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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá vnitřními a vnějšími faktory (jak ekonomickými, tak         

i sociálními), které ovlivňují motivaci ministerských úředníků k výkonu jejich pracovních 

činností ve státní správě na ministerstvech v České republice. Tento výzkum primárně 

navazuje na kvantitativní výzkum pana prof. PhDr. Arnošta Veselého, Ph.D.  

Diplomová práce je zaměřena multidisciplinárně a věnuje se nejen řízení lidských 

zdrojů z hlediska funkčnosti, efektivnosti, účinnosti, ale dotýká se i oborů jako je veřejná 

politika, sociologie, psychologie či veřejná ekonomie a další. Cílem diplomové práce bylo 

zjistit hlavní faktory ovlivňující motivaci a přístup státních ministerských zaměstnanců          

ve veřejné správě. 

Její teoretická část vychází z teorie motivace (Madsen), McGregorovy teorie X a Y, 

Maslowovy hierarchie potřeb a teorie byrokracie (Weber). Teoreticko-metodologické 

ukotvení práce se opírá o poznatky alternativní teorie jednání (Weinberger, 1997), ontologii 

etického fenoménu (Hartmann, 2002) a koncept accountability úředníka (Veselý). Empirická 

část obsahuje vlastní empirický kvalitativní výzkum provedený se 17 ministerskými úředníky 

na 8 ministerstvech v České republice. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byla 

představena výzkumná témata ve formě otázek a z nich provedena tematická analýza. Práce 

obsahuje syntézu provedených zjištění a prezentaci poznatků v kapitole závěrů a doporučení.  

Empirický výzkum ukázal, že faktory ovlivňující přístup a motivaci ministerských 

úředníků mají svá specifika. Nejstěžejnějšími faktory, které vyplývají z výzkumu a které 

ovlivňují přístup a motivaci, jsou větší flexibilita a svoboda v rámci uspořádání pracovní doby 

- možnost práce z domova (home office), důležitost dobrých pracovních vztahů, klouzavá 

(flexibilní) pracovní doba, ohodnocení práce (finanční a slovní), další možnosti vzdělávání 

(workshopy, konference), důležitost zpětné vazby, ochota pomoci (nápomocnost) od kolegů a 

nadřízených, pocit důvěry, respektu, uznání a rovného přístupu, pěkné pracovní prostředí, 

vyvažování pracovního a osobního života (work-life balance), vliv politizace, vliv zákona      

o státní službě a míra byrokracie a nadměrné administrativy. Zjištěné faktory naznačují, kam 

se lze v praxi dále ubírat při utváření pozitivní motivace zaměstnanců státní správy. Ukazují 

také možnosti,  jak zvyšovat motivaci úředníků a výkon jejich činnosti. 



 
 

  

Abstract 
 

This diploma thesis focuses on determining the internal and external factors (both 

economic and social) that affect the motivation of civil servants to conduct and perform their 

work activities in ministries of the Czech Republic.The research that forms the basis for it is 

primarily a follow-up to the quantitative research of prof.PhDr.Arnošt Veselý, Ph.D. 

The diploma thesis is multidisciplinary and not only deals with human resource 

management in terms of its functionality, efficiency, and effectiveness, but also in terms of its 

influence on, among other things, public policy, sociology, psychology and public economics. 

The theoretical part is based on the theory of motivation (Madsen), McGregor's theory 

of X and Y, Maslow's hierarchy of needs and the theory of bureaucracy (Weber). The work is 

theoretically and methodologically anchored in the findings of alternative action theory 

(Weinberger, 1997), the ontology of ethical phenomenon (Hartmann, 2002) and the concept 

of public accountability (Veselý). The empirical part includes the results of qualitative 

research conducted in the form of semi-structured interviews with 17 ministerial officials 

across 8 ministries of the Czech Republic. During the interviews, research topics were 

presented in the form of questions, the answers to which were subsequently subjected           

to a thematic analysis. The thesis presents a synthesis of the findings, as well as draws 

conclusions and puts forward recommendations in the relevant chapters. 

The empirical research revealed that the factors influencing the attitude and motivation 

of civil servants in ministeries are very specific. The key factors that were identified were 

greater flexibility and freedom in the organization of working time - the possibility to work 

from home (home office), the importance of good working relationships, flexible working 

hours, job evaluation (both verbally and financially), educational opportunities (workshops, 

conferences), the importance of feedback, willingness to help (to receive help from) 

colleagues and superiors, a sense of trust, respect, recognition and equality, a good working 

environment, work-life balance, the influence of politicization, the influence of civil service 

law and the level of bureaucracy and excessive administration. These factors indicate where 

further action can be taken in practice to shape the positive motivation of civil servants and 

therefore the performance of their duties.  
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Keywords: Human resources, Public administration, Motivation, Attitude, Public sector 

employees, Ministerial staff, Ministries, Civil servants, Home office 

Title: Factors affecting the motivation and attitudes of public sector employees with regards 

to solving problems in public administration (current status, perspectives, and suggestions for 

change). 

 
  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  
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Úvod 

Předkládaná diplomová práce byla zpracována jako závěrečná práce v rámci 

magisterského studia oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze. Vybrané téma zaměřené na faktory ovlivňující motivaci a přístup 

ministerských úředníků ve státní správě reaguje na absenci kvalitativní roviny, která může 

nabídnout hlubší poznání jejich vnitřních a vnějších motivací a přístupů ovlivňující jejich 

výstupy z hlediska řešení úkolů státní správy. Diplomová práce volně navazuje a rozšiřuje 

kvantitativní rovinu provedeného výzkumu s názvem Policy advisory system in the Czech 

Republic: From state monopoly to hollowing out? zpracovaný panem prof. PhDr. Arnoštem 

Veselým, Ph.D. (2013) .Teoretické znalosti spolu s empirickým šetřením mohou v této oblasti 

přinést celé spektrum poznatků z praxe, které výrazně přispějí k pozitivní motivaci úředníků, 

tedy k jejich osobnímu přístupu a postojům, jež v rámci řešení úkolů zastávají. Cílem 

diplomové práce je prozkoumat faktory ovlivňující motivaci a přístup státních úředníků 

k řešení úkolů ve veřejné správě a vyvodit z nich zobecňující teoretické závěry a doporučení 

pro praxi. Z hlediska teoretické roviny práce přináší vhled do teorie motivace (např. Madsen), 

která bude ústřední a nosnou teorií této práce. Zároveň v této části práce nechybí teorie 

byrokracie (Weber), hierarchie lidských potřeb (Maslow) a teorie X a Y (McGregor). 

Teoreticko-metodologická ukotvení vychází z alternativní teorie jednání (Weinberger, 2007)  

a z ontologie etického fenoménu (Hartmann, 2002). Empirické šetření ve formě kvalitativního 

výzkumu zároveň přináší zcela nové poznatky po zavedení zákonu o státní službě 234/2014 

Sb., který přinesl zásadní orámování a upravil poměry státních zaměstnanců České republiky 

vykonávajících ve správních úřadech státní správu. Diplomová práce může odhalit konkrétní 

dopady tohoto zákona a zhodnotit, jaký vliv má účinnost tohoto zákona na zaměstnance státní 

správy. Tato práce by ale především měla reflektovat poznatky a zkušenosti z dané oblasti     

a měla by obohatit jak na teoretické, tak na praktické úrovni poznání, a může výrazně přispět   

i k motivaci státních úředníků v praxi. 
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1. Vymezení pojmů 

1.1 Pojem veřejná správa 
 

Veřejná správa je základním pojmem správního práva (Horzinková, 2010: 11). 

Problémem veřejné správy se ale zabývají i jiné vědní disciplíny jako jsou veřejná ekonomie 

či veřejná politika. ,,Legální definici pojmu veřejná správa v žádném právním předpisu 

nenajdeme, i když řada právních předpisů ho používá. Vymezit nebo definovat veřejnou 

správu je poměrně složitou záležitostí, zejména pro její mnohotvárnost a různost správních 

činností i pro specifické vztahy, které zde vznikají“ (Horzinková, 2010: 11). Správní činnosti, 

kterými se veřejná správa zabývá, se mohou měnit v důsledku společenských změn,             

ke kterým ve společnosti dochází. Obecně však můžeme charakterizovat veřejnou správu jako 

správu věcí veřejných vykonávanou různými subjekty veřejné správy a jejími orgány 

(Horzinková, 2010).  

Pro organizaci a fungování ústřední státní správy je zásadním dokumentem zákon      

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon) (MV ČR, 2011: 3). Kompetenční zákon 

stanovuje 14 ministerstev a 11 dalších ústředních orgánů státní správy. Součástí státní správy 

jsou také správní úřady s celostátní působností, které jsou podřízené některému 

z ministerstev. Působnost ministerstev předepisuje kompetenční zákon. Ministerstva a ostatní 

ústřední orgány státní správy plní úkoly v rámci stanovených zákonů a v rámci dalších 

závazných právních předpisů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii           

a v uskupeních mezinárodních organizací. V čele ministerstva je ministr, který zodpovídá      

za výkon správy svěřené danému ministerstvu zákonem. Jednotlivá ministerstva a jejich 

činnost kontroluje, sjednocuje a řídí vláda České republiky (odst. 1 § 28 zákona č.2/1969 Sb.). 

Efektivita fungování ústřední státní správy by měla být založena na principu vyváženosti mezi 

samostatností ministerstev a koordinovanou činností státní správy jako celku (MV ČR, 2011). 
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2. Stav veřejné správy 

 

Ministerstvo vnitra České republiky nechalo vypracovat analýzu aktuálního stavu 

veřejné správy v České republice. Mezi nedostatky v současné ústřední státní správě patří  

například vysoká rezistence vůči zavádění moderních metod řízení organizace, neexistence 

centrální veřejně přístupné databáze o agendách a činnostech vykonávaných státní správou, 

neexistence standardizace procesních postupů, neexistence právního rámce práv a povinností 

úředníků státní správy, nadbytečná zátěž z hlediska byrokracie, nedostatečná či špatná 

komunikace v rámci státní správy, nízká kvalita informací o činnosti státní správy (občané 

nemají přístup k informacím), absence transparentnosti, čitelnosti a adresnosti – především    

u ministerstev, neexistence osobní odpovědnosti a neflexibilní vnitřní struktura (tj. počet 

státních zaměstnanců, personální nestabilita, politizace státní správy) (MV ČR, 2011). 

