povaţuje za nejsilnější motivy u sebemotivace přístup a uvaţování samotného 

člověka. Kociánová souhlasí s Plamínkem a Stritzelbergerem a potvrzuje, ţe pracovní 

motivace úzce souvisí s pracovní spokojeností. 
Podle Kociánové (2010, s. 34) platí: „Spokojenost člověka představuje subjektivní pocity,  
a to v osobním i pracovním životě. Ovlivňují ji naplněná očekávání a cíle, události vnímané 
jako pozitivní.“ Obecně platí, ţe pracovní spokojenost je součástí celkové ţivotní 

spokojenosti, naopak tomu bývá jen v některých případech. Pojem pracovní spokojenost  
se začal v odborné literatuře objevovat uţ dávno, ale psalo se o ní spíše jako o kvalitě 

pracovního ţivota, postoje k práci nebo ještě dříve jako o pracovní morálce. Teprve 

v souvislosti s managementem po padesátých letech dvacátého století se začal pouţívat 

pojem pracovní spokojenost, který můţeme chápat jako komplexní jev, na který působí 

řada proměnlivých vlivů, jak ve své knize uvádí Kociánová (2010 s. 34–36). 
Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012, s. 244–246) se také shodují v tom, ţe pracovní 

motivace je psychologický proces, který se vztahuje k výkonu práce, jejímu úsilí, intenzitě 

a trvání a je jedním z vnitřních proměnlivých faktorů ovlivňujících práci samotnou.  



28 
 

Podle nich: „Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, ke konkrétním 

okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním úkolům, tj. vyjadřuje 

konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.“  Odborná literatura uvádí, ţe míra pracovní 

spokojenosti úzce souvisí s pracovním zařazením a právě ta souvisí s pracovní motivací. 

Podle Deiblové (2005, s. 58) jsou manaţeři a odborníci nejspokojenější a mají silnou 

sebemotivaci, kdeţto méně kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní dělníci jsou nejméně 

spokojení (Deiblová, 2005, s. 82). Tato autorka dále uvádí: „Řídící pracovníci – jak 
dokazují mnohé výzkumy – se vyznačují nejen vysokým výkonem, nýbrž také vysokou mírou 

sebemotivace.“  
1.8 Ředitel základní umělecké školy 
Pedagogický slovník (2009, s. 253) uvádí, ţe ředitel školy: „Je podle zákona statutárním 

orgánem školské právnické osoby, jmenován a odvoláván zřizovatelem. Jeho kompetence 
ve vztahu ke škole, veřejnosti, obci aj. jsou rozsáhlé – zejm. řídí školu, předškolní zařízení 

nebo školské zařízení, odpovídá za tvorbu ŠVP a jeho realizaci, za odbornou, výchovnou  
a vzdělávací práci, efektivní využívání finančních prostředků a personální záležitosti 

školy.“ Ředitel školy můţe svoji funkci vykonávat, pokud v první řadě splňuje 

předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
10. Ty jsou dány zákonem  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a rozumí  
se jimi: 

 způsobilost k právním úkonům, 
 dosaţení odborné kvalifikace, 
 bezúhonnost, 
 zdravotní způsobilost, 
 znalost českého jazyka

11 (Valenta, 2017, s. 432). 
A právě jiţ u odborné kvalifikace učitelů ZUŠ nacházíme zásadní rozdíl v porovnání 

s učiteli ostatních škol. Všichni učitelé a tím i potenciální ředitelé škol kromě výše 

uvedených, splní odbornou kvalifikaci aţ po dosaţení vysokoškolského vzdělání 

minimálně v bakalářském studiu. Učitelé ZUŠ jako jediní splní odbornou kvalifikaci jiţ  
                                                           10 pedagogický pracovník je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým způsobem na vzdělávaného – 
podrobněji uvedeno v zákoně 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (ČÁST 

PRVNÍ, HLAVA I, Díl 1, § 2) 11 podrobněji uvedeno v zákoně 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

(ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 1, § 3)  
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ve „vyšším odborném vzdělání získaným ukončením osmiletého nebo šestiletého 

vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře, který odpovídá charakteru 

vyučovaného uměleckého předmětu.“ (Valenta, 2017, s. 475) Způsoby získání odborné 

kvalifikace učitelů uměleckých předmětů jsou nejrozmanitější ze všech pedagogických 

profesí. Za splnění odborné kvalifikace je moţné uznat také střední vzdělání s maturitou  
na konzervatoři nebo mimo ni v oboru, jenţ odpovídá charakteru vyučovaného předmětu  
a je doplněno studiem pedagogiky v minimálním rozsahu, které stanoví prováděcí 

předpis
12

. Dále lze také specifickým způsobem písemně uznat splnění podmínek odborné 

kvalifikace pro učitele uměleckých předmětů, kteří jsou nebo byli výkonnými umělci
13.  

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu by učitelé základních uměleckých škol 

potřebovali jen pro výuku předmětu odpovídajícímu oboru na vysokých školách.  
Ředitel ZUŠ nemusí jako jediný mít vysokoškolské vzdělání, ale musí, stejně jako ředitelé 
ostatních škol získat potřebnou vyučovací praxi

14
, která je pro zájemce o výše uvedenou 

funkci čtyři roky. Nejpozději do dvou let od jmenování do vedoucí funkce absolvuje 
v rámci celoţivotního vzdělávání studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a tím splní 

další kvalifikační předpoklad pro výkon řídící funkce ve školství
15 podle § 5 zákona  

č. 563/2004 Sb. Povinnost absolvovat toto „funkční studium“ v rozsahu minimálně sta 

hodin se nevztahuje na uchazeče nebo jmenované ředitele škol, kteří absolvovali alespoň 

bakalářské studium nejméně v rozsahu tři sta padesát hodin v oboru školský management 

zaměřené na řízení a organizaci ve školství uskutečněné na vysokých školách.  
Jmenovat ředitele do vedoucí funkce má právo zřizovatel školy na základě konkursního 

řízení, stejně tak má právo odvolat ho bez nutnosti souhlasu jiného orgánu veřejné správy. 

Jasná pravidla vyhlášení a průběhu konkursu jsou dána právními předpisy
16, které však 

konkursní komisi omezují ve stanovení odborných předpokladů
17 pro výkon funkce 

ředitele školy. Podnětem pro vyhlášení konkursního řízení můţe být odvolání stávajícího 

                                                           12 vyhláška č. 317/2015 Sb. 13 zákon 121/2000 Sb. § 67 14 3 roky pro ředitele mateřské školy a 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a výchovné péče (Valenta, 2017, s. 437) 
15

 výstupem tohoto studia je Osvědčení o splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce 

ve školství a toto studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků platí jen pro ředitele škol  
a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 16 vyhláška č. 54/2005 § 3–6 o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
17 zákon 561/2004 Sb. § 164–166 (ČÁST PATNÁCTÁ) 
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ředitele nebo samotná ţádost ředitele o odstoupení z funkce. Podnět k odvolání ředitele 
ZUŠ můţe dát zřizovateli Česká školní inspekce

18
. Důvody k odvolání ředitele školy jsou 

taxativně vymezeny ve školském zákoně a patří k nim: 
 ztráta některého z předpokladů pro výkon ředitele školy, 
 nesplnění dokončeného studia pro ředitele škol v oblasti školského managementu, 
 organizační změny, to znamená zrušení pracovního místa v případě zániku  

nebo sloučení škol, 
 závaţné porušení nebo nesplnění povinností, které vyplývají z funkce ředitele 

školy
19, 

 dosaţení věku 65 let. 
Do konce roku 2004 bylo moţné podle školského zákona, kromě výše uvedených důvodů, 
odvolat ředitele školy z jakéhokoliv důvodu (i bezdůvodně). Toto platná právní úprava jiţ 

neumoţňuje (Valenta, 2017, s. 341–344). Pokud má zřizovatel důvod k odvolání ředitele 

školy, můţe vypsat konkursní řízení v době od šesti do třech měsíců před koncem 

šestiletého funkčního období.  
U ředitelů škol jde o jmenování vnější, protoţe školy mají postavení samostatné právnické 

osoby a ředitel je tedy zaměstnancem samotné školy. Zásadní je fakt, ţe pracovní poměr 

má ředitel školy po novele školského zákona z roku 2015 uzavřený na dobu neurčitou, 

pouze samotné jmenování do vedoucí funkce je na dobu šesti let. „Zvýšila se tak pracovně 

jistota ředitelů škol, kterým předchozí novela s účinností od 1. ledna 2012 nedávala jistotu 

dalšího trvání pracovního poměru.“ (Valenta, 2017, s. 344) Odvoláním nebo vzdáním  
se funkce ředitele školy pracovní poměr nekončí, zaměstnavatel je povinen, zaměstnanci 

navrhnout změnu pracovního zařazení
20

. Není-li zřizovatelem konkursní řízení vyhlášeno, 

automaticky se ředitelům škol prodluţuje jmenování na dalších šest let v rámci pracovního 

poměru na dobu neurčitou. 
 Výkladový slovník z pedagogiky uvádí: „V čele školy je ředitel, který odpovídá za její 

provoz a organizaci, za kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu, ekonomické a personální 

otázky, za spolupráci s rodiči, za pravidelné hodnocení práce školy. Nezbytná je 

manažerská kvalifikace se specifickým zaměřením na pedagogický proces (pomoc  
                                                           18 dále jen ČŠI 19 zjišťuje například Česká školní inspekce, zřizovatel a další kontrolní orgány 20 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce § 73a 
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pro vytvoření této kvalifikace: bakalářské studium tzv. školského managementu  
na pedagogických fakultách).“ (Kolář a kolektiv, 2012, s. 120) Podrobněji jsou činnosti  
a povinnosti ředitele školy, které musí vykonávat, uvedené ve školském zákoně

21.  
Mezi nejdůleţitější z nich patří:  

 rozhodovat ve všech náleţitostech týkajících se vzdělávání, 
 odpovídat za kvalitu poskytovaného vzdělávání, 
 odpovídat za odbornou kvalifikovanost pedagogických pracovníků, 
 vytvářet podmínky pro činnost České školní inspekce, 
 vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
 zajišťovat informovanost zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání ţáků, 
 zajišťovat spolupráci při zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených 

ministerstvem, 
 odpovídat za bezpečnost nad nezletilými ţáky, 
 zřizovat pedagogickou radu, 
 odpovídat za finanční hospodaření školy a předkládat její finanční rozbor,  
 stanovovat organizaci a podmínky provozu školy, 
 rozhodovat ve správním řízení o přijetí ţáka ke studiu, přeřazení ţáka do vyššího 

ročníku, o uznání předchozího dosaţeného vzdělávání, o přestupu, změně oboru 

vzdělávání a jeho přerušení, o opakování ročníku, o sníţení nebo prominutí úplaty 

za vzdělávání, o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ţáka ze školy. (Valenta, 
2017, s. 336–338) 

Zjednodušeně by se tak dalo jednou větou říct, ţe ředitel školu řídí ve všech ohledech. 