Během 80. a 90. let začalo docházet k prohlubování  liberalizace zahraničního 

obchodu, k regulaci vnitřních trhů, k restrukturalizaci  příjmů a výdajů státních rozpočtů         

a k vytváření pobídek pro přilákání zahraničních investic (Půček, Ochrana a kol., 2009: 30). 

Postupně začalo docházet k potřebě modernizace veřejné správy, a to přirozeně vedlo 

k novému stylu řízení  veřejného sektoru tzv. New Public Managementu. Dalším vyústěním 

byla logická potřeba, aby se územní celky začaly chovat efektivně a aby pracovaly výkonně    

a kvalitně (Půček, Ochrana a kol., 2009). Dle Schedlera a Proellera se stal New Public 

Management mezinárodním modelem pro reformu veřejné správy. Samotný pojem pochází 

z Nového Zélandu v rámci prováděných reforem veřejné správy v 80. letech (Schedler, 

Proeller, 2005). 

 Zásadním milníkem v souvislosti se státní správou je Zákon č. 234/2014 Sb., tzv. 

Zákon o státní službě. Zákon o státní službě upravuje právní poměry státních zaměstnanců 

vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební 

vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního 

poměru. Mimo jiné se zákon podrobněji věnuje i oblasti odměňování, která může být jedním 

z faktorů ovlivňující motivaci pracovníků (§144 Odměňování státních zaměstnanců). 
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3. Úkoly veřejné správy 

 

3.1 Efektivní řízení ve veřejné správě 
 

Společenské procesy jsou charakteristické tím, že jsou realizované prostřednictvím 

jednotlivých aktérů. Činnost aktérů působících ve společnosti se dá považovat za činnost 

vědomou a cílevědomě zamýšlenou. Otázkou zůstává, zda je možné tyto činnosti řídit, 

projektovat či dokonce vytvářet v plánech, záměrech či cílech. Teorie mluví o dvojím pojetí. 

První z nich je založena na předpokladu, že činnosti ve společnosti je možné projektovat        

a řídit tak, aby byly dosaženy předem stanovené cíle. Druhá hovoří o společenských 

procesech, které jsou výsledkem živelných aktivit, tudíž není potřeba zásahu                         

do společenského dění v rámci řízení procesů (Ochrana, Půček, 2011).  

Řízení ve veřejné správě má všechny společné rysy, které jsou charakteristické pro sociální 

řízení, přičemž se liší specifikami danými tím, že toto řízení se uskutečňuje ve veřejné správě. 

Řízením ve veřejné správě lze označit cílevědomou regulační činnost subjektů veřejné správy, 

jejímž smyslem je usměrňovat  dané procesy tak, aby byly dosahovány stanovené cíle 

(Ochrana, Půček, 2011: 14). 

Správou se obecně označují institucionalizované kontrolní a regulativní činnosti. 

Institucionalizace je společenským obranným mechanismem svého druhu a dává i lidem, kteří 

spravují věci veřejné, jistotu, že způsob, jímž tak činí, není nepřijatelný (Pomahač, Vidláková, 

2002: 57).  

Pro regulační řídící činnost je charakteristické, že je založena na získávání informací, které 

řídící subjekt získává na základě zpětné vazby. Zpětná vazba poskytuje informace o průběhu 

realizovaných (a původně zamýšlených) procesů, kdy řídící subjekt porovnává dosahované 

výsledky se stanovenými cíli a s jejich ukazateli. V případě zjištění odchylek řídící subjekt 

provádí potřebné korekce (Ochrana, Půček, 2011: 15).  Dle Ochrany a Půčka (2011)             

za výsledek řídící činnosti bereme v potaz skutečnost, zda byly zadané cíle splněny či nikoliv. 

Pokud jsou ukazatelé dílčích cílů průběžně plněny a pokud dosažené výsledky odpovídají 

učeným cílům, a pokud jsou vynaložené zdroje pro realizaci použité svědomitě, tedy 

hospodárně, efektivně a účelně, pak můžeme hovořit o  ,,efektivním řízení ve veřejné správě“. 

V opačném případě, pokud v takovém řízení není dosahováno stanovených cílů a vynaložené 

zdroje nejsou efektivně a hlavně hospodárně využívány, mluvíme o neefektivním řízení        

ve veřejné správě. 
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Dalším z problémů neefektivního řízení je ,,neřízení a neinovování“. Deficit v oblasti 

řízení a inovování je jedním z hlavních dnešních problémů samosprávy. Podle Petera 

Druckera existují dva důvody krize a selhání. Podle něj každá nová organizace zkrachuje, 

pokud neinovuje. Dále hovoří o tom, že každá nová organizace se zhroutí, pokud neřídí 

(Půček, Ochrana a kol., 2009). 

Důležitým předpokladem pro realizaci efektivního řízení jsou vnější a vnitřní rámcové 

podmínky. U vnějších rámcových podmínek mluvíme o jakémsi vnějším zarámování v rámci 

výkonu efektivního řízení ve veřejné správě. Jsou dány již existujícími právními předpisy, 

které stanovují hranice, v nichž se mohou řídící subjekty rozhodovat podle stanovených cílů. 

Vnitřní rámcové podmínky tvoří sdílená institucionální kultura a sdílené hodnoty, které by 

měly mít motivační charakter pro řídící a výkonný personál v rámci přijetí ,,efektivního 

řízení“ i v oblasti praktického využití. Opěrným bodem pro realizaci ,,efektivního řízení“ je 

stanovení si vizí, strategií, koncepcí a implementačních plánů. Dalším klíčovým faktorem 

v rámci efektivního řízení je odborná připravenost a manažerské dovednosti jednotlivých 

řídících pracovníků vedoucí k efektivnímu a účinnému řízení. U řídících pracovníků je 

klíčová morální bezúhonnost v rámci rozhodování o dalších subjektech veřejné správy,  a to 

vždy ve jménu veřejného zájmu (Ochrana, Půček, 2011). 

Předpokladem pro výkon efektivního řízení ve veřejné správě je důležité stanovení 

cílů s přesnými a jasně definovanými ukazateli. Cíli se rozumí očekávaný stav, kterého má 

být dosaženo. Měl by obsahovat společenský užitek a k jeho dosažení musíme vynaložit 

veřejné zdroje. Tak aby bylo stanovených cílů dosaženo, je potřeba pomocí řídících činností 

sledovat řídící činnosti pracovníků, sledovat jednotlivé ukazatele, průběžně monitorovat cíle, 

přijímat korekční opatření a realizovat regulační aktivity tak, aby bylo dosaženo stanovených 

cílů. Poté můžeme hovořit o efektivním řízení veřejné správy. V případě, že nejsou adekvátně 

zvolené cíle, není možné efektivně řídit veřejnou správu (Ochrana, Půček, 2011). Aby bylo 

možné řídit veřejnou správu efektivně, je potřebné vytvořit k tomu řadu předpokladů a 

podmínek. Ve své  diplomové práci se soustřeďuji na jednu z klíčových podmínek, která 

dosud  nebyla  samostatně řešena, a tou je role motivace zaměstnanců státní správy při řešení 

úkolů státní správy. Proto je nezbytné nejdříve vysvětlit metodologický rámec problému 

motivace a ukázat, jak soudobá teorie tento problém reflektuje. 
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4. Motivace jako faktor ovlivňující přístup státních 
úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě 

4.1 Vývoj teorie motivace 
 

Teorie motivace má svůj historický vývoj, jenž může přispět k hlubšímu pochopení 

moderní teorie motivace, která je úzce spjata s psychologií motivace. 

Dle Madsena existuje mnoho teorií motivace, které se zabývají mimo jiné i teorií učení           

a teorií osobnosti. Podle něj je motivace důležitým pojmem v moderní psychologii. Madsen 

říká, že není možné předpovědět lidské chování bez jakékoliv znalosti motivace tedy ,,hnací 

síly“ chování (Madsen,1979).  

Lidské chování bylo již před Darwinem vysvětlováno zvláštní lidskou ,,mohutností“ 

rozumového uvažování a ,,mohutností“ rozhodování neboli vůlí. Zmíněné lidské 

,,mohutnosti„  či ,,schopnosti“ byly vnímány za svobodné či nedeterminované. Vysvětlení 

lidského chování bylo považováno za úplné, pokud se podařilo nějaký konkrétní čin 

vysledovat zpětně, a to až k rozumové úvaze a svobodné vůli. Akt rozumu byl vnímán spíše 

intuitivně a neměl konkrétní vysvětlení. Často bylo lidské chování chápáno ne jako 

racionální, ale spíše jako determinované ,,nižšími“ city, emocemi, vášněmi a sentimenty, 

které se blížily spíše zvířecímu chování (Madsen, 1979). Podle Madsena je chování živočichů 

vysvětlováno pomocí instinktu. Předpokladem byl fakt, že živočichové disponují určitým 

počtem vrozených instinktů, které umožnily ,,schopnost jednat rozumně, ale bez uvažování“. 

O instinktech se také předpokládalo, že mají jakési vnitřní vrozené hnací síly. (Madsen, 

1979).  

Darwin se v díle O původu druhů (1859) zmiňuje, že mezi člověkem a ostatními živočichy 

neexistují principiální rozdíly, ale rozdíly ve stupni, které vysvětluje jako neustálý biologický 

vývoj. Jeho naturalistické pojetí člověka umožnilo vysvětlit lidské chování prostřednictvím 

instinktu. William McDougall popsal ve své knize Introduction to Social Psychology obecně 

uznávanou teorii instinktu (Madsen, 1979). Instinkt definuje McDougall takto: ,,Instinkt tedy 

můžeme definovat jako dědičnou či vrozenou psychologickou dispozici, která determinuje 

svého nositele k tomu, aby vnímal předměty určité třídy a zaměřoval na ně svou pozornost, 

aby při vnímání takového předmětu, prožíval emoční vzrušení specifické kvality, aby 

vzhledem k němu jednal specifickým způsobem, anebo alespoň pociťoval  k takovéto činnosti 

puzení“ (Madsen, 1979: 80). 
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Definice zahrnuje termín vektoru1, který se vztahuje k řídícím proměnným (vnímání               

a pozornost) a také k dynamickým proměnným (emoce a popudy k činnosti) (Madsen, 1979). 

McDougall přijímal pouze několik málo instinktů – nejprve dvanáct a později osmnáct. Jiní 

psychologové předpokládali mnohem větší počet instinktů, avšak nedosáhli vzájemné shody. 

Počátkem dvacátých let probíhala diskuze o teoriích instinktu, během které se zjistilo, že 

v psychologické literatuře existuje až na několik tisíc instinktů. Pojem instinkt byl během této 

diskuze nejasný, a proto se ho později McDougall vzdal a nahradil ho termíny jako např. 

,,sklon“ tedy ,,dispozice“, ,,tendence“ atd. Řídící účinek těchto pojmů je připisován 

,,schopnostem“.  Všechny nové pojmy mají vztah k jednomu z aspektů pojmu instinkt, 

nicméně jsou o něco přesnější (Madsen, 1979). 

Ve 30. a 40. letech se psychologové vzdali pojmu instinkt. Nicméně tento pojem začal 

být používán v jiném významu mezi zoology, a to v rámci etologie, která zkoumá instinktivní 

vnímáním živočichů. N. Tinbergen v knize The Study of Instinct (1951) předložil teorii 

instinktu, který definoval jako ,,hierarchicky organizovaný systém hypotetických vrozených 

spouštěcích mechanismů“ (Innate Releasing Mechanismus, IRM). Podle Tinbergena se 

můžeme o řídících a regulujících mechanismech IRM domnívat, že jsou aktivovány 

motivačními faktory. Tyto motivační faktory Tinbergen definuje jako hormony a vnitřní 

podněty, které disponují dynamickým vlivem na IRM a nepřímo ovlivňují i chování (Madsen, 

1979). 

Podle Rowana zastává Tinbergen názor, že chování se neskládá pouze z reakcí na externí 

stimuly, ale jsou souběžně spontánní, a vychází z vnitřních motivačních faktorů. Další 

kapitoly v Tinbergenově knize se zabývají rozvojem chování v individuálních a daných 

aspektech učení. Učení jako takové je dočasně definováno jako ,,centrální nervové procesy 

zapříčiněné více či méně trvalými změnami vrozených mechanismů chování ovlivněných 

vnějším prostředím“ (Rowan, 1952). 

 

4.2 Motivace v teoriích učení 
 

Robert S. Woodworth2 přišel s pojmem ,,pudu“ a ,,mechanismu“, což v době sporu     

o instinkty bylo alternativním řešením. Termín ,,pud“ se vztahuje k dynamickým funkcím a 

termín ,,mechanismus“ se vztahuje k řídícím dispozicím. Woodworth také předkládá název 

,,motivologie“ jako označení pro celou novou psychologickou disciplínu, která by se měla 

 
1 Dle Ochrany (2013, 2009) je termín,,vektor“ z pohledu metodologie vědy vlastně extenze (rozsah) pojmu. 
2 Ve své knize Dynamic Psychology (1918) 
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zabývat pudy a proměnnými, které s nimi souvisí. Woodworth tedy může být považován za 

formálního zakladatele motivační psychologie“ (Madsen, 1979: 82).  

Jedním z největších psychologů v oblasti učení a motivace je bezpochyby D. O. Hebb, 

který přišel s důkazy užitečnosti ,,neuropsychologické“ neboli fyziologické explanační teorie. 

Hebb vytvořil neuropsychologickou teorii, kterou zaznamenal v knize Organization of 

Behavior (1949). Později však uvedl novou verzi teorie s explanačním pojmem ,,buzení“, což 

je hypotetický termín vztahující se k funkci retikulární formace mozkového kmene. 

Neurofyziologové Guiseppe Moruzzi a H. W. Magoun zjistili, že retikulární formace je jakýsi 

obecný aktivační systém. To znamená, že ,,buzení“ tohoto systému má funkci obecného 

,,pudu“. Koncept tzv. buzení sehrál v rámci teorií motivace významnou roli. Jedná se totiž     

o hlavní explanační pojem v teorii ,,zvědavosti“, která byla formulována D. E. Berlynem.    

Pro pojem ,,buzení“ existuje blízký pojem ,,aktivace“. Teorii aktivace se věnovala Elisabeth 

Duffyová v knize Activation and Behavior. Důležitým teoretikem v oblasti motivace je      

P.T. Young. V jeho knize Motivation of Behavior (1936) se věnoval teorii pudu, která se 

zabývala spojením psychologických a fyziologických pozorování (Madsen, 1979). 

V době, kdy Woodworth prosazoval pojem pudu v americké psychologii, byl již pojem 

,,pudu“ zaváděn do odborné němčiny dalším teoretikem Sigmundem Freudem (Madsen, 

1979: 85). Podle Freuda nám fyziologie přinesla pojem dráždivého podnětu a reflexní 

schéma, ke kterým je zvnějšku přiváděný k nervové substanci dráždivý podnět odváděný 

směrem ven. Akce se stává zdařilou, pokud se vymaní podrážděná nervová substance 

z působení dráždivého podnětu ze sféry dráždivého působení (Kučera, 2017). 

O teorii a výzkum motivace se zasloužili i další teoretikové osobnosti jako je např. 

Raymond B. Catell, který se podílel na vypracování metody faktorové analýzy aplikované    

na výzkum osobnosti. Tato matematicko-statistická ,,technika“ spočívá na konstrukci 

,,faktorů“ na základě korelací mezi položkami testu. Tyto faktory je potřeba popsat podle naší 

systematologické taxonomie jako dispoziční hypotetické proměnné s neutrálním přesažným 

významem. Mohou to být dynamické, řídící nebo i kombinované vektorové proměnné. 

Řídícím proměnným odpovídají inteligenční faktory, zatímco dynamickým a vektorovým 

proměnným odpovídají osobnostní faktory (Madsen, 1979: 90). 

Dalším autorem je Gordon W. Allport, který ve své knize Personality (1937) přinesl 

,,personalistickou teorii“ inspirovanou německým psychologem W. Sternem. Allport hájí 

idiografický přístup k osobnosti (tedy přístup deskriptivní), který popisuje individuum jako 

jedinečný fenomén. Allport přispěl především k psychologii motivace teorií funkční 

autonomie, která říká, že motivace dospělých je nezávislá na primární motivaci zjištěné u dětí 
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a zvířat (Madsen, 1979). Dle Parka osobnost představuje jeden nebo více různorodých 

aspektů – fyzické, psychické nebo morální – které jsou předmětem pozorování a reflexe       

od dob, kdy Hippokrates a jeho následovníci přišli s rozlišením čtyř typů temperamentu (Park, 

1939: 120).  

V polovině 50. let se Allport připojuje ke skupině amerických humanistických 

psychologů, kteří se inspirovali esenciální filosofií. Jedním z hlavních představitelů byl 

Abraham H. Maslow (Maslow, 2014), který se zasadil o rozvoj teorie motivace (Madsen, 

1979). 

Po skončení druhé světové války začaly postupně vznikat psychologické teorie 

motivace, především v USA a v západní Evropě, a to v podobě rozšířených představ                

o práci, pracovní činnosti a zaměstnaneckých vztazích. Prostupné projevy kulturních rozdílů 

v myšlení, chování lidí a jejich pocitů ovlivnily obsah a průběh motivačních procesů, a to 

hlavně v souvislosti s pracovní činností (Kolman, Michálek, Chýlová, Rymešová, 2009). 

Po druhé světové válce se v Evropě a USA změnil postoj a chápání lidské práce. 

V USA to byl myšlenkový proud liberální a v Evropě levicový. Zastánci tohoto 

myšlenkového směru chápali vítězství spojenců jako vítězství demokracie nad totalitou,          

a tudíž se postupně objevily návrhy na posílení demokracie v průmyslových organizacích. 

V té době se používaly pojmy jako je demokratický styl řízení či participativní řízení. Teorie 

motivace pracovní činnosti se začaly objevovat v této době. Jedná se například                        

o McGregorovu teorii X a Y a Maslowovu hierarchii potřeb (Kolman, Michálek, Chýlová, 

Rymešová, 2009). 

 

4.3 Maslowova hierarchie potřeb 
 

Abraham Maslow přišel s teorií tzv. Maslowovou hierarchií potřeb3, která umožnila 

lépe pochopit chápání lidského jednání a lidskou přirozenost. Nicméně řada dalších výzkumů 

založených na Maslowově hierarchii potřeb odhalila několik nedostatků. Nepodařilo se přesně 

určit jaká z potřeb je nejdůležitější. Pojem potřeby se nepodařilo jasně konceptualizovat, 

stejně tak ani přítomnost nejasné souvislosti mezi potřebami a chováním (Kolman, Michálek, 

Chýlová, Rymešová, 2009). Maslow zakládá svou teorii na pěti základních potřebách. První 

je fyziologická potřeba, která je biologickou potřebou zahrnující potřebu kyslíku, vody, jídla  

a konstantní teploty. Uspokojení těchto fyziologických potřeb je zásadní. Druhou potřebou je 

tzv. potřeba bezpečí, ochrany a jistoty, která je hned pofyziologické potřebě zcela klíčová. 

 
3V knihách A Theory of Human Motivation (1943) a O psychologii bytí (2014) 
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Třetí potřebou jsou společenské potřeby jako je láska, přijetí a pocit sounáležitosti. Čtvrtou 

potřebou je potřeba uznání zahrnující sebeúctu, uznání a status. Jako vrchol pyramidy potřeb 

je potřeba seberealizace související s rozvojem osobnosti (Jerome, 2013). 

 

4.4 McGregorova teorie X a Y 
 

McGregorova teorie X pracuje s předpokladem, že lidé chodí do práce neradi, že musí 

být manažery kontrolováni a nuceni dělat úkoly a plnit stanovené cíle. Podle McGregora 

většina lidí preferuje nemít odpovědnost. Jeho teorie Y je založená na vnitřním zájmu člověka 

(zaměstnance) k práci, tzn. sebeřízení a zájem o zapojení do obchodních záležitostí, hledání 

kreativních řešení a přejímání odpovědnosti. Tyto dvě teorie jsou odlišné a fungují jako dva 

protichůdné přístupy. McGregor zdůraznil, že jednotlivé přístupy nefungují za každých 

okolností. Kritika jeho přístupu spočívá především v nevyužití potenciálu lidských zdrojů      

a v nedostatečné motivaci vycházející z formalizované organizace (Morse, Lorsch, 1970). 