Podle Výkladového slovníku z pedagogiky řízení školy: „Obsahuje činnosti spojené 

s plány rozvoje školy, s tvorbou školního vzdělávacího programu, norem chodu školy, 

s prezentací školy, s personálním řízením rozvoje zaměstnanců, s organizací 

pedagogického procesu. Úkolem řízení školy je vymezit cíle a permanentně provádět 

hodnocení.“ (Kolář a kolektiv, 2012, s. 120) Mezi dlouhodobé cíle ZUŠ patří systematický 

rozvoj uměleckých schopností a dovedností ţáků. Mezi krátkodobé například plánovaní 
koncertů ţáků, organizování kulturních akcí spojených s různými ročními obdobími,  
ale i pořádání výchovných koncertů pro mateřské nebo základní školy. 
                                                           21 zákon 561/2004 Sb. školský zákon § 164 a 165 
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1.9 Základní umělecké školy 
Pedagogický slovník definuje ZUŠ jako „Školské zařízení, které poskytuje základy vzdělání 

v hudebních, tanečních, výtvarných a literárně dramatických oborech a připravuje  
pro studium v konzervatoři a ve středních školách s uměleckým zaměřením. Organizuje 

studium převážně pro žáky základní školy a středních škol, může též organizovat umělecké 

vzdělávání pro dospělé.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 380) Oproti tomu 

Výkladový slovník z pedagogiky uvádí, ţe ZUŠ „Je součástí vzdělávací soustavy ČR. 

Poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech (především hudba, výtvarné 

umění, tanec). Připravuje také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření  
a v konzervatořích.“ (Kolář a kolektiv, 2012, s. 141) 
ZUŠ jsou součástí vzdělávací soustavy od roku 2004, kdy vešla v platnost velká novela 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). V komentáři tohoto zákona je rozdíl mezi základním 

uměleckým vzděláváním a zájmovým vzděláváním jasně vyjádřen: „Základní umělecká 

škola je zákonem uznávaná jako samostatný druh školy. Absolventi po dokončení 

základního uměleckého vzdělávání dosáhnou základů vzdělání v jednotlivých uměleckých 

oborech. I když se nejedná o stupeň vzdělání, je dosažení vzdělání v uměleckých oborech 

důležitou přípravou pro další studium například v konzervatořích.“ (Valenta, 2017, s. 257)  
ZUŠ jsou však školy specifické, a to jak způsobem vzdělávání, tak i profesní kvalifikací 

ředitelů škol, jak uvádím v kapitole výše (1.8 Ředitel základní umělecké školy). Tyto typy 
škol neposkytují stupeň vzdělání

22
, na základních uměleckých školách probíhá výuka 

převáţně v odpoledních hodinách ve volném čase ţáků, vzdělávání je poskytováno 

v jednom aţ čtyřech uměleckých oborech, a to v hudebním, výtvarném, tanečním  
a literárně dramatickém. Vzdělávání na těchto školách je poskytováno za úplatu  
za vzdělávání, coţ je částka, kterou rodiče přispívají na provoz školy a částka, která nesmí 

přesáhnout 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na ţáka 

v uplynulém školním roce (Valenta, 2017, s. 766) a je upravena nejen výše uvedeným 

zákonem, ale také vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
23 č. 71/2005 

                                                           
22 závěrečné vysvědčení a výstup z těchto škol nemůţe být závaznou podmínkou k přijetí na střední a vyšší 

odborné školy s uměleckým zaměřením 23 dále jen MŠMT 
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Sb., o základním uměleckém vzdělávání a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 
Charakteristickým prvkem ZUŠ je systematická a dlouhodobá činnost, samotná forma 

vzdělávání, jenţ má charakter systematického a vytrvalého studia, které rozvíjí 

individuální schopnosti ţáků a má významný podíl na formování osobnosti ţáků. 

Vzdělávání je poskytováno ve školách a školských zařízeních zapsaných ve školském 

rejstříku, na rozdíl od volnočasového vzdělávání, které je poskytováno ve střediscích 

volného času, školních klubech nebo školních druţinách (Valenta, 2017, s. 257–259).  
Ve všeobecném povědomí je vzdělávání na ZUŠ často zaměňováno s volnočasovým 

vzděláváním, které na rozdíl od výše uvedených znaků má spíše charakter ušlechtilé 

zájmové činnosti a je hodnotnou náplní trávení volného času dětí a mládeţe. U zájmového 

vzdělávání se neprověřuje kvalita nabytých schopností a dovedností u ţáků ani úroveň 

dosaţených stupňů vzdělávání, coţ je odlišnost od základního uměleckého vzdělávání 

naprosto zřejmá. Hodnocení ZUŠ, stejně tak i hodnocení samotného uměleckého 

vzdělávání provádí ČŠI jako v ostatních školských zařízeních (Valenta, 2017, s. 43). 

Pedagogický slovník specifikuje ČŠI jako: „Orgán státní správy s celostátní působností, 

řízen MŠMT ČR. Je hlavním nástrojem externí evaluace škol.“
24 (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2009, s. 40) V §109, v části osmé školského zákona, je právně vymezena 
organizace vzdělávání na ZUŠ v jednotlivých oborech, stejně tak i to, ţe ţáci na ZUŠ  
se mohou připravovat na střední školy uměleckého zaměření a na konzervatoře, popřípadě 

na vysoké školy s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. „Základní umělecká škola 

organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium s rozšířeným 

počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.“ (Valenta, 2017, s. 257)  
Vzdělávání na ZUŠ se poskytuje od září 2012 podle školních vzdělávacích programů

25, 
jejichţ kvalitu zaštiťuje Rámcově vzdělávací program, pro tento typ škol vydaný MŠMT. 

                                                           24 „Náplň činnosti a vnitřní struktura ČŠI je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. ČŠI zejm. získává  
a analyzuje informace vzdělávání žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných  
do školského rejstříku, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a vzdělávání podle příslušných vzdělávacích 

programů v rámci regionálního školství, kontroluje využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných školám atd. Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětu stížností a petic. Souhrnné poznatky z inspekční činnosti o stavu vzdělávání zveřejňuje ČŠI vždy v prosinci za předcházející školní rok. 

Organizačně je členěna na ústředí ČŠI se sídlem v Praze a 14 školních inspektorátů se sídly v krajských 

městech.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 40) 25 dále jen ŠVP 
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Od září 2015 probíhá na některých praţských ZUŠ vzdělávání seniorů v rámci Akademie 

umění a kultury pro seniory, které je finančně zaštítěno Magistrátem hlavního města 

Prahy26
. Je určeno pro seniory v oblasti celoţivotního uměleckého vzdělávání

27 a je 
poskytováno bez úplaty za vzdělávání, tedy zadarmo. Vzdělávání je seniorům poskytováno 

plně kvalifikovanými učiteli ve všech čtyřech oborech podle moţností jednotlivých škol. 

Výuka probíhá v tříletých kurzech v dopoledních hodinách, je rozdělená  
na pololetí, uskutečňuje se v plně vybavených učebnách a její průběh si školy samy 

organizují. Po absolvování kurzu senioři také nezískají stupeň vzdělání. Z výše uvedeného 

je patrné, ţe práce učitelů ZUŠ je specifická i tím, ţe kromě dětí, mládeţe a dospělých 

poskytují vzdělávání také pro seniory. Dotazníkové šetření v praktické části této bakalářské 

práce by mělo ukázat, jestli například výuka seniorů je jedním z motivačních faktorů  
pro ředitele ZUŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           26 dále jen MHMP 27 podmínkou je věk, vyšší, neţ 55 let 



35 
 

2 Výzkumná část 
2.1 Základní výzkumný cíl  
Hlavním cílem výzkumného šetření bude definovat, jaké motivační a demotivační faktory 

působí na práci ředitelů ZUŠ v Praze. Konkrétně bude zjišťováno, zda převaţují vnitřní 

pohnutky nebo vnější stimuly a také bude analyzováno, které faktory ředitele ZUŠ 

demotivují. 
Dílčím cílem této bakalářské práce bude zjistit, jestli se motivační a demotivační faktory 
liší s ohledem na velikost školy, na dobu působení ředitele ve vedoucí funkci, s ohledem  
na věk, na pohlaví, na dosaţené vzdělání a s ohledem na fakt, jestli ředitelé ZUŠ souběţně 

s prací ve vedoucí funkci pracují ještě jako výkonní umělci, tedy jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 
Ze zjištěných výsledků by mělo být patrné, co ředitele ZUŠ motivovalo, aby se zúčastnili 

výběrového řízení na tuto pozici, jaké motivační faktory vedou ředitele ZUŠ k setrvání  
ve vedoucí funkci a jaké demotivační faktory na ně nejčastěji působí během výkonu 

vedoucí funkce. 
2.2 Organizace prováděného výzkumu 
Datum zahájení výzkumu – říjen 2018. 
Datum předvýzkumu – listopad 2018. 
Datum zadávání dotazníků – únor/březen 2019. 
Datum zpracování dotazníků – březen/duben 2019. 
Datum ukončení výzkumu – duben 2019. 
2.3 Výzkumné otázky 