Podle Kellera (2010) teorie X a Y označuje dva odlišné styly řízení a není obtížné rozeznat, 

že na jedné straně je Taylorova teorie managementu, a na straně druhé je přístup human 

resources. Manažeři zastávající stanovisko teorie X považují zaměstnance za bytostně 

zahálčivé tvory vyžadující neustálý tlak a kontrolu a zbavující se jakékoliv zodpovědnosti. 

Naproti tomu vedoucí pracovníci řídící se teorií Y se domnívají, že zaměstnanci pracují rádi, 

nemusejí být na každém kroku úzkostlivě kontrolováni, mohou se s cíli organizace ztotožnit 

zcela spontánně (Keller, 2010: 37). 

Lorch a Morse ve svém článku porovnávají a hodnotí McGregorovu teorii X a teorii 

Y. V článku komentují a zpochybňují některé z McGregorových závěrů. Jako příklad uvádí 

manažery Akronu, kteří pracovali ve formální společnosti s poměrně malou participací při 

dělání rozhodnutí, ale i přesto byli velice motivovaní. Teorie X říká, že lidé by v takovém 

zaměstnání pracovali tvrdě jen v případě, že by k tomu byli nuceni. Naopak teorie Y říká, že 

by se měli podílet na rozhodovacích procesech a sami si organizovat práci tak, aby se cítili co 

nejvíce motivovaní. Naopak manažeři z Hartfordu pracující v továrně byli v méně 

formalizovaném prostředí, ale s větší možností podílení se na rozhodování. Nicméně nebyli 

tak dobře motivovaní jako manažeři Akronu. Předpokladem teorie Y je, že by měli být 

motivovaní více (Morse, Lorsch,1970). 
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S řešením přichází Morse a Lorch, kteří formulují soubor 4 předpokladů, tzv. kontingenční 

teorii.   

1. Prvním z předpokladů je, že lidské bytosti mají své vlastní unikátní potřeby. S těmito 

různorodými a rozdílnými potřebami vstupuje každý jedinec do organizace, kde je 

jednou z klíčových potřeb pocit a podílení se na vlastních projektech či pracovních 

úkolech – mít kompetenci na nějakou činnost/úkol/projekt. 

2. Pocit kompetence může být naplněn různými způsoby v závislosti na tom, jak daný 

jedinec pracuje, jakými způsoby kompetence naplňuje a  jak interaguje  s potřebami 

dalších jednotlivců  v organizaci. Řeč je například o síle (moci), nezávislosti, úspěchu, 

struktuře a příslušnosti.  

3. Motivace postavená na základě kompetencí (pocit kompetence) bude pravděpodobně 

splněna za předpokladu, že bude existovat vztah mezi daným úkolem a organizací. 

4. Motivace (sense of competence = kompetentní pocit) přetrvává i poté, kdy je cíl  

splněn. Jakmile je splněn jeden cíl, stanoví se nový, vyšší cíl. 

 

Psychologové tvrdí, že různí lidé mají různé potřeby. Příliš často manažeři předpokládají, 

že všichni lidé mají podobné potřeby. Morse a Lorch zmiňují, že všichni lidé se chtějí cítit 

kompetentní, a proto jsou si tyto potřeby podobné. Nicméně v dalších oblastech lidských 

potřeb a úrovní osobnosti se jednotlivci liší, a tyto rozdíly určují, jak moc je jednotlivec 

kompetentní a jak dosahuje stanovených cílů (Morse, Lorsch, 1970). 

Vezmeme-li v potaz potřeby mladších zaměstnanců, kteří se přiklání k větší autonomii 

obzvláště v období rychlejšího tempa a technologických změn, objevuje se tendence směřující 

spíše k participativnímu přístupu. Stále jde však o formalizovanou a kontrolovanou 

organizaci, která respektuje jejich potřeby, a tak se pro ně může stát zaměstnání přínosným     

a motivujícím místem. Navíc autoři zmiňují, že jakákoliv adekvátní teorie motivace v rámci 

organizace bude muset zohlednit vzájemný vztah mezi úkolem, organizací a lidmi (Morse, 

Lorsche, 1970). 

 

Frederick W. Taylor se věnoval spíše nižším úrovním řízení, a především zkoumal 

konkrétní příběh pracovního procesu. Klíč k úspěchu výrobních organizací spatřoval v dělbě 

práce dovedené až do nejzazších důsledků. Veškerá produktivní činnost měla být rozložena 

na co nejjednodušší úkony a jejich opakovaný výkon měl dovést zručnost pracovníků až 

k dokonalosti (Keller, 2010: 17). Směr human resources se vymezil proti Taylorově koncepci 

motivace zaměstnanců. Taylorova koncepce motivace je založena na tom, že hlavním,            
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a u velké většiny lidí jediným motivem jednání je maximalizace zisku v podobě peněz. 

V protikladu jsou autoři jako je Elton Mayo či Chester Barnard, kteří přicházejí s modelem 

tzv. sociálního člověka. V praxi jde o sociálního člověka motivovaného především potřebou 

uspokojivého kontaktu s druhými. Podle nich by měl manažer zastávat roli jakéhosi rádce či 

průvodce, který pomáhá a je pro podřízené spolehlivou oporou. Podle Kurta Lewina koncepce 

sebeaktualizujícího se člověka nezačíná a nekončí u potřeby sociálních kontaktů, ale spíše 

směřuje k vlastnímu naplnění. Koncepce je považována za vyšší stupeň směru human 

resources. Lidé chtějí mít vlastní úkoly, možnost se realizovat a podílet se na rozhodování 

(Keller, 2010). 

 

4.5 Public sector benchmarking 
 

Od 90. let se zmiňuje pojem Public sector benchmarking, což je oblast zabývající se 

benchmarkingem veřejné správy. Benchmarking se stal důležitým tématem v rámci veřejné 

správy. Praxe benchmarkingu je založena na úřednících veřejné správy, kteří hrají důležitou 

roli během rozhodování, co se učí, od koho se učí, jak přizpůsobují a jak se přizpůsobují 

konkrétním úkolům ve veřejné správě. Studie od Namhooma Ki se zaměřuje na konkrétní 

typy motivace, na motivaci ve veřejné správě a taky se zabývá ochotou úředníků učit se 

(Namhoom Ki, 2020).  

Podle Braadbaarta a Yusnandarshah (2008) vyšlo jen několik málo skromných 

teoretických příspěvků k tématu benchmarking veřejné správy. Ammonse a Roenigka (2014) 

mluví zase o absenci koherentní teorie Public sector benchmarking. V rámci nedostatku 

teoretického výzkumu v této oblasti je opomíjeno zejména chování zaměstnanců veřejné 

správy v praxi benchmarkingu. Otázkou je, proč se orgány veřejné správy (např. úřady) chtějí 

učit od jiných orgánů veřejné správy a inspirovat se jejich dobrou praxí, proč to dělají a jaké 

jsou jejich motivace. Přitom role veřejných činitelů je dle Knutssona, Ramberga a Tagessona, 

2012; Braadbaarta a Yusnandarshaha, 2008 a dalších autorů založená na tvorbě strategických 

rozhodnutí vedoucí k přímému praktikování benchmarkingu jakožto rozhodujícího faktoru 

úspěchu benchmarkingu ve veřejné správě. Dle Brighta (2007), Zhenga, Wu a Grahama 

(2019) můžeme očekávat, že zaměstnanci veřejné správy zlepší fungování benchmarkingu, 

pokud budou silně motivováni a zapojováni do procesů, tím pádem budou vykazovat i vyšší 

míru spokojenosti (Namhoom Ki, 2020).  

Dle Braadbaarta a Yusnandarshaha (2008) úředníci lokální veřejné správy (u nás by se 

mohlo jednat např. o krajské či obecní úřady), kteří jsou více motivovaní, jsou mnohem víc 
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ochotní se učit od orgánů státní správy na vyšší (centrální) úrovni (v rámci ČR by šlo např.    

o ministerstva). Podle nich se většina literatury na toto téma věnuje důsledkům 

organizovaného učení, a to z hlediska výkonu a determinujících faktorů (Namhoom Ki, 

2020). 
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5.  Teorie byrokracie 

 

Velkým přínosem k výkladu role a chování byrokracie je bezpochyby teorie německého 

sociologa Maxe Webera. Weber vyšel z předpokladu, že byrokracie je dle Ochrany a Půčka 

(2011) nositelkou ,,legitimního vládnutí, spočívajícího ve vytvoření neosobních pravidel, na 

jejichž základě je prováděna racionalizovaná správa státu“. Stát slouží občanům a na základě 

platného práva a výkonu jeho funkcí je záležitostí profesionálně připravených odborníků 

(Potůček a kol., 2016: 121). 

Klasický Weberův model byrokracie vychází dle Potůčka (2016) z následujících předpokladů: 

• Výkon moci je neosobní. 

• Rozhodnutí jsou činěna na základě formalizovaných obecných pravidel. 

• Je definovaná a dodržovaná hierarchie pravomoci a odpovědnosti. 

• Výběr úředníků je založen na kritériu kompetence a výkonnosti. 

• Odměňování úředníků se děje podle jasných, předem vymezených pravidel. 

• Žádný z úředníků nemá vlastnický zájem na majetku, který spravuje. 

• Je uplatňována disciplína a přísná kontrola výkonu úředních povinností. 