 Jaké motivační faktory vedou učitele ZUŠ ke vstupu do vedoucí funkce? 
 Jaké motivační faktory vedou ředitele ZUŠ k setrvání ve vedoucí funkci? 
 Jaké demotivační faktory ovlivňují ředitele ZUŠ po dobu jejich působení  

ve vedoucí funkci? 
Pro mé výzkumné otázky mi byly inspirací otázky z výzkumu Ireny Trojanové z roku 
2011, která s pouţitím otázek a porovnáním obou výzkumů souhlasila. 
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2.4 Výzkumné hypotézy a předpoklady 
Podle Koláře (2012, s. 175) se: „Při použití kvantitativního výzkumu empirickými 

hodnotami (dotazník, pozorování, interview, testy) zkoumá pravdivost formulovaných 

hypotéz o vztazích mezi jevy, které lze kvantitativně zpracovávat.“  Hypotéza je na základě 

získaných zkušeností předběţná odpověď, která se v průběhu výzkumu verifikuje
28 nebo 

zamítá. Hypotéza je formulovaná jako domněnka nebo předpokládaný závěr, který vychází 

z jiţ zjištěných poznání. Výzkumné předpoklady nelze povaţovat za opěrný bod výzkumu, 

podílejí se pouze na formulaci cíle výzkumu a usměrňují výzkum samotný. I nepotvrzené 

předpoklady mohou být přínosem pro výzkumná zjištění (Váňová a Skopal, 2017, s. 125). 
Na základě zjištěných poznatků z podobných výzkumů (viz kapitola níţe 2.5 Dosavadní 

výzkumy v oblasti motivace ředitelů ZUŠ) jsem stanovila předpoklady, které souvisí 

s rozdílnostmi mezi řediteli ZUŠ a ostatních škol (podrobněji v kapitole 1.8 Ředitel 

základní umělecké školy), a které budu na základě provedeného výzkumu verifikovat  
nebo případně vyvracet.  
2.4.1 Výzkumné předpoklady  

 Finanční motivace nebude pro ředitele ZUŠ nejčastější motivací, která je 
motivovala ke vstupu do vedoucí funkce. 

 Uspokojení potřeby vlastní seberealizace bude pro ředitele ZUŠ nejsilnější 

motivační faktor, který je vedl ke vstupu do vedoucí funkce. 
 Spokojenost ţáků a rodičů bude nejčastější motivační faktor, který vede ředitele 

ZUŠ setrvání ve vedoucí funkci. 
 Nejsilnějším demotivačním faktorem, který negativně působí na ředitele ZUŠ, 

bude nárůst administrativy. 
 Negativní společenské vnímání profese nebude nejsilnější demotivační faktor,  

který působí na ředitele ZUŠ. 
 Velikost školy, doba působení ve vedoucí funkci, věk, pohlaví, vzdělání a práce 

výkonného umělce budou mít vliv na motivační a demotivační faktory ředitelů 

ZUŠ. 
Výzkumné předpoklady jsem formulovala s ohledem na fakt, ţe vybrané ZUŠ jsou různě 

velké, mají rozdílnou cílovou kapacitu ţáků, ředitelé ZUŠ jsou různého věku, pohlaví, mají 

                                                           28 ověřuje, potvrzuje (Klimeš, 2010, s. 805) 
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různé vzdělání, ne všichni se věnují umělecké činnosti jako osoby samostatně výdělečně 

činné, výuka seniorů v rámci Akademie umění a kultury pro seniory neprobíhá na všech 

školách a funkční období ředitelů výše uvedených škol je různě dlouhé.  
Proto předpokládám, ţe odlišnost motivačních a demotivační faktorů bude nejen  
ve srovnání mezi jednotlivými ZUŠ, ale pravděpodobně se vyskytnou rozdílnosti  
i ve srovnání s podobnými výzkumy. 
2.5 Dosavadní výzkumy v oblasti motivace ředitelů ZUŠ 
Při shromaţďování relevantních zdrojů jsem v odborné literatuře nalezla výzkum Ireny 
Trojanové (2014, s. 41) z roku 2011, který mne inspiroval k napsání mé bakalářské práce  
a k výzkumu na ZUŠ. Výzkumný vzorek Trojanové tvořily jen praţské školy mateřské  
a základní, a právě proto mne napadlo zaměřit svůj výzkum na typ praţských škol, které  
do svého výzkumu nezahrnula. Domnívala jsem se, ţe důvod, proč Trojanová ZUŠ  
do svého výzkumu nezahrnula, je ten, ţe v té době se na tomto typu škol ještě neučilo 

podle ŠVP, ale tento můj předpoklad mi autorka nepotvrdila. 
První výzkum zabývající se motivací ředitelů ZUŠ je součástí bakalářské práce Jany 
Vlásenkové z roku 2007. Její výzkumný vzorek byl cíleně zaměřen na všechny ZUŠ 
v Praze bez ohledu na zřizovatele. Ve své práci uvádí, ţe nechtěla výzkum ovlivnit 

podmínkami jednoho zřizovatele. Abych mohla některé zjištěné skutečnosti s odstupem 
dvanácti let porovnat, zvolila jsem stejný výzkumný vzorek, i kdyţ počet ZUŠ v Praze  
se od té doby zvýšil. Jejich rozloţení je patrné níţe z grafu číslo jedna. V době výše 

uvedeného výzkum probíhala na ZUŠ výuka podle školních učebních osnov. MŠMT ČR 
pracovalo na tvorbě Rámcově vzdělávacího programu

29 pro ZUŠ a ty čekala samotná 

tvorba ŠVP. V současné době je způsob výuky na těchto typech škol výrazně odlišný, neţ 

byl v době výzkumu Vlásenkové a změnila se i celá řada dalších okolností, jako je 

například nárůst administrativy, navýšení platových tarifů, ale třeba i vnímání prestiţe 

základních uměleckých škol. I tyto skutečnosti mne vedly ke stanovení výzkumných 

předpokladů. Další výzkum, cílený na ředitele ZUŠ, je součástí Kadeřábkovy diplomové 

práce z roku 2015. Kadeřábek do svého výzkumu zahrnul všechny ZUŠ, které mají 

stejného zřizovatele, tedy obec, ale tentokrát v Karlovarském kraji. Oproti tomu Černá 

v roce 2016 vypracovala bakalářskou práci, která se také zabývá motivací ředitelů,  
                                                           29 dále jen RVP 
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ale tentokráte ředitelů základních a středních škol Ústeckého kraje. Černá si zvolila  
ke svému výzkumu stejný výzkumný vzorek jako Trojanová.  

          Graf č. 1 
2.6 Metody sběru dat ve výzkumech 
V odborné literatuře najdeme různé definice pojmu výzkum. Výkladový slovník 

z pedagogiky (2012, s. 174) definuje výzkum jako „Systematické a kritické zkoumání 

hypotetických tvrzení o předpokládaných vztazích mezi jevy. Jeho výsledkem je vytváření 

teorií, které umožňují jevy vysvětlovat a předvídat.“  Oproti tomu Gavora (2010, s. 13) 
definuje výzkum jako „systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice 

vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují či vyvracejí dosavadní poznatky  
nebo se získávají nové poznatky.“ Pedagogický slovník (2009, s. 58) popisuje dotazník 

jako „Výzkumný a diagnostický prostředek ke shromažďování informací prostřednictvím 

dotazování osob. Podstatou je soubor otázek nebo výroků zkonstruovaných podle kritérií 

vědecké metodologie, předkládaný v písemné formě. Objektivnost získaných výsledků závisí 

významně na formulaci otázek, výběru respondentů a způsobu zadávání dotazníku. Využití 

dotazníku pro výzkum a praxi je velmi široké. Často však dochází ke zkresleným 

interpretacím v důsledku diletantské konstrukce dotazníku.“  Stejně jako je moţné 

definovat výzkum různými způsoby, tak i v odborné literatuře nalezneme více druhů 

výzkumných technik, které se dají případně vzájemně kombinovat, vedou ke sběru dat  
a umoţňují provést kvantitativní nebo kvalitativní výzkum. K pedagogickému 

kvantitativnímu výzkumu se nejčastěji pouţívají čtyři základní metody: 
 pozorování, 
 dotazník, 
 interview, 
 test (Gavora, 2010, s. 105). 
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A právě dotazník, jsem si zvolila za hlavní metodu svého výzkumu. „Dotazník je výzkumný 

nástroj, jehož účelem je získat v písemné podobě data obvykle od velkého počtu objektů.“ 

(Průcha, 2014, s. 114) a vede k poměrně rychlému shromaţďování dat. Dotazník je forma 

zaloţená na písemném nebo elektronickém způsobu získávání informací. Můţeme  
ho vybraným respondentům doručit poštou, elektronickou poštou, osobně  
nebo zprostředkovaně třetí osobou. Na rozdíl od ankety, se do dotazníku respondenti sami 

nezapojují, ale jsou k jeho vyplnění vyzváni. Dotazník se velmi často pouţívá 

v pedagogické oblasti, na rozdíl od oblastí jiných společenských věd, kde se jiţ začíná 

upřednostňovat interview. Poloţky, které dotazník obsahuje, jsou rozdělené  
podle způsobu, jakým jsou poţadované odpovědi získány, a to na otevřené, uzavřené, 

polouzavřené, škálové, výčtové nebo stupnicové, přičemţ uzavřené dělíme podle druhů 

odpovědí na dichotomické a nepravé dichotomické. Dobrý dotazník musí splňovat 

základní kritéria spojená s formulací dotazníku: 
 poloţky musí být jasně a srozumitelně formulované; 
 poloţky musí zjišťovat jen nezbytně nutné údaje; 
 pro úspěch je důleţitá ochota respondentů spolupracovat; 
 poloţky musí být řazeny z psychologického hlediska (Chráska, 2016, s. 146–178). 

Výhodou dotazníku je anonymita oslovených respondentů, poměrně rychlá a levná metoda 

sběru potřebných dat, dostatek času na rozmyšlení si odpovědí, minimální vliv  
na dotazované respondenty a jednotnost, tedy standardizace otázek. Musíme vzít v úvahu 

objektivitu odpovědí. Respondent se můţe stylizovat do ideální odpovědi a nemusí chtít 

odkrývat své skutečné postoje (Váňová a Skopal, 2017, s. 41). 
Chráska (2016, s. 169) uvádí návratnost dotazníků odeslaných poštou zhruba 30–60 %  
a téměř se tak shoduje s Váňovou a Skopalem (2014, s. 41), kteří uvádějí v lepším případě 

návratnost dotazníků 50–60 %. Gavora píše, ţe dosáhnou 100 % návratnosti u dotazníků je 
téměř nemoţné, pokud nejsou předány osobně. Hlavně u anonymních dotazníků se přiklání 

spíše k menšímu procentu návratnosti, proto doporučuje zvolit formu osobního předání 

z důvodu co největší návratnosti dotazníků, přestoţe je časově náročnější. Za nejniţší 

procentuálně poţadovanou návratnost dotazníků Gavora (2010, s. 130) povaţuje 75 %,  
ale zároveň dodává, ţe toto číslo je poměrně vysoké a v některých případech se připouští  
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i niţší návratnost dotazníků při zachování reliability
30 a validity31 výzkumu. Právě nízké 

riziko návratnosti dotazníků je jeho hlavní nevýhodou.  
2.7 Otázky z dotazníku 
Podle Gavory (2010, s. 129) by délka vyplnění dotazníku neměla přesáhnout dvacet minut, 
s ohledem na věk oslovených respondentů, protoţe u niţších věkových skupin se očekává 

doba k vyplnění ještě kratší. Otázky, které se také někdy nazývají poloţky (Gavora, 2010, 

s. 121), jsem proto formulovala stručně a přehledně. Ke svému výzkumu jsem zvolila 

otázky uzavřené, polouzavřené a otázky dichotomické, které jsem kvůli pozornosti 

respondentů pouţila v tomto pořadí: nejprve otázky jednoduché, následně faktografické  
a v závěru identifikační a doplňující. U uzavřených otázek jsem nabídla různé moţnosti 

odpovědí a zároveň jsem ponechala jednu moţnost pro doplnění. To pro případ,  
ţe by si dotázaný respondent nezvolil ani jednu z nabízených moţností. Otázek je celkem 

patnáct, dotazník je tudíţ časově nenáročný a jeho vyplnění nezabere mnoho času. Součástí 

dotazníku byl průvodní dopis, kde byl objasněn důvod zaslání a prosba o vyplnění i přes 

to, ţe první kontakt s ředitelkami a řediteli ZUŠ byl telefonický (viz kapitola 8.2). 
Dotazník obsahuje tyto otázky: 

1. Jaká je cílová kapacita Vaší školy? 
2. Jak dlouho působíte ve vedoucí funkci? 
3. Jaký impulz u Vás vzbudil zájem o práci ředitele školy? 
4. Ovlivňuje Vaši práci motivace? 
5. Je Vaše motivace dostatečná?  
6. Probíhá na Vaší škole výuka pro seniory v rámci Akademie umění a kultury  

pro seniory? 
7. Jaké motivační faktory Vás vedou k setrvání ve funkci ředitele/ky školy? 
8. Změnily se Vaše motivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? 
9. Jaké demotivační faktory působí na Vaši práci? 
10. Změnily se Vaše demotivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? 
11. Kolik je Vám let? 
12. Jaké máte vzdělání? 
13. Máte vzdělání v oboru školského managementu? 
14. Pracujete ještě jako výkonný umělec? 

                                                           30 spolehlivost nebo přesnost výzkumného nástroje (Průcha, 2014, s. 109) 31 pravdivost a smysluplnost výzkumu (Průcha, 2014, s. 109) 
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15. Jaké je Vaše pohlaví? 
Otázky 1, 2, 11, 12 a 15 jsem do dotazníku zařadila, protoţe Kociánová (2012, s. 24 – 25) 
ve své knize potvrzuje, ţe právě tyto skutečnosti mohou mít vliv na motivační  
a demotivační faktory dotázaných respondentů.  
2.8 Přípravná fáze 
Přípravná fáze probíhala na podzim roku 2018 a slouţila k získávání a shromaţďování 

informací, v tomto případě o počtu a sloţení ZUŠ v celé ČR a ke stanovení výzkumného 

vzorku s odůvodněním, proč došlo k výběru právě tohoto vzorku. Na základě záměrného 

výběru respondentů a teoretických znalostí z oblasti výzkumu jsem pro svůj výzkum 

zvolila kvantitativní výzkum a jako empirickou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. 

Mnoţství zkoumaných motivačních a demotivačních faktorů jsem upravila na základě 

předvýzkumu, s ohledem na rozsah bakalářské práce. Před samotným výzkumem jsem 

oslovila čtyři ředitele mimopraţských ZUŠ, z nichţ jedna byla ţena, s ţádostí o vyplnění 

dotazníku. Na základě jejich podnětů jsem dotazník doplnila a upravila.  
Před samotným rozesláním dotazníků jsem všechny ředitele ZUŠ telefonicky kontaktovala 
a poţádala je o vyplnění dotazníku. Telefonický kontakt jsem zvolila z důvodu vyšší 

návratnosti dotazníku. Ředitelům škol v současné době chodí poměrně velké mnoţství 

ţádostí o vyplnění dotazníků. Chtěla jsem tedy telefonickým kontaktem minimalizovat 

riziko nízké návratnosti dotazníků, aby závěry mého výzkumu mohly být verifikovatelné. 

V telefonickém rozhovoru jsem se dotazovaným respondentům představila, vysvětlila jsem 

jim důvod svého výzkumu a poţádala jsem je, jestli jim mohu dotazník poslat 

v elektronické podobě nebo jestli raději preferují písemnou podobu dotazníku a mám jim 

zanést dotazník osobně nebo poslat poštou.   
2.9 Výběrový soubor respondentů 
V Pedagogickém slovníku (2009, s. 246) nalezneme, ţe respondent je „Osoba odpovídající 

na otázky v dotazníku nebo v rozhovoru.“  Pro můj výzkum znamená respondent ředitel 

nebo ředitelka ZUŠ. V celé ČR, členěné na 14 krajů, je celkem 502 ZUŠ, které ve většině 

případů zřizuje obec. Na území hlavního města Prahy je situace jiná. Praha má na svém 

území 37 ZUŠ, z nichţ obec zřizuje pouze jednu, jedna pro zrakově postiţené je zřízena 

MŠMT, další 2 jsou církevní, z nichţ jedna je zřízena Církevním arcibiskupstvím a druhá 

Praţskou diecézí Církve československé husitské, 6 je soukromých a zbylé, to znamená 27, 

zřizuje MHMP. 
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Základní soubor tvoří 37 praţských 

základních uměleckých škol, které řídí 26 
ředitelů ZUŠ muţského pohlaví a 11 
ředitelek ZUŠ ţenského pohlaví. 

 
Graf č. 3 

 Graf č. 2 
Ve 21 ZUŠ se poskytuje vzdělávání  
ve všech čtyřech oborech, v 7 ZUŠ  
ve třech oborech, v 5 ZUŠ ve dvou 
oborech a ve 4 ZUŠ v jednom oboru,  
a to v hudebním. 

Počet oborů nesouvisí s velikostí školy, proto jsem ve finální podobě dotazníku otázku  
na počet vyučovaných oborů vynechala. Výběr výzkumného vzorku byl záměrný, 

společným jmenovatelem pro výzkumný vzorek bylo teritoriální umístění škol tedy hlavní 

město Praha. Nejmenší ZUŠ je soukromá a její cílová kapacita je 200 ţáků, největší ZUŠ 
je zřízena MHMP a její cílová kapacita je 1440 ţáků. Sloţení ZUŠ v Praze je, co se týká  
do velikosti, různorodé, nejvíce škol je ve skupině ve skupině 500–1000 ţáků, a to o18. 
Důvod, proč jsem se zaměřila na ZUŠ, zmiňuji v kapitole 2.5 (Dosavadní výzkumy 

v oblasti motivace ředitelů ZUŠ) a v příloze uvádím seznam oslovených ZUŠ.
2.10 Základní zjištění 
Přestoţe můj první kontakt s většinou oslovených respondentů byl telefonický a všichni 

kontaktovaní mi přislíbili vyplnění dotazníku, jeho návratnost bohuţel byla jen 85 %  
a z odeslaných dotazníků s průvodním dopisem, se mi zpět vrátil vyplněný pouze jeden. 
Často jsem do telefonu slyšela „To je dobře, že voláte, obvykle takové emaily hned mažu.“ 
nebo „Doufám, že není dotazník moc dlouhý, nechci s vyplněním strávit moc času.“ a také 

„Jsou odpovědi jednoduché? Jestli budu muset u odpovědí dlouho přemýšlet, tak dotazník 

nevyplním.“ Potvrdily se tak závěry z odborné literatury a také se ukázalo, ţe telefonický 
kontakt byla správná volba, i kdyţ časově náročnější. Podle Gavory se připouští i niţší 

návratnost dotazníků neţ je 85 %, jak uvádím v kapitole 2.6 (Metody sběru dat  
ve výzkumech). Proto jsem mohla výzkum provést a zachovat tak jeho reliabilitu  
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a validitu. K vyhodnocení získaných dat jsem mohla pouţít všechny dotazníky,  
protoţe v nich byly zodpovězeny všechny otázky a mohly být klasifikovány jako platné. 