 

Nicméně dle kritiků tohoto modelu se realita byrokratické veřejné správy od tohoto modelu 

odchyluje v mnoha věcech. Například Homans a Wilenski upozornili na to, že mimo 

správních kompetencí uplatňují úředníci i manažerské kompetence a kompetence z rostoucí 

specializace. Merton se zase věnoval nežádoucím důsledkům chování v rámci byrokratických 

aparátů a tvrdí, že čím je úřad starší a zavedenější, tím více směřuje k záměně prostředků      

za cíle. Blau porovnával formální a neformální vztahy, přičemž zjistil, že neformální vztahy 

bývají v praxi mnohem významnější. Waldo zase zpochybnil oddělení politiky od veřejné 

správy. Podle něj nemůže být veřejná správa oproštěna od politických hodnot. Podle Aucoina, 

Politta a Walshe není od věci přebírání osvědčených přístupů řízení z komerčního přístupu, 

otevření možností volby a konkurence a orientace na zákazníky aj. Politt a Bouckaert (2004) 

shrnuli kritiku Nového veřejného managementu a iniciovali k návratu k tradicím pomocí 

nového konceptu tzv. Neo-weberiánského státu, který mimo klasické weberiánské prvky 

přidal ještě ty nové. Mezi neo-weberiánské prvky řadí například: posun od znalosti pravidel 

zákonů a dodržování byrokratických pravidel k orientaci na manažersky kompetentní 

uspokojování potřeb a přání občanů, modernizaci veřejného financování směrem k orientaci 

na dosahování zadaných úkolů a další (Potůček a kol., 2016: 121-122).  
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Crozier postupně navazuje na postweberovský výzkum organizací. Podle Croziera je 

základním problémem organizací fakt, že množství různých činností většího počtu lidí 

v organizaci vyžaduje určitou míru konformity všech zúčastněných, tedy i těch, kteří 

z kooperace profitují nejméně. Kvůli dosažení cíle je nezbytné, aby všichni dodržovali 

pravidla, která stanovila organizace. Nicméně, jak ukázal Merton a spolu s ním i řada dalších 

sociologů, principy, na kterých je byrokracie založena, jsou silně dysfunkční a brzdí účinnost 

chodu organizací. Crozier dále analyzuje dva rysy formálních organizací, a to neosobnost 

pravidel a centralizaci rozhodování, a snaží se ukázat, že obě vedou zcela určitě k nastoupené 

do bludného kruhu byrokratických dysfunkcí (Keller, 1996). 

Grozier dále tvrdí, že řadoví zaměstnanci, kteří musí čelit komplikacím odvislým                  

od dysfunkčnosti jejich organizace, nemají upřímný zájem dosáhnout větší autonomie, jelikož 

by pro ně zvýšila rizika spojená se zodpovědností za samostatné rozhodování. Naopak tvrdí, 

že se snaží využít dysfunkce ve svůj vlastní prospěch, resp. pro zlepšení své vlastní pozice. 

V rámci jejich rozporného postoje k centralizaci se pokouší o prosazení vyšší míry 

adaptability organizace vzhledem k prostředí pouze výjimečně. Spíše jim jde o to, aby 

fixovali ztuhlost, která je do jisté míry chrání (Keller, 1996).  

Dle Kellera (1996) se zablokovaná administrativa vyznačuje metodou rozhodování, která se 

zakládá na špatné komunikaci. Tato komunikace je zaměřena více na to, aby redukovala silně 

vyvinuté pocity nedůtklivosti, které jsou charakteristické pro vyšší stupně správy než na to, 

aby posílila účinnost vlastních správních operací.  

Byrokracie hraje významnou roli při mocenském rozhodování, a to není v žádném 

politickém systému faktickou držitelkou moci. I když úřady představují v oficiální rovině 

specifický druh služby, která je poskytovaná společností a je službou pro občany, tak 

byrokratický úředník rozhodně nepůsobí dojmem služebníka. Nicméně v každém režimu 

byrokracie zneprůhledňuje mechanismy rozhodování (Keller, 2007).  

Ti, kdo tvoří součást byrokratického aparátu, představují vysoce specifickou sociální skupinu. 

Výrazně se odlišují od jiných skupin charakterem své práce, způsobem života svých členů, 

hodnotovou orientací a celkovým postavením ve společnosti. Přitom je tato skupina jako 

celek obrovsky rozrůzněna směrem dovnitř, neboť do ní patří právě tak ministr, jako poslední 

referent (Keller, 2007: 129). 

K paradoxům byrokracie patří podle Kellera (2007) také to, že ,,byrokracie je nebezpečně 

všemocná, přitom každý její člen je víceméně bezmocný, je nahraditelný a zaměnitelný.“ 

Typický byrokrat se podle něj ocitá ve schizofrenním rozpoložení, kdy jako člen mocné 

organizace se může cítit nepřemožitelně a bezmocně, a jako jedna součástka v rámci celé 
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byrokratické mašinérie. Všechna jeho úctyhodnost je pak odvozena od úctyhodnosti 

organizace, kterou reprezentuje. Možnost vlastní profesní sebeúcty a realizace je tím 

komplikovanější, poněvadž charakter práce je odlišný v porovnání s jinými profesemi, takže 

zpravidla nevidí hmatatelné výsledky své práce. 

Úředníci ostatně narušují mnohé zákonitosti dělby práce. Jedná se o sociálně profesní 

kategorii, se kterou klasická ekonomická koncepce společenské dělby práce explicitně 

nepočítá. I když činnost úředníků může být jen stěží považována za fyzickou práci, přesto 

vykazuje řadu rysů, jež jsou tradičně spojovány právě s fyzickou prací (rutinnost až 

monotónnost, absence tvořivosti, omezená možnost samostatného rozhodování, zaměření 

pouze na dílčí operace, absence komplexního nadhledu apod.). V tomto smyslu je činnost 

úředníků, zejména na nižších stupních byrokratického aparátu, mnohem dělničtější než 

činnost mnohého kvalifikovaného dělníka (Keller, 2007: 129-130). 

Navíc byrokratičtí úředníci patří do kategorie zaměstnanců, kteří berou pevný plat, a to, aniž 

by byla stanovena adekvátnost výše platu za odvedenou práci. Tarif byrokratických 

zaměstnanců je stanoven za činnost, která může být v některých případech zcela zbytečná       

a pro společnost až téměř ochuzující, vezmeme-li v potaz důsledky pro společnost (Keller, 

2007). 

 

5.1 Role byrokracie v demokratickém uspořádání 
 

Byrokracie může podle Kellera představovat bariéru v rámci demokratického 

rozhodování v samotných demokraciích. Formální instituce jsou obvykle založeny                 

na principu minimalizace nutných rozhodnutí či voleb, naproti tomu demokracie je založena 

na možnosti vyjádření odlišného názoru, tedy rozšířený počet nejistot nepokrytých již předem 

danými závaznými směrnicemi. Blau vidí nebezpečí v organizacích, které mají o cílech 

rozhodovat a zároveň jich dosahovat, konkrétně politické strany. Zároveň Blau mluví o tom, 

že v moderních společnostech není možné dosahovat demokratických cílů bez byrokracie. 

Existuje tu jakýsi protiklad toho, že byrokratická forma organizace na jednu stranu 

demokracii ohrožuje, ale na druhou stranu jí prospívá v rámci realizace cílů. Podle něj je 

potřeba hledat demokratické formy kontroly, které budou byrokracii usměrňovat. Nicméně 

,,hrozbě byrokracie lze čelit jedině tehdy, jestliže jsou všichni občané motivováni a schopni 

věnovat značný díl svého času a energie aktivitám politického života ve své obci“ (Keller, 

1996: 153).  
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Otázkou zůstává, do jaké míry byrokracie ovlivňuje formální instituce. Nejen občané, ale        

i samotní zaměstnanci formálních institucí veřejné správy se mohou zapojovat do jakési 

pomyslné kontroly a významně ovlivňovat efektivnost činností formálních institucí. Hraje 

vliv byrokracie nějakou roli v rámci jejich přístupu k úkolům ve veřejné správě? Jak 

byrokracie ovlivňuje jejich jednání a přístup k řešení úkolů? Ovlivňují klady či zápory 

byrokracie nějakým způsobem pracovníky ministerstev? Jak to ovlivňuje jejich motivaci         

a jaké to může mít důsledky?  

Následující schéma (Schéma č.1) nastiňuje, jak může byrokracie ovlivňovat v rámci 

instituce motivaci aktérů, jejich přístup k řešení úkolů a jejich následné (ne)efektivní výstupy. 

Aktér, tedy např. úředník, je obvykle řízen liniovým manažerem, který některé úkoly aktérovi 

napřímo zadává. Některé úkoly jsou z podstaty pracovního místa, resp. náplně práce 

ovlivněny z hlediska byrokracie, a to skrz dodržování byrokratických postupů, které aktéra 

pravděpodobně napřímo ovlivňují. Aktér je při výkonu práce (zpracování jednotlivých úkolů) 

motivován (viz trojúhelník motivace). Trojúhelník znázorňuje základní pyramidu potřeb 

vycházející z Maslowovy hierarchie potřeb (tedy jde o základní lidské potřeby, jako jsou 

základní tělesné a fyziologické potřeby, potřeba jistoty a bezpečí, potřeba přijetí, potřeba 

uznání a potřeba realizace). Zároveň do kompletního ,,balení“ motivace vstupují vnější            

a vnitřní faktory, které nejsou zcela jednoznačné a často se jedná o velmi individuální 

potřeby, vnitřní motivace aktéra, které se pokusím v rámci diplomové práce odhalit. 

Vycházím z předpokladu, že vnější faktory (narozdíl od těch vnitřních) mohou, ale nemusí 

být usměrňovány resp. ovlivňovány byrokratickými postupy.  
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Schéma č.1 
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6. Teoreticko-metodologická východiska 

 

Teoreticko-metodologická východiska jsou ukotvena v ontologii etického fenoménu 

N.Hartmanna (2002), alternativní teorii jednání O. Weinbergera (1997) a konceptu 

accountability úředníka (Veselý). 

Podle Hartmanna (2002) má teorie egoismu požadavky, které mají smysl pouze tehdy, 

mohou-li být splněny. K tomu, aby mohly být požadavky splněny, je potřebná aktivní síla 

v člověku, ke které se tyto požadavky mohou obrátit. Může jít o vzpruhu nebo nějaký 

vzrušující základní motiv. Podle něj je veškeré lidské konání ,,motivováno“. Nejobecnější 

motiv může spočívat jen v podstatě toho ,,Já“, o jehož konání jde. Základní tendencí ,,Já“ je 

však zaměření na sebe sama. V této tendenci tedy musí spočívat základní motiv veškerého 

učení vůle: sebezachování ,,Já“. V něm je obsaženo víc než ,,sebezachování“, totiž také 

tendence k sebeprosazení (Hartmann, 2002: 95). 

Všechny lidské vztahy se dají vyložit tak, že ,,každý druh altruismu je zakukleným 

egoismem“, a to včetně lásky, obětavosti a přátelství. Jedná se o ,,jednotný morální princip, 

jednotný systém všech podřízených hodnot, ať vnějších (hodnot statků) nebo hodnot samého 

lidského chování (hodnot ctností)“. Hartmann také zmiňuje otázku lidské svobody, kdy je 

podle něj člověk jen ,,přírodní bytostí jako živočich a není podroben žádným jiným zákonům 

než zákonům přírodním“. Egoismus nepotřebuje příkaz, jelikož je sám přirozeným zákonem. 