K vyhodnocení byla pouţita kvantitativní metoda, jejíţ výhodou je snazší statistické 

zpracování.

 

Věková struktura dotázaných ukazuje,  
ţe nejvíce respondentů spadá do věkové 

kategorie více jak 60 let, která spolu 
s kategorií 51–60 let tvoří skoro 80% 
oslovených respondentů. Zbylé podstatně 

menší procento tvoří ředitelé ZUŠ,  
kteří dosahují věku pod 50 let. Z grafu lze 
dále vyčíst, ţe v porovnání s výzkumem 

Graf č. 4 
na stejném typu škol z roku 2007 se věk dotázaných respondentů změnil. O 5 % se sníţil 

počet respondentů v nejvyšší věkové hranici, naopak o 5% se zvýšil počet respondentů  
ve věku nad 50 let a stále ZUŠ řídí jen 20 % ředitelů, kteří nedosáhli 50 let věku, přičemţ 

ve skupině do 40 let věku je to pouze jeden respondent. 

 

Dalo by se předpokládat, ţe mladší 

ředitelé a ředitelky, působí ve vedoucí 

funkci kratší dobu a naopak. Dotazníkové 

šetření tento předpoklad potvrdil  
a ukázalo se, ţe pouze jeden respondent 

vyššího věku, to znamená starší 60 let, 
působí ve vedoucí funkci méně neţ 6 let.  
Dotazníkové šetření dále ukázalo,  
ţe nikdo z oslovených respondentů nemá

Graf č. 5 
pouze středoškolské vzdělání s maturitou, téměř dvě třetiny mají vzdělání vysokoškolské  
a ze třetiny ředitelů a ředitelek základních uměleckých škol, kteří mají pouze vyšší odborné 

vzdělání na konzervatoři, je 80 % starších 60 let. Procento vysokoškolsky vzdělaných 
respondentů se oproti roku 2007 zvýšilo, v době výzkumu Vlásenkové mělo vzdělání  
na konzervatoři 50 = dotázaných respondentů. V současné době je to procento niţší,  
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lze tedy prokazatelně zkonstatovat,  
ţe za dvanáct let se zvýšil počet ředitelů 

s vysokoškolským vzděláním. Z mého 

výzkumu, bylo dále zjištěno, ţe vzdělání 

v oblasti školského managementu nemá 

třetina dotazovaných, z nichţ působí ve 
vedoucí funkci 50 % více jak 25 let a dvě 

třetiny jsou starší 50 let.                          
                                                                                               Graf č. 6             
100 % dotázaných respondentů uvádí, ţe jejich práci motivace ovlivňuje a jen jeden 
respondent uvádí, ţe jeho motivace je nedostatečná. 52 % dotázaných respondentů  
se motivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci nezměnily, oproti tomu 

demotivační faktory se nezměnily u 62 % dotázaných.  Na skoro 60 % ZUŠ probíhá výuka 

seniorů v rámci Akademie umění a kultury pro seniory. Předpokládala jsem, ţe by i výuka 

seniorů mohla být pro ředitele škol jedním z motivačních faktorů, které je vedou k setrvání 

ve funkci. Tento předpoklad se však nepotvrdil, nikdo z dotázaných neuvedl tuto výuku 

jako motivační nebo demotivační faktor. 52 % dotázaných respondentů působí ještě jako 

výkonní umělci.  
2.11 Analýza získaných dat 
2.11.1 Motivační faktory působící před nástupem do vedoucí funkce 
Při vyhodnocování této otázky bylo zjištěno, ţe 24 % dotazovaných respondentů vybralo 

k odpovědi několik moţností, zbylých 76 % respondentů zvolilo jen jeden motivační 

faktor, a ten zároveň označili jako nejsilnější. Intenzitu působení respondenti označili  
na škále od jedné do pěti – jedna nejslabší – pět nesilnější. Po analýze získaných dat  
se dalo definovat pět motivačních faktorů, které motivovaly ředitele ZUŠ k tomu,  
aby se zúčastnili výběrového řízení na pozici ředitele školy: 

 vlastní seberealizace; 
 nespokojenost s předchozím vedením školy; 
 podnět kolegů; 
 podnět rodiny a přátel; 
 budování kariéry. 

34% 
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Pouze jeden z oslovených respondentů, vyhodnotil jako nejsilnější motivační faktor 

budování kariéry, ale vybral i další dvě moţné odpovědi. Podnět rodiny a přátel označili 
pouze dva respondenti, ale ti tento faktor zároveň označili jako nejslabší. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, ţe nejsilnějším a zároveň i nejčastějším motivačním faktorem pro ředitele 

ZUŠ před nástupem do vedoucí funkce je vlastní seberealizace. Tuto odpověď zvolilo  
76 % respondentů a z nichţ 59 % ji označili jako jedinou odpověď. Pro 69 % z nich je 
nejsilnějším motivačním faktorem. Dalších 7 % z dotazovaných respondentů označili 

v dotazníku také jen jednu z odpovědí, ale tentokrát dva respondenti jako nejintenzivnější 

faktor označili nespokojenost s předchozím vedením a tři podnět kolegů. Podnět kolegů 

zvolilo celkem 24 % respondentů, pro 17 % z nich je to faktor nejsilnější. Dalším moţným 

faktorem se ukázala nespokojenost s předchozím vedením školy, který vybralo 17 % 
respondentů a jako nejsilněji působící ho označilo 10 % z nich. 
2.11.2 Srovnání motivačních faktorů působících před nástupem do vedoucí funkce 
Na základě porovnání získaných dat z různých pohledů se potvrdilo, ţe právě uspokojení 

potřeby vlastní seberealizace byl jakýsi hnací motor, který vedl ředitele ZUŠ k účasti  
na výběrovém řízení na tuto pracovní pozici a nejsilnější motivační faktor, který  
na ně působil před nástupem do vedoucí funkce. Nikdo z dotazovaných respondentů 

neoznačil faktor vlastní seberealizaci jako nejslabší.  
S ohledem na velikost školy se ukázalo, ţe 90 % respondentů označuje tento faktor jako 

nejsilněji působící ve školách menších neţ 500 ţáků, u škol o velikosti 501–1000 ţáků je 
to 61 % a u největších nad 1000 ţáků je to 50 %, přičemţ ze zbylých 50 % označilo 33 % 
podnět kolegů a 17 % nespokojenost s předchozím vedením školy. Velikost školy na tento 

faktor vliv má – čím je škola menší, tím je procento vyšší. 
Stejně tak má vliv i délka působení ve vedoucí funkci. Pokud porovnáme intenzitu 

působení motivačních faktorů s tímto ohledem, dojdeme k závěru, ţe pro 75 % 
respondentů, kteří působí ve vedoucí funkci méně neţ 6 let, je vlastní seberealizace 

nejčastějším faktorem, ale jen pro 25 % z nich nejsilnějším. Ve skupině 7–12 let a do 24 let 
ji jako nejsilnější faktor označilo 75 % respondentů a ve skupině poslední s praxí nad 25 let 

dokonce 78 %. Čím déle tedy ředitelé ve vedoucí funkci působí, tím vyšší procento z nich 
vnímá jako nejsilnější motivační faktor, který je vedl k nástupu do vedoucí funkce vlastní 

seberealizaci.  
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S ohledem na vzdělání ji povaţuje za nejsilnější motivační faktor většina dotazovaných 

respondentů, jak se vzděláním na konzervatoři, tak i s vysokoškolským vzděláním.,  
ale těch je o několik procent méně. Pro obě skupiny je to zároveň i nejčastější motivační 

faktor, který je vedl k nástupu do vedoucí funkce. 

  
Graf č. 7                                                                   Graf č. 8 
S ohledem na minimální rozdíly v procentech by se dalo zkonstatovat, ţe pohlaví 

respondentů na motivační faktor před nástupem do vedoucí funkce vliv téměř nemá. Jako 
nejsilnější faktor ho označilo 69 % respondentů muţského pohlaví a 67 % ţenského 

pohlaví a zároveň se u respondentů obou pohlaví také ukázal jako faktor nejčastější. Rozdíl 

je jen 2 %, ale je nutné podotknou, ţe velký rozdíl je v celkovém počtu muţů a ţen, jak 

uvádím v kapitole 2.9 (Výběrový soubor respondentů). Dalšími označenými faktory jsou  
u muţů z 23 % podnět kolegů, z 8% nespokojenost s předchozím vedením. Faktor 
budování kariéry neoznačil nikdo z nich. U ţen to jsou z 22 % také podnět kolegů a z 11 % 
budování kariér. Ostatní faktory jako nejsilnější ředitelky ZUŠ neoznačily. 
S ohledem na věk označilo tento faktor jako nejsilnější 77 % respondentů ve skupině  
nad 60 let, 70 % dotazovaných respondentů ve skupině 51–60 let, 60 % ve skupině  
41–50 let a 0 % ve skupině méně neţ 40 let. Respondenti do 40 let věku označili jako 

nejsilnějším impuls pro vstup do vedoucí funkce budování kariéry. Lze tedy konstatovat, 
ţe čím je vyšší věk respondentů, tím větší procento respondentů vnímá motivační faktor 
intenzivněji.  
A skutečnost, ţe dotazovaní respondenti působí jako výkonní umělci, má vliv na vnímání 

vlastní seberealizace jako nejsilnějšího motivačního faktoru. Takto jej označilo jen 58 % 
respondentů, kteří ještě působí jako výkonní umělci, z nichţ pouze jeden respondent 

označil jako nejsilnější motivační faktor nespokojenost s předchozím vedením. Ve druhé 
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skupině respondentů, kteří se umělecké dráze nevěnují, tento faktor jako nejsilnější 

označilo 76 % respondentů, z nichţ pouze jeden jako nejsilnější označil podnět kolegů  
a jeden budování kariéry. Pro respondenty, kteří ještě pracují jako osoby samostatně 

výdělečně činné, můţe být uspokojení potřeby vlastní seberealizace například v koncertní 

činnosti. 
Prokazatelně lze tedy zkonstatovat, ţe vnitřní motiv vlastní seberealizace je nejsilnější  
i nejčastější motivační faktor, který u ředitelů praţských ZUŠ vzbudil zájem o práci  
ve vedoucí funkci a shoduje i s dalším pořadím faktorů (viz grafy níţe). 