,,Jeho morálka je účinkem instinktu“ (Hartmann, 2002: 96). Podle Hartmanna jsou všechna 

obětavá jednání nazývána ,,altruistickými“. Zde můžeme vidět jasný protiklad směrem 

k egoismu, kdy cílem není vlastní ,,Já“, ale cizí ,,Já“. Pokud je cílem něco, co mě uspokojuje, 

tak tím, co mě ve skutečnosti uspokojuje, je v tomto případě uspokojení jiné osoby. Tento 

způsob uspokojování vlastního ,,Já“ nazýváme altruismem. Blaho druhého nehraje v tomto 

případě roli vlastní slasti, ale jedná se o uspokojení a radost z blaha toho druhého kvůli němu 

samému. 

Podle Hartmanna ,,Já“ a ,,Ty“ lidi zároveň spojuje a rozděluje. Jejich jednota a protějškovost 

jsou navzájem v korelaci. Tento korelační vztah mezi nimi v podstatě znemožňuje, aby od 

sebe odtrhl egoismus a altruismus. Nicméně vztah altruismu a egoismu není vždy 

rovnovážný, proto se mohou hranice posouvat a obměňovat. V praxi to znamená, že se 

objevují různé rozdíly v rámci hodnot. Nicméně vztah altruismu a egoismu je i nadále 

korelační. ,,Egoismus však má také vlastní hodnotu, a to zcela elementární, obecně známou. 

O sobě není ničím jiným než oprávněnou tendencí starat se o vlastní osobu. Náš život je 
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založen na této tendenci a bez ní bychom nepřečkali ani den. Nějaká síla se musí starat o naši 

osobu, chránit ji, uchovávat ji (Hartmann, 2002: 103). Pro egoismus a altruismus je 

rozhodující, zda je hodnotový cit říká, že egoismus je hodnotou nižší a altruismus je hodnotou 

vyšší. Jde o problém hierarchie hodnot (Hartmann, 2002). 

Abychom jednání poznali, je nutné pochopit účely, respektive úmysl či intenci 

jednání. Jelikož můžeme účely zjištěné označovat za motivy, lze perspektivu úvah o jednání 

nazývat interpretací motivů. Samotná interpretace motivů je považována za zcela běžný 

proces. Pokud se pokusíme o pochopení jednání, musíme nejprve pochopit důvod jednání, 

tedy motiv aktéra. Můžeme tedy konstatovat, že nahlížíme-li na jednání nějaké osoby, díváme 

se na chování jako na výsledek úmyslu, tedy na jednání motivované. Chceme-li porozumět 

jednání, musíme vždy položit otázku ,,proč“, jelikož jen tak dojdeme k poznání konkrétního 

motivu. Konkrétní poznání je samozřejmě subjektivní, je založeno na interpretaci, takže 

můžeme hovořit o výkladovém konstruktu (Weinberger, 1997)4. Dle Weinbergera ,,motivaci 

jednání je nutné interpretovat jako preferenční rozhodnutí na základě různých účelů, mající 

různou váhu. Tato interpretace je mnohem komplikovanější, podává však také podstatně 

adekvátnější obraz faktického založení jednání. Interpretace jednání aktéra znamená v mém 

pojetí také vhled do jeho komplexní soustavy účelů a pochopení komplexního založení jeho 

způsobu jednání“ (Weinberger, 1997: 96). Jeho pojetí alternativního jednání otevírá cestu 

k objasnění reforem veřejné správy z pohledu akontability, jak na tento problém např. 

upozorňuje Veselý. 

Veselý (2012) se zmiňuje o reformách veřejné správy, které jsou plné napětí                

a kontradikcí, zjišťuje myšlenkové kořeny reforem (plných vnitřního pnutí) a uvádí to na 

příkladu tzv. akontability úředníků. Mezi napětí řadí například skutečnost v rámci flexibility 

pracovních úvazků a tzv. definitivou ve státní službě. Podle něj země nemají dostatečně 

silnou a stabilní státní správu s kvalifikovanými a motivovanými pracovníky (např. Drechsler, 

2005: 98). Navíc tyto země se často potýkají s častým střídáním politických představitelů, což 

podle Veselého (2012) může vést k nestabilitě a nedostatku času na nalezení ideálního 

vyvážení.  

Mark Bovens definoval akontabilitu jako ,,vztah mezi aktérem a fórem, ve kterém aktér má 

povinnost vysvětlit a objasnit své jednání, kdy fórum může klást otázky a posuzovat aktéra, 

který může čelit důsledkům“ (Bovens, 2006: 9).  

 
4Weinberger přináší originální pojetí deontologie. Navazuje kriticky na Kantovu metafyziku mravů a další 
„deontology“ a vypracovává alternativní teorii jednání. 
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Vedle pojmu akontability stojí druhý pojem responsibility neboli odpovědnost, 

přičemž oba pojmy jsou považovány za synonyma a jsou v rámci teorie akontability dávány 

do vzájemné souvislosti. Pojem akontability můžeme charakterizovat jako systémy externího 

jednání a pojem odpovědnosti můžeme vysvětlit jako interní regulaci jednání prostřednictvím 

vnitřních hodnot a přesvědčení (Veselý, 2012).  

Mezi akontabilitou a odpovědností panuje určité napětí, a to tak, že pokud se spoléháme        

na mechanismus externí regulace, tedy akontabilitu,  tím více podrážíme vnitřní odpovědnost 

založenou primárně na nezávislém úsudku. Dle Veselého může vést akontabilita až 

k rezignaci na vlastní přemýšlení a tupé podřízení se požadavkům fóra (v tomto případě 

nadřízeného). Pokud klademe příliš velký důraz na externí ,,zodpovídání se“, může se stát, že 

lidé budou ztrácet pocit vnitřní odpovědnosti za své jednání. Mnoho činností, které               

od pracovníků ve veřejném sektoru očekáváme, má spíše nerutinní a kreativní povahu, 

přičemž výsledky činnosti můžeme sledovat až s dostatečným časovým odstupem. Proto je 

důležitá jejich vnitřní odpovědnost a důvěra (Veselý, 2012). 

Díky akontabilitě lze poměrně dobře zabraňovat různým událostem či neštěstím, ale 

lze jen minimálně ovlivnit kvalitu důležitých procesů. Na druhou stranu je jistě velmi naivní 

spoléhat se pouze na odpovědnost. I ve velmi vyspělých společnostech se vždy mohou najít 

aktéři, kteří se budou snažit svého postavení zneužít a podkopají tak etickou stránku věci, 

odpovědnost a důvěru. Je potřeba najít určitou vyváženost a optimalizovat rovnováhu mezi 

akontabilitou a odpovědností (Veselý, 2012). 

Mnoho autorů např. Frič, Kabele a Brokl a další se zabývají teorií akontability, 

přičemž si všimli nedostatku akontability, a to zejména u politické reprezentace. Jev, který se 

označuje jako institucionalizace neodpovědnosti, je situace, kdy se jednotlivci či organizace 

nezodpovídají, tedy nemusejí skládat účty někomu jinému, tím pádem jednají společensky 

nezodpovědně (Veselý, 2012). 

Přestože cílem New Public Managementu bylo založit výkon veřejné služby na kreativitě, 

flexibilnosti a maximální výkonnosti, důsledné hodnocení výstupů mnohdy místo                   

k institucionalizaci efektivity vedlo k tomu, co jsem výše označil jako institucionalizaci 

konformity. Tou rozumím snahu „vejít se“ do předem externě stanovených „indikátorů 

kvality“, namísto odpovědného uvažování, jak co nejvíce prospět veřejnosti a naplnit své 

poslání (Veselý, 2012: 777). 
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7. Konceptuální východiska 

 

V roce 2013 byl realizován kvantitativní výzkum na téma Analytici politiky v ústřední 

státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita. Jednalo se o výzkum 

zcela jedinečný, jelikož se přímo zjištěním profilu pracovníků úřadů centrální státní správy 

(vzdělání, profesní kariéra, využití analytických metod, pracovní aktivity, postoje atd.) nikdo 

dosud nezabýval. Hlavním řešitelem projektu byl5 doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., který je 

zároveň i autorem závěrečné zprávy pro ministerstva, ze které budu v této části čerpat. 

Dle Veselého (2013) ,,cíl výzkumu byl od počátku převážně akademický, tj. získat 

objektivní údaje o zaměstnancích státní správy, porovnat je se zahraničními zjištěními            

a přispět tak k vědeckému poznání o podstatě tzv. „policy work“. Naším cílem nebylo a není 

přímo ovlivňovat podobu centrální státní správy.“ Celkový počet respondentů se 

v dotazníkovém šetření zúčastnilo 1350, a to na 11 ministerstvech (Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo životního prostředí. Dle Veselého (2013) ,,sledované otázky a zjištěné výsledky 

nepovažujeme za výrazně citlivé, přesto jsme se rozhodli je pro účely této zprávy 

anonymizovat, tj. označit jednotlivá ministerstva pouze kódy.“ 

Provedený výzkum přinesl mnohá zajímavá zjištění, která krátce shrnu v následujících 

řádcích.  

Co se týče předchozích pracovních zkušeností, tak kolem 40 % zaměstnanců mělo 

pracovní zkušenosti kromě veřejného sektoru i z komerční sféry. Zkušenosti v neziskovém 

sektoru či akademické sféře má jen malé procento z nich (Veselý, 2013). 

Pokud se zaměříme na dobu, po kterou pracovníci ministerstev pracují na své pozici, 

tak jen velmi malé procento pracuje na pozici více než deset let. Oproti tomu méně než tři 

roky pracuje na své pozici velké množství zaměstnanců (u dvou ministerstev se to dokonce 

blíží až k 70 %). Z tohoto zjištění autor usuzuje, že je na ministerstvech poměrně velká 

fluktuace zaměstnanců a zmiňuje, že i to může mít poměrně zásadní dopad na chod 

ministerstva (Veselý, 2013). 

 
5V té době docent, dnes již profesor Veselý. Na obdobné téma, s názvem „Politicko-administrativní vztahy         
a politizace na ministerstvech  ČR“  zpracovala studentka ISS KVSP Veronika Zápotocká  pod vedením prof. 
Veselého, zajímavou diplomovou práci. Práce byla úspěšně obhájena v roce 2018. 
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Velká část dotázaných uvedla, že je spokojená se vztahy na pracovišti, a to i se svým 

přímým nadřízeným. Pokud jde o jistotu zaměstnání, zajímavost práce, organizaci a délku 

pracovní doby, tak u nich panuje velká spokojenost. Relativní spokojenost se týkala hlavně 

profesního rozvoje a pracovní zátěže (Veselý, 2013). 

Veselý (2013) uvádí, že většina respondentů odpověděla, že má dostatek znalostí        

a dovedností, času i informací pro výkon své práce. Většina respondentů měla pocit, že dělá 

užitečnou práci. Hrdost spojenou s prací na ministerstvu pociťovala pouze polovina z nich. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že nižší spokojenost vyjádřili respondenti na otázku 

týkající se povýšení. Dvě třetiny respondentů souhlasilo s tvrzením, že je jejich práce často 

ovlivňována politickými zájmy (Veselý, 2013). 

Ukázalo se, že oblast vzdělávání zaměstnanců se napříč ministerstvy liší. Poměrně 

málo zaměstnanců absolvovalo vzdělávání v rámci metod analýzy a tvorby politik, které je 

klíčové z hlediska hodnocení dopadů regulací RIA. Vzdělávání je oblastí, na kterou by se 

měla ministerstva více zaměřit, jelikož přibližně tři čtvrtiny respondentů projevily velký 

zájem o další vzdělávání (Veselý, 2013). 

Výsledky výzkumu byly publikovány v několika studiích. Zmínit je možné 

komparační studii (Ochrana, 2014)6.   

Tato studie odkryla mnoho zajímavých výstupů, které se převážně vztahovaly 

k motivaci zaměstnanců v ústřední státní správě.  

Ze studie mimo jiné vyplývá, že existují rezervy v oblasti lidských zdrojů a práce 

s personálem. Motivovaný zaměstnanec je jistě mnohem více výkonný a efektivní než 

nemotivovaný (demotivovaný) zaměstnanec, který pravděpodobně nebude hledat kreativní 

řešení, jak efektivně vyřešit složité úkoly. Otázkou zůstává, zda je možné pracovníky 

motivovat a pozitivně stimulovat tak, aby měli pocit hrdosti, nebo je jediným efektivním 

řešením hledat jiné, mnohem motivovanější a výkonnější pracovníky (Ochrana, 2014). 

Dle Ochrany (2014) je důležitým poznatkem souvislost s dalším aspektem neefektivního        

a neúčelného řízení – jde o ztrátu motivace k výkonu práce. Příčiny mohou být různé a je 

potřeba je podrobně prozkoumat odpovědnými orgány a přijmout případná opatření, která 

 
6Tato studie byla publikována studie pod názvem Analytičtí a koncepční pracovníci rezortu Ministerstva obrany 

v zrcadle výzkumného projektu Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní 

hodnoty a identita (Ochrana, 2014). Studie se zaměřovala na porovnání zaměstnanců v ústřední státní správě, 

kteří vykonávají analytické, koncepční, plánovací a strategické činnosti (šlo o obdobnou skupinu zaměstnanců 

na MO ČR). 
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vedou ke změně stávajícího stavu. Souvisejícím jevem, který negativně ovlivňuje činnost 

ministerstva jsou také nedostačující kapacity pracovníků, kteří se věnují mezi čtvrtinou až 

polovinou pracovní doby operativním činnostem. Tím pádem nezbývá dostatek času             

na činnosti strategické. Z výzkumu vyplynul také problém týkající se státní správy jako celku. 

Tento jev nazýváme jako politizace státní správy. ,,Jde o jev, kdy pracovníci státní správy 

jsou nuceni v rozporu s veřejným zájmem ve své pracovní činnosti prosazovat dílčí (politické, 

čili stranické) zájmy vedení rezortu“ (Ochrana, 2014: 80). 

V České republice se výzkumu v rámci analytických a koncepčních státních úředníků 

věnuje i Veselý (2012) s názvem Policy advisory system in the Czech Republic: From state 

monopoly to hollowing out? . V zahraničí se tématikou zabývá Howlett (2009) ve výzkumu 

Policy analytical capacity and evidence-based making: Lessons from Canada, dále například 

Bakvis, Wellstead, Stedman a Rayner. 

Nutno podotknout, že zmíněné kvantitativní výzkumy byly prováděny a publikovány 

v letech 2013 a 2014, tedy přibližně rok před uvedením zákona o státní službě (účinnost 

zákona 234/2014 Sb. od 1.1.2015). Kvalitativní výzkum, kterým nyní navazuji                      

na kvantitativní výzkum z roku 2013, jistě odkryje, jestli a jak se za dobu sedmi let změnil 

přístup ministerských úředníků ve veřejné správě. Provedené výzkumy nicméně slouží jako 

hodnotná konceptuálně-teoretická východiska, která ukazují zjištěný stav před uvedením 

zákona o státní službě. 

Problematice motivace zaměstnanců státní správy se budu podrobněji věnovat ve výzkumné 

části této diplomové práce. 
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8. Metodologie 

 
Předkládaná diplomová práce má povahu explorativní studie, a to v souvislosti 

k povaze tématu a rozsahu dosavadního poznání, a vztahuje se ke specifickému kontextu        

v českém prostředí. Explorativní výzkum se využívá pro prozkoumání různých sociálních 

jevů, které nebyly doposud dostatečně prozkoumány tak, aby výzkumníkům odkryly 

dostatečný základ poznatků pro další výzkumné aktivity. Tato diplomová práce by mohla 

pomoci odhalit hlavní faktory ovlivňující motivaci úředníků státní správy a nabídnout vhled   

a porozumění v rámci chování a jednání úředníků a jejich přístupů k řešení úkolů ve státní 

správě. Explorativní přístup se pokouší o popis sociálního fenoménu a zanalyzování 

základního rámce, a částečně se snaží o vysvětlení určitého sociálního jevu a hledání 

odpovědí na otázky, proč k tomu dochází a odkud se takový jev bere (Blankie, 2000: 72-73). 

Blankie (2000) mluví o čtyřech výzkumných strategiích, z nichž se jeví pro účel této 

práce nejvhodněji tzv. induktivní strategie. Induktivní strategie je založena na shromáždění 

všech poznatků, které jsou zhodnocovány a sdružovány dohromady a následně jsou 

vyhodnocovány do zobecněných závěrů (od jednotlivého k obecnému). Realizace těchto 

zobecňujících závěrů je založena na konkrétním tématu, na rozsahu výzkumu, poznání  

a objektivitě nasbíraných dat. Podmínkou využití induktivní strategie je založení na již 

vyzkoumaném teoretickém základu, který je k vybranému tématu k dispozici. Tento 

teoretický základ pak slouží pro sestavení vlastních závěrů a provedení vlastního výzkumu.  

Jedním z prvních kroků byla systematizace a uspořádání nasbíraných vědomostí           

a poznatků z odborné literatury. V první části je využita literatura vztahující se přímo 

k motivaci, díky níž se autorka pokusila o vytvoření teoretického rámce teorie motivace, která 

je zásadním pilířem této práce. Samotná motivace vstupuje a prolíná se do mnoha dalších 

vědních disciplín a oborů jako je např. sociologie, psychologie a řízení lidských zdrojů. 

Teoretický rámec v předkládané práci nabízí jakési ukotvení, které není v literatuře 

jednoznačně upevněno. Současně je v této práci viditelné propojení teorie motivace 

s veřejnou správou, která je dále spojována s obory jako je veřejná politika či veřejná 

ekonomie.  

Dalším nosným pilířem je teorie byrokracie, která nepochybně vstupuje a systematizuje 

činnost úředníků ve veřejné správě (viz Schéma č.1). Zároveň je práce ukotvena teoreticko-

metodologickými východisky vycházejícími z ontologie etického fenoménu dle Hartmanna 
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(2002), alternativní teorie jednání Weinbergera (1997) a konceptu accountability úředníka 

(Veselý). 

Práce se zároveň opírá o poznatky a konceptuální východiska provedených výzkumů, které 

byly prováděny s ministerskými úředníky. Klíčovým výzkumem je výzkum s názvem Policy 

advisory system in the Czech Republic: From state monopoly to hollowing out? (Veselý), dále 

pak např. studie Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní 

hodnoty a identita (Ochrana, 2014). 

Pro odhalení faktorů a souvislostí, které ovlivňují motivaci úředníků a také pro 

zodpovězení výzkumných otázek a tvorbu doporučení bude sloužit primární výzkum 

provedený s ministerskými úředníky. Ambicí výzkumu je odhalení konkrétních motivačních 

faktorů ministerských úředníků a jejich přístup k řešení úkolů ve veřejné správě, a také řízení 

lidských zdrojů z hlediska  funkčnosti, efektivnosti a účinnosti. Záměrem není odhalit přesné 

motivační faktory aplikovatelné na všechny úředníky ve veřejné správě. Výzkum si klade      

za cíl odhalit faktory ovlivňující motivaci ministerských úředníků z pohledu jejich pracovního 

výkonu, a to v rámci jejich koncepční, legislativní či strategické činnosti                                  

z hlediska funkčnosti, efektivnosti a účinnosti veřejné správy. Práce může odhalit pozitiva      

a negativa fungování stávajícího systému veřejné správy, zvláště v období několika let          

po zavedení zákonu o státní službě č.234/2014 Sb.  

Tato diplomová práce bude využívat empirické metody výzkumu s využitím kvalitativní 

metody hloubkových rozhovorů.  

Kvalitativní výzkum se snaží pochopit fenomény, jako jsou chování nebo instituce,                

na základě toho, jak tyto fenomény vnímají a prožívají jednotliví lidé, popř. skupiny (jejich 

hodnoty, rituály a symboly, víry a emoce) ve svém přirozeném prostředí a v různých situacích 

(Veselý, Nekola, 2007: 150).   