           
Graf č. 9                                                                            Graf č. 10  
Analýzou získaných údajů se potvrdily oba předpoklady, které byly v souvislosti s touto 
otázkou stanoveny. Předpoklad, ţe finanční motivace nebude nejčastější motivační faktor, 
který byl podnětem pro ředitele ZUŠ, aby se zúčastnili výběrového řízení na jejich 

pracovní pozici, se potvrdil. Stejně tak se potvrdil i předpoklad, ţe nejsilnější motivační 

faktor, který na ředitele ZUŠ působil před nástupem do vedoucí funkce, bude vlastní 
seberealizace. 
2.11.3 Motivační faktory vedoucí k setrvání ve vedoucí funkci 
Na rozdíl od vyhodnocení předcházející otázky týkající se motivačních faktorů, které vedly 
k nástupu do vedoucí funkce, v tomto případě nikdo z dotazovaných respondentů neoznačil 

jen jednu odpověď. Minimální počet odpovědí byly tři a maximální devět z jedenácti 
moţných nabízených. Nikdo z dotazovaných respondentů neuvedl jako moţný motivační 

faktor vedoucí k setrvání ve vedoucí funkci jiný, neţ byly nabízené moţnosti v dotazníku  
a nikdo také neoznačil výuku seniorů (viz kapitola 2.10 Základní zjištění). Intenzitu 
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působení faktorů respondenti označili také na škále od jedné do pěti – jedna nejslabší – pět 

nesilnější, stejně jako u předcházejících motivačních faktorů.  Po analýze získaných dat  
se daly vymezit následující motivační faktory, které na ředitele ZUŠ působí a vedou je 

k setrvání ve vedoucí funkci: 
 vlastní seberealizace; 
 spokojenost ţáků a rodičů; 
 úspěšné akce školy; 
 kolektiv pracovníků; 
 klima školy; 
 prestiţ školy; 
 úspěchy ţáků; 
 pracovní doba; 
 finanční ohodnocení. 

Ne všichni dotazovaní respondenti vyuţili k vyhodnocení intenzity působení faktorů všech 

pět stupňů. Někteří stejnou intenzitou označili několik motivačních faktorů. Bylo tomu 
například u faktorů kolektiv spolupracovníků a klima školy, coţ jen potvrzuje, ţe dobré 

klima školy s dobrým pracovním kolektivem úzce souvisí. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, ţe nejsilnějším a zároveň i nejčastějším motivačním faktorem pro ředitele ZUŠ 

před nástupem do vedoucí funkce je vlastní seberealizace. Tu lze povaţovat  
i za nejtrvalejší vnitřní motivační faktor a dá se tedy konstatovat, ţe i ředitelé ZUŠ mají 

silnou vnitřní sebemotivaci – stejně tak, jak je tomu podle odborné literatury u vrcholových 

manaţerů. Vlastní seberealizaci označilo 86 % respondentů a pro 55 % z nich je jedním  
z nejsilnějších motivačních faktorů. Dalších 14 % ji označilo jako jednu z moţných 

odpovědí, ale jen pro jednoho respondenta byla vlastní seberealizace označena jako faktor 
nejslabší a jako slabší také jen pro jednoho respondenta. 
2.11.4 Srovnání motivačních faktorů vedoucích k setrvání ve vedoucí funkci 
Mezi nejčastějšími a nejsilnějšími faktory byly zjištěny určité rozdíly. Při tomto 

vyhodnocování se nepotvrdilo, ţe nejsilnější motivační faktor musí být také nejčastější. 

Nejčastějším motivačním faktorem se ukázala vlastní seberealizace, i kdyţ těsně  
za ní s minimálním rozdílem je spokojenost ţáků a rodičů, jak ukazuje graf číslo jedenáct 
níţe. Tento výsledek jen potvrzuje, ţe spokojenost ţáků a rodičů je pro školu důleţitá, 

stejně jako spokojenost klientů v podnikatelské sféře, protoţe ţáci a rodiče ve skutečnosti  
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pro školu klienty jsou.  A zajímavé je také zjištění, ţe i u nejčastějších motivačních faktorů 

označil stejný počet respondentů faktor kolektiv spolupracovníků a klima školy, které,  
jak uţ jsem uvedla výše, spolu úzce souvisí. Nejmenší počet respondentů označil jako 

motivační faktor finanční ohodnocení, ale pozitivní je, ţe ho nikdo neoznačil jako 
demotivační faktor (viz kapitola 2.11.5 níţe). Dá se tedy usoudit, ţe na ředitele ZUŠ 

pomalu působí navyšování mzdových prostředků v uplynulých několika letech. 

 Graf č. 11 
S ohledem na velikost školy se ukázalo, ţe ve všech skupinách označili respondenti vlastní 

seberealizaci jako nejsilnější motivační faktor, i kdyţ čím je škola větší, tím je procento 

menší. Ve skupině školy do 500 ţáků tento vnější motiv označilo 100 % respondentů  
a pro 75 % z nich byla faktorem nejsilnějším, ve skupině školy 501–1 000 ţáků ji označilo 
85 % respondentů a pro 57 % z nich byla faktorem nejsilnějším a ve skupině 1001 a více 

ţáků ji z 85 % respondentů označilo jako nejsilnější 50% z nich. Zajímavé zjištění je,  
ţe jako nejslabší a slabší faktor ji označili respondenti ze skupiny největší školy.  
100 % dotazovaných respondentů označilo jako motivační faktor vlastní seberealizaci  
ve skupině s praxí do 6 let, z nichţ 50 % ji označilo jako nejsilnější. Ve skupině do 24 let  
ji jako nejsilnější označilo 64 % respondentů. Ve skupině s praxí 7–12 let ji označilo 80 %  
a pro 40 % z nich byla nejsilnější. Ve skupině s praxí nad 25 let ji označilo 89 % 
respondentů a pro 56 % z nich byla nejsilnější. Lze tedy zkonstatovat, ţe ve všech 

věkových skupinách jde o nejsilnější motivační faktor. 
Z pohledu vysokoškolsky vzdělaných respondentů je moţné zkonstatovat, ţe 88 % jich 
vlastní seberealizaci jako motivační faktor označilo a pro 59 % je to faktor nejsilnější.  
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U druhé skupiny je to motivační faktor pro 92 % z nich a také 59 % z nich ho vnímá jako 

nejsilnější. Vzdělání na vnímání intenzity vliv nemá, v obou skupinách vnímá tento vnitřní 

motiv jako nejsilnější stejné procento dotazovaných respondentů. 
S ohledem na pohlaví dotazovaných respondentů se ukázalo, ţe pro 75 % ţen je vlastní 

seberealizace nejsilnějším motivačním faktorem, ale bylo zjištěno, ţe v této skupině byl 

tento motivační faktor jednou označen jako nejslabší a jednou slabší. U muţů takto 

označen nebyl a celkově byl intenzivněji vnímán u muţů, protoţe jako nejsilnější  
ho označilo 65 % a jako silnější 23 % dotazovaných respondentů z této skupiny. 
S ohledem na věk označilo tento faktor jako nejsilnější 85 % respondentů ve skupině  
nad 60 let, 90 % dotazovaných respondentů ve skupině 51–60 let, přičemţ pro 80 % z nich 
je to faktor nejsilnější, 80% ve skupině 41–50 let a 100 % ve skupině méně neţ 40 let.  
Lze tedy zkonstatovat, ţe ve všech věkových skupinách jde o motivační faktor nejsilnější. 
A skutečnost, jestli dotazovaní respondenti působí jako výkonní umělci, má vliv  
na vnímání vlastní seberealizace jako nejsilnějšího motivačního faktoru. Jako motivační 

faktor ji označilo 100 % respondentů, kteří jako výkonní umělci nepůsobí a pro 56 % 
z nich je to faktor nejsilnější a pouze jediný respondent ho označil jako faktor nejslabší.  
U výkonných umělců ji označilo 75 % respondentů a pro 50 % z nich je to faktor 
nejsilnější. Důvod, který by mohl způsobit menší procento ve skupině respondentů, kteří  
se umělecké dráze věnují, uvádím v kapitole Srovnání motivačních faktorů před nástupem 

do vedoucí funkce. 
Druhý nejčastější motivační faktor tentokrát vnější spokojenost ţáků a rodičů byla celkově 

vyhodnocena aţ jako třetí nejsilnější. Oproti tomu druhým nejsilnějším faktorem byl 

celkově vyhodnocen kolektiv spolupracovníků, shodně jako klima školy. Toto zajímavé 

zjištění by mohlo napovídat něco málo o stylu řízení ředitelů ZUŠ a to by mohlo být 
zajímavým cílem nějakého dalšího výzkumu. Nejméně časté motivační faktory jako jsou 

pracovní doba a finanční ohodnocení se ukázaly i jako celkově nejslabší (podrobněji 

v grafu níţe). 
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 Graf č. 12 
Předpoklad, který byl stanovený s touto otázkou, se po analýze získaných údajů nepotvrdil. 
Vnější motivační faktor spokojenost ţáků a rodičů nebyl dotazovanými respondenty 

označen nejčastějším ani nejsilnějším motivačním faktorem. Tento faktor byl vyhodnocen 

jako druhý nejčastější, ale v intenzitě působení jako třetí nejsilněji působící, tedy 

v intenzitě střední.  
2.11.5 Demotivační faktory působící na ředitele ZUŠ 
Na závěr došlo ke kvantitativnímu vyhodnocení otázky týkající se demotivačních faktorů. 
Stejně jako u motivačních faktorů před nástupem do vedoucí funkce i v tomto případě 

dotazovaní respondenti zvolili maximálně tři moţné odpovědi a také označili jejich 

intenzitu působení na škále od jedné do pěti – jedna nejslabší – pět nesilnější. Po analýze 
získaných dat se ukázalo, ţe na ředitele a ředitelky ZUŠ působí šest demotivačních faktorů: 

 narůstající administrativa; 
 pasivita kolegů; 
 jiné; 
 neochota k novým přístupům; 
 negativní vnímání společenské profese; 
 pracovní doba. 
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Nejméně častým negativním faktorem je pracovní doba, kterou označil pouze jeden 

respondent a zároveň ji označil jako nejslabší. Negativní společenské vnímání profese 
označilo pouze sedm respondentů, přičemţ pouze pro jednoho z nich je to nejsilněji 

působící demotivační faktor a pro dva nejslaběji působící. Z dotazníkového šetření 

jednoznačně vyplývá, ţe nejčastějším i nejsilnějším demotivačním faktorem je  
pro dotazované respondenty nárůst administrativy. Tuto odpověď zvolilo 62 % 
respondentů jednoznačně a z nichţ 34 % zvolilo tuto moţnost jako jedinou. Zbylých 28 % 
respondentů vybralo i několik dalších moţností. I dalších 24 % dotazovaných si vybralo 

k odpovědi také jen jednu moţnost, ale tentokrát jako nejsilnější demotivační faktor bylo 
jedenkrát označeno negativní společenské vnímání profese, dvakrát pasivita kolegů  
a čtyřikrát byly označeny jiné důvody 
. Mezi jiné důvody dotazovaní uvedli nezájem zřizovatele o stav budov a jejich udrţování, 

vrůstající agresivita zákonných zástupců ţáků, ale také „Jsem frustrovaný, jsem ve funkci 

dlouho a přestalo mě to bavit.“ a oproti tomu optimistická odpověď „Demotivační faktory 

nejsou, jinak bychom to nedělali.“ Z výše uvedeného vyplývá, ţe 58 % dotazovaných 

zvolilo jen jednu z moţností připravených odpovědí, kterou uvedli jako nejsilněji působící. 
Zbylých 42 % označilo i více moţností, z nichţ vyplývá, ţe druhým nejčastějším 
demotivačním faktorem je podle dotázaných respondentů pasivita kolegů. Tu označili jako 
nejsilněji působící čtyři respondenti, šest jako druhou nejsilněji působící a dva jako třetí 

nejsilněji působící. Neochotu k novým přístupům a metodám označilo jako demotivační 

faktor 24 % a z nich pouze dva ji povaţují jako nejsilněji působící demotivační faktor.  
Pro tři je druhým nejsilnějším a pro dva nejslabším demotivačním faktorem.  
2.11.6 Srovnání demotivačních faktorů 
Na základě porovnání získaných dat z různých pohledů bylo potvrzeno, ţe narůstající 

administrativu vnímá jako demotivační faktor většina dotázaných respondentů a je 

označována i jako nejsilnější demotivátor. S ohledem na velikost školy se ukázalo, ţe 67 % 
respondentů označuje tento faktor jako nejsilněji působící ve školách menších jak 500 ţáků 

a také ve školách s ţáky nad 1001. U škol o velikosti 501–1000 ţáků to je 57 %. Velikost 
školy na tento faktor vliv nemá, nárůst administrativy vnímají silně jak ředitelé menších 

škol, tak i velkých. O trochu menší procento je jen u středně velkých škol.  
Délka působení ve vedoucí funkci vliv má. Velké procento respondentů působících  
ve vedoucí funkci více jak 12 let ji označilo jako nejsilnější demotivační faktor a oproti 
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tomu o hodně méně respondentů s praxí do 12 let. Pokud porovnáme intenzitu působení 

demotivačních faktorů s tímto ohledem, dojdeme k závěru, ţe jen respondenti, kteří působí 

ve vedoucí funkci 7–12 let, vnímají narůstající administrativu jen z 25 % jako nejsilněji 

působící, kdeţto ve skupině do 6 let je to uţ 50 %, ve skupině do 24 let 70 % a v poslední 

nad 25 let je to dokonce 73 %.  
S ohledem na pohlaví respondentů se ukázalo, ţe narůstající administrativa je nejčastěji  
i nejsilnějším demotivačním faktorem u obou pohlaví. Jako nejsilnější ji označilo 67 % ţen 

a 60 % muţů, přičemţ u ţen chybí jako demotivační faktor pasivita kolegů a neochota 

k novým přístupům a metodám, u muţů 

chybí faktor negativní společenské 

vnímání profese. 

 

 

 
Graf č. 13                                                                  Graf č. 14 
S ohledem na vzdělání povaţuje narůstající administrativu za nejsilnější demotivační 

faktor 100 % respondentů s vyšším odborným vzděláním na konzervatoři  
a u vysokoškolsky vzdělaných respondentů je to 65 % dotazovaných. Vzdělání má vliv  
na vnímání nárůstu administrativy jako demotivačního faktoru, 35 % vysokoškolsky 

vzdělaných ředitelů ji takto nevnímá. 
S ohledem na věk označilo tento faktor jako nejsilnější 65 % respondentů ve skupině  
nad 60 let, 100 % dotazovaných respondentů ve skupině 51–60 let, 85 % ve skupině 41–50 
let a 0 % ve skupině méně neţ 40 let. Narůstající administrativu negativně nevnímají jen 

respondenti do 40let věku, velmi intenzivně ji vnímají nad 40 let věku, tedy střední 

generace. Pro respondenty do 40 let věku je nejsilnějším demotivačním faktorem negativní 

společenské vnímání profese. 
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I skutečnost, jestli dotazovaní respondenti působí jako výkonní umělci, má vliv na vnímání 

narůstající administrativy jako nejsilnějšího demotivačního faktoru. Takto jej označilo  
79 % respondentů, kteří ještě působí jako výkonní umělci a 54 % respondentů, kteří se jiţ 

umělecké dráze nevěnují. Přes rozdílné procento je jasné, ţe pro obě skupiny to je 

demotivační faktor nejčastější.  
Prokazatelně lze tedy zkonstatovat, ţe nárůst administrativy je tím, co způsobuje neţádoucí 

motivaci a nejvíce znepříjemňuje práci ředitelů a ředitelek praţských ZUŠ. Nárůst 

administrativy je faktor nejčastější i nejintenzivnější, jak ukazují grafy níţe. Stejně jako  
u motivačního faktoru před vstupem do vedoucí funkce označili respondenti vlastní 

seberealizaci, tak i v tomto případě demotivační faktor narůstající administrativu označil 

stejný počet dotazovaných respondentů, ale jako nejsilnější stimul ji označilo osmnáct 

respondentů, kdeţto vlastní seberealizaci jako nejsilnější motiv označilo dvacet 
respondentů. Jen jeden respondent označil jako demotivační pracovní dobu, přičemţ jako 

motivační ji označilo o osm více.  Dalším pozitivním zjištěním je i fakt, ţe negativní 

společenské vnímání profese je demotivující jen pro 21 % ředitelů ZUŠ a pro zbylých  
79 % demotivačním faktorem není. 

 
Graf č. 15                                                                              Graf č. 16 
Oba předpoklady týkající se poslední otázky se opět potvrdily. Nárůst administrativy je 

vnímán u ředitelů ZUŠ jako nejčastější a zároveň i nejsilnější vnější motivační faktor. 

Oproti tomu negativní společenské vnímání profese vyhodnotilo jako nejčastější motivační 

faktor pouze šest z dotazovaných respondentů a pouze jeden respondent ji označil jako 

nejsilnější. Tím se řadí mezi faktory působící slaběji. 

0 5 10 15 20

pracovní doba

negativní společenské…

neochota k novým…

jiné

pasivita kolegů

narůstající…

Nejsilnější demotivační faktory 

nejslabší silnější nejsilnější

n…

n…

0

10

20

30
22 

12 
7 6 4 1 

Nejčastější demotivační faktory 

narůstající administrativa

pasivita kolegů

neochota k novým přístupům a metodám

negativní společenské v nímání profese

jiné

pracovní doba



55 
 

Při vyhodnocování dotazníku mne napadlo, ţe by bylo ještě zajímavé zjistit, jestli  
by se dotazovaní respondenti znovu zúčastnili konkurzního řízení i po zkušenostech,  
které za sebou mají. Obvolala jsem ještě jednou všechny ředitele a ředitelky ZUŠ, kteří mi 

dotazník vyplnili, a ochotně jsem od nich odpovědi ještě získala. 78 % dotazovaných 

respondentů, by se znovu konkurzního řízení zúčastnilo a 22 % dalo zápornou odpověď, 

přičemţ 20 % bylo ve věku více jak 60 let a celých 23 % bylo ve funkci více neţ 25 let. 
Předpoklad, ţe velikost školy, doba působení ve vedoucí funkci, věk, pohlaví, vzdělání  
a práce výkonného umělce budou mít vliv na motivační a demotivační faktory ředitelů 

ZUŠ se ve většině zjištění potvrdil. Byla vyhodnocena jen jedna drobná výjimka. Vzdělání 

nemá téměř ţádný vliv na vnitřní motivační faktor – vlastní seberealizaci, který však vede 

ředitele ZUŠ k setrvání ve vedoucí funkci, vzdělání. 
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3 Závěr 
V teoretické části této práce bylo vysvětleno, v čem jsou ZUŠ specifické a tím i jejich 

ředitelé. O tématu motivace bylo pojednáno v samostatných kapitolách včetně motivačních 

teoriích, motivačním profilu, motivačních typech osobností a byly objasněny také 

motivační faktory vnější, faktory vnitřní a demotivační faktory. Ve výzkumné části byly 

vyhodnoceny a zanalyzovány získané údaje a některé předpoklady byly potvrzeny a jiné 

zase vyvráceny. Oproti výzkumu, který byl proveden na stejném typu praţských škol, 
z roku 2008 se ukázalo, ţe se motivační faktory změnily. Ve výzkumu Vlásenkové  
se ukázalo, ţe sice mzda není hlavním motivačním faktorem, ale finanční motivace  
se v jejím výzkumu ukázala jako důleţitá – tedy samotný plat, osobní příplatky a odměny. 

Největší důleţitost v jejím výzkumu dotazovaní respondenti přikládali uznání kvality 

odvedené práce, prestiţ a image školy, vyuţití odborných znalostí, společenskému styku 

s odbornou veřejností, práci s vysokou pravomocí, profesnímu růstu a dalšímu vzdělávání 

a účasti školy na soutěţních přehlídkách. Na demotivační faktory tento výzkum zaměřen 

vůbec nebyl. V mém výzkumu se jednoznačně jako nejsilnější vnější motivační faktor 

ukázala vlastní seberealizace, a to i jako faktor nejčastější. Výzkumná sonda Vlásenkové 

zahrnuje 30 respondentů z 35, které v té působili jako ředitelé ZUŠ. Na moje dotazníkové 

šetření odpovědělo 29 ředitelů ZUŠ z 37 oslovených, tento rozdíl není tak velký,  
aby se zjištěné závěry nedaly porovnat. 
Zjištění z mého výzkumu se v některých faktorech shoduje s výzkumem Trojanové z roku 
2011, která podobný výzkum prováděla na praţských základních a mateřských školách  
a která ve své prezentaci uvádí: „U vstupu do funkce je tedy rozhodující především vnitřní 

motivace – touha po sebeuplatnění, po realizaci vlastních cílů i po postupu v kariérním 

žebříčku“. V jejím výzkumu se jako další faktory ukázaly kariéra (budování kariéry), 
kolegové (kolektiv spolupracovníků) shodně na obou typech škol a jako čtvrtý faktor  
se ukázal, na mateřských školách rodina (podnět rodiny a přátel), na základních školách  
to byla nespokojenost s předchozím vedením. V mém výzkumu byl vnitřní faktor budování 

kariéry na úplně posledním pátém místě, a naopak vnější faktor podnět kolegů byl v mém 

výzkumu označen jako druhý nejsilnější i druhý nejčastější motivační faktor u vstupu  
do funkce. Shodujeme se také v motivaci pro setrvání ve funkci ředitele školy.  
Jako nejsilnější motivační faktor se opět ukázala vlastní seberealizace, i kdyţ ji v tomto 
případě jako nejsilnější faktor označilo méně dotázaných respondentů. Ve výzkumu 
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Trojanové se jako další faktory ukázaly: ţáci (spokojenost ţáků a rodičů) a za nimi 

pracovníci (kolektiv spolupracovníků). V mém výzkumu se další motivační faktory 

ukázaly v jiném pořadí, oba výzkumy se opět shodují jen v nejsilnějším motivačním 

faktoru. Mezi hlavní demotivátory ve výzkumu Trojanové patří finance (finanční 

ohodnocení), profese (negativní společenské vnímání profese), rodiče a zřizovatel. Nárůst 

administrativy, který se v mém výzkumu ukázal jako hlavní demotivační faktor, u ní úplně 

chybí. Je moţné, ţe tento faktor její výzkum vůbec nenabízel. Zdá se nepravděpodobné,  
ţe by nárůst administrativy nikdo z ředitelů základních a mateřských nevnímal jako 

demotivační. V demotivačních faktorech se výzkumy neshodují. V mém výzkumu jsou 

hlavní demotivátory z výzkumu Trojanové mnou oslovenými respondenty vnímány spíše 
jako vedlejší. 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo definovat, které motivační a demotivační faktory 

působí na práci ředitelů ZUŠ v Praze, cíl práce byl naplněn. Jako nejsilnější i nejčastější 

faktor byl zanalyzován vnitřní motivační faktor vlastní seberealizace a vnější demotivační 

faktor nárůst administrativy. Dotazníkové šetření ukázalo, ţe funkci ředitele ZUŠ vnímá 

jako uspokojení vnitřní motivace, tedy jako realizaci vlastních cílů i touhu po kariérním 

postupu většina dotázaných respondentů, ačkoliv 52 % z nich pracuje jako výkonní umělci. 

Dalo by se předpokládat, ţe právě pro toto procento ředitelů ZUŠ nebude vlastní 

seberealizace hlavním motivačním faktorem, protoţe se realizují v koncertní činnosti. 

Tento předpoklad se nepotvrdil, jako hlavní motivační faktor ho sice označilo menší 

procento dotázaných respondentů neţ u ředitelů, kteří jako výkonní umělci nepůsobí,  
ale i přesto jich bylo více jak 50 %. Tato zjištění přinesla odpovědi na všechny 3 

výzkumné otázky, ukázala se shoda, potvrdily se tak výsledky z předchozích výzkumů  
a vlastní seberealizace se ukázala jako hlavní motivační faktor u ředitelů ZUŠ.  
Výsledky tohoto výzkumného šetření mohou být inspirací pro výzkum, který by mohl být 

například zaměřen na detailní zkoumání faktorů vnitřních a faktorů vnějších  
nebo i pro výzkum kvalitativní, který by pomocí rozhovorů mohl u ředitelů ZUŠ zkoumat 

jednotlivé faktory více do hloubky. Domnívám se, ţe výsledky této práce mohou být 

vyuţitelné i pro zřizovatele ZUŠ, ale také například pro ČŠI nebo MŠMT. 
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5 Seznam příloh 
A Seznam oslovených ZUŠ 
Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. 
Škola Jaroslava Jeţka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově 

postiţené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 
Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola  
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 
Základní umělecká škola, Praha 1, U půjčovny 4 
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola 
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 
Soukromá základní umělecká škola Music Art, v. o. s. 
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 
Základní umělecká škola Jiţní Město, Praha 4, Křtinská 673 
Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s. r. o. 
Základní umělecká škola Vadima Petrova 
Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129 
Erika Krtková – Klavírní škola HARMONY 
Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18 
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 
Soukromá základní umělecká škola – Škola pro radost, v. o. s. 
Základní umělecká škola, Praha5, Štefánikova 19 
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 
Základní umělecká škola Praha – Zbraslav 
Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o. p. s. 
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B 
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 
Základní umělecká škola Blatiny, Praha – Řepy, Španielova 50/1129 
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové 
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 8 
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1 
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 
Základní umělecká škola LYRA s. r. o. 
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 
Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8 



 
 

B Dotazník 
Vstupní část 
Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli, 
na základě našeho telefonického rozhoru Vám posílám k vyplnění dotazník, který bude 

slouţit jako podklad k výzkumu na základních uměleckých školách v Praze. Výzkum je 

součástí mé bakalářské práce, jejímţ tématem je Profesní motivace ředitelů základních 

uměleckých škol v Praze a je zaměřena na motivační a demotivační faktory, které Vás 

vedly k nástupu do vedoucí funkce, které na Vás působí po dobu působení ve funkci  
a na analýzu demotivačních faktorů, které na Vás působí při výkonu náročné vedoucí 

funkce. Dotazník obsahuje pouze 15 otázek, u kterých pouze označíte vybranou odpověď  
a tím Vám jeho vyplnění zabere jen kolem 5 minut. 
                                 Předem Vám velmi děkuji za Váš čas strávený s vyplněním dotazníku. 
Druhá část – použité otázky 

1. Jaká je cílová kapacita Vaší školy? 
a) do 500 ţáků b) 501–1000 ţáků c) 1001 a více ţáků 
 2. Jak dlouho působíte ve vedoucí funkci? 
a) méně jak 6 let b) 7–12 let c) do 24 let d) 25 a více let 
 3. Jaký impulz u Vás vzbudil zájem o práci ředitele školy? * u této otázky můţete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší 

– 5 nejsilnější) 
a) budování kariéry  
b) podnět kolegů c) nespokojenost s předchozím vedením  
d) podnět rodiny a přátel  
e) vlastní seberealizace  
f) jiný

 
              (uveďte jaký) 
 4. Ovlivňuje Vaši práci motivace? a) ano b) ne  



 
 

5. Je Vaše motivace dostatečná? a) ano b) ne 
 6. Probíhá na Vaší škole výuka pro seniory v rámci Akademie umění a kultury pro seniory? a) ano b) ne 
 7. Jaké motivační faktory Vás vedou k setrvání ve funkci ředitele/ky školy? * u této otázky můţete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší 

– 5 nejsilnější) 
a) finanční ohodnocení  b) vlastní seberealizace  
c) kolektiv spolupracovníků  d) spokojenost ţáků a rodičů e) úspěchy ţáků 
f) výuka seniorů g) úspěšné akce školy h) pracovní doba  i) klima školy j) prestiţ školy k) jiné                            (uveďte jaké) 

 8. Změnily se Vaše motivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? a) ano b) ne 
 9. Jaké demotivační faktory působí na Vaši práci? * u této otázky můţete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší 

– 5 nejsilnější) 
a) finanční ohodnocení  b) kolektiv pracovníků c) pasivita kolegů d) neochota k novým přístupům a metodám  e) ţáci  
f) výuka seniorů g) pracovní doba h) zřizovatel  i) narůstající administrativa j) negativní společenské vnímání profese  k) jiné                            (uveďte jaké) 

 



 
 

 
10. Změnily se Vaše demotivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? 

a) ano 
b) ne 
 

11. Kolik je Vám let? 
a) méně jak 40let 
b) 41–50 let 
c) 51–60 let 
d) více jak 60 let 
 

12. Jaké máte vzdělání? 
a) středoškolské s maturitou b) vyšší odborné na konzervatoři c) vysokoškolské 
 13. Máte vzdělání v oboru školského managementu? a) ano b) ne 
 14. Pracujete ještě jako výkonný umělec? a) ano b) ne 
 15. Jaké je Vaše pohlaví? 
a) muţ 
b) ţena 

 
 
 
 
 