U kvalitativního výzkumu jde spíše o hlubší poznání problematiky. Od kvalitativního se 

kvantitativní výzkum liší tím, že se nesnaží tolik o hloubku poznání jako spíše o variabilitu 

proměnných a korelaci mezi nimi. Kvantitativní výzkum má tu nevýhodu, že oproti 

kvalitativnímu nedokáže odhalit takové detaily, provázanost a souvislosti, proto může být 

omezen řadou neodhalených a důležitých skutečností. Kvalitativní výzkum má větší ambici 

odhalit konkrétní specifika zkoumaného problému, takže může nabídnout ucelenější               

a konkrétnější výsledek výzkumu. Výhodou kvalitativního výzkumu je jednoznačně snazší 

opatření respondentů vzhledem k nižšímu počtu respondentů. Nevýhodou kvalitativního 

výzkumu je poměrně velká časová náročnost během sběru dat, přepisování transkriptů 

rozhovorů a následného kódování. 
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 Proces kvalitativního výzkumu obvykle zahrnuje úvodní obecnou výzkumnou otázku 

(namísto konkrétních hypotéz), sběr velkého množství dat získaných od relativně malého 

počtu respondentů a jejich organizace do soudržného celku spolu s interpretací výsledků        

a formulací předběžných závěrů nebo hypotéz. Účelem kvalitativního výzkumu je popsat        

a vysvětlit, prozkoumat a interpretovat a vybudovat teorii (příp. doporučení, náměty na změnu 

apod.) (Veselý, Nekola, 2007: 150).  

Zvolenou metodou byly polostrukturované rozhovory, které obsahovaly okruhy témat, které 

byly ve formě otázek postupně všem respondentům pokládány. Předem připravený scénář 

umožnil odhalování témat v určité logické posloupnosti. Začínal úvodními a rozehřívacími 

otázkami, pokračoval hlavními otázkami a končil otázkami osobnějšího charakteru.             

Do výzkumu byly zahrnuty i otázky týkající se účinnosti zákona o státní službě7 a vlivu 

politizace. 

Důležitou částí metodologie a metod výzkumné práce je výzkumný design, který má 

své systematické výzkumné postupy, které orientují výzkumníka k předmětu zkoumání          

a k výzkumným cílům. Výzkumný design se skládá ze tří hlavních složek – celkové struktury 

výzkumu (výzkumný problém a zvolený přístup k jeho řešení), sběru dat (jaká data jsou 

potřeba a jak je získat) a jejich následné analýzy (jaké metody budou použity k řešení 

výzkumného problému) (Veselý, Nekola, 2007: 148). Předtím, než architekt začne plánovat 

práci, musí jasně stanovit, jakou stavbu bude stavět. Podobně v sociálním výzkumu jsou 

všechny další otázky (výběrový vzorek, metody sběru dat atd.) podřízeny jedné ústřední 

otázce: Jaký typ poznatků potřebuji získat? (Veselý, Nekola, 2007: 149). 

 
8.1 Analýza a interpretace 
 

V rámci analýzy dat se autorka rozhodla pro tematickou analýzu. Dle Hendla (2016) je 

tematická analýza procesem identifikace datových vzorců, datových konfigurací a témat 

v kvalitativních datech. Hlavní výhodou tematické analýzy je pružnost. Tato procedura patří 

mezi postupy, které nejsou navázány na teorii nebo typ epistemologie. Patří mezi nástroje 

analýzy, které poskytují bohatou, detailní a komplexní zprávu o datech. Tematická analýza je 

vhodná pro získávání odpovědí na výzkumné otázky zaměřené na lidské zkušenosti a názory. 

Výhodou této analýzy je možnost induktivně tvořit kategorie, je vhodná při zpracování 

většího množství dat a je vhodná u výzkumných otázek přesahujících individuální zkušenost. 

 
7 Zákon o státní službě č.234/2014 Sb. 
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Braun a Clark (2006) hovoří o šesti fázích tematické analýzy, podobně jako Hendl (2016). 

Dle Brauna a Clarka nemusí jít jednotlivé kroky v přesném pořadí po sobě, nýbrž je potřeba je 

flexibilně uzpůsobit nasbíraným datům v rámci výzkumu.  

Jedná se o tyto kroky (dle Brauna a Clarka, 2006:87): 

• Seznámení se s daty 

• Generování primárních kódů 

• Hledání témat 

• Posouzení témat 

• Definování a pojmenování témat 

• Vytvoření zprávy s tématy 

Popisovaný postup v rámci tematické analýzy dle Brauna a Clarka (2006) byl v rámci analýzy 

dodržován. Autorka se pokusila o doslovný přepis všech rozhovorů, jak koneckonců 

doporučují i Braun a Clark (2006). Nicméně některé části musely být z důvodu anonymity 

zcela vypuštěny (například jména, názvy odborů, název pozice) a většina rozhovorů musela 

být ,,učesána“ a upravena do spisovnější formy jazyka z důvodu přehlednosti a také pro 

snadnější práci s daty.  

 

8.2 Data a jejich sběr 
 

Ve výzkumu bylo celkově osloveno 27 respondentů z 8 ministerstev. Většina z nich 

byla oslovena s žádostí o rozhovor přes e-mail, 5 respondentů bylo osloveno přes sociální 

média a 1 respondent byl osloven telefonicky. Oslovování úředníků probíhalo od poloviny 

ledna 2020 až do druhé poloviny února 2020. Cílem autorky bylo provedení rozhovorů se 

státními úředníky, konkrétně ministerských úředníků, kteří zastávají především koncepční, 

strategickou či legislativní agendu. Přístup k respondentům jsem sháněla především              

na základě vlastních kontaktů, ale také na doporučení od kolegů, bývalých studentů                

a profesorů z katedry Veřejné a sociální politiky.  

Celkem se z oslovených 27 úředníků výzkumu účastnilo 17 respondentů z 8 ministerstev.  

Provádění výzkumu na ministerstvech má poměrně výrazná omezení. Jedná se například  

o nedostatečný počet respondentů, kteří by byli ochotni se výzkumu účastnit. Může jít jednak 

o strach či obavu z nedostatku anonymity rozhovorů, ale i o obavy související s irelevantností 

jejich odpovědí či nezájem z důvodu nedostatku času. Je nutno vzít v potaz také časovou 

náročnost kvalitativního výzkumu, která může být zvlášť pro některé úředníky problematická 

právě z důvodu časového vytížení. Proto se autorce podařilo provést rozhovory jen                
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se 4 vedoucími/zástupci oddělení, na nižší úrovni pak s analytiky, referenty a koordinátory 

projektů. Zařazení pracovníků různých úrovní a pozic jistě pomůže odhalit a rozšířit závěry     

a doporučení pro výzkum zvoleného tématu. 

Čtyři z oslovených úředníků nemělo čas nebo se nechtělo výzkumu zúčastnit, pět oslovených 

úředníků neodpovědělo a jeden rozhovor byl zrušen z důvodu nemoci.  

Kvalitativní rozhovory byly nahrávány na diktafon, a to s písemným (příp. ústním) souhlasem 

respondentů. S ohledem na citlivost dat obdržel každý respondent formulář s informovaným 

souhlasem, který obsahoval informaci o souhlasu s nahráváním rozhovoru a s přislíbením 

anonymity odpovědí tak, aby nedošlo k jakékoliv identifikaci s jejich osobou. Součástí 

formuláře byla také informace ohledně jejich odpovědí, které budou použity pouze pro účely 

výzkumu.  

Poté byly rozhovory přepisovány do písemné podoby pro potřeby kódování a další práci 

s daty. Jeden z respondentů si vyžádal finální podobu přepisu rozhovoru.  

Z důvodu zajištění maximální anonymity respondentů práce neobsahuje transkripty 

rozhovorů, které by mohly vést k identifikaci ministerstva, odboru či oddělení respondenta. 

Ze 14 ministerstev České republiky se výzkumu účastnilo těchto 8 ministerstev: Ministerstvo 

financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo zahraničních věcí. Mezi respondenty, kteří se účastnili výzkumu, 

jsou analytici, vedoucí a zástupci oddělení (manažerské pozice), referenti a koordinátoři 

projektů.  

Součástí rozhovoru byly i otázky na sociodemografické údaje respondentů.  

Rozhovory trvaly v průměru 45-55 minut. Nejkratší rozhovor trval 20 minut, nejdelší             

1 hodinu a 14 minut. Delší rozhovory by zřejmě nebylo možné provádět z důvodu časového 

vytížení úředníků. 

Sběr dat probíhal převážně v kancelářích na pracovištích respondentů s výjimkou jednoho 

rozhovoru, který proběhl v kavárně v centru Prahy.   

Sběr dat probíhal v období od poloviny února 2020 do 6. března 2020. V době, kdy byla data 

sbírána, ještě nebyla zavedena jakákoliv opatření v souvislosti s nákazou virem Covid-19.    

Po sběru dat, a to konkrétně 12. března 2020 byl vyhlášen v České republice nouzový stav.8 

Postupně se začala zavádět různá opatření, například zavírání škol, obchodů a restaurací, 

 
8Více informací zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-2019-
ncov-179250/ 
 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-2019-ncov-179250/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-2019-ncov-179250/
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a mnohá další. V souvislosti se zavedenými opatřeními se většina zaměstnavatelů rozhodla 

pro využití možnosti pracovat z domova na tzv. home office (i přes skutečnost, že předtím 

tato možnost vzhledem k povaze práce nebyla vždy možná). Proto bych chtěla upozornit       

na možná omezení v rámci aktuálnosti nasbíraných dat. 

 

9. Empirická část – výzkum s úředníky 

Cílem empirického výzkumu bylo hledat odpovědi na následující výzkumné otázky:  

 

1. Jaké jsou faktory ovlivňující činnost státních pracovníků? 

2. Co státní pracovníky motivuje a jak se staví  k řešení úkolů ve veřejné správě? 

3. Jaké faktory jsou pro státní zaměstnance klíčové z hlediska jejich pracovních činností       

ve veřejné správě a jaké závěry z nich vyplývají? 

 

V následující části empirického výzkumu budou postupně odhaleny odpovědi            

na stanovené výzkumné otázky. 

Faktory ovlivňující motivaci a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě byly 

zkoumány pomocí kvalitativního výzkumu a s užitím polostrukturovaných rozhovorů. 

V rámci rozhovorů se autorka pokusila obsáhnout co nejvíc témat vztahujících se k motivaci 

státních úředníků a jejich přístupu k úkolům, a zároveň tato témata přiblížit, respektive 

nastínit i v teoretické části práce. Přesto byl prostor i pro hledání nových témat, která se 

mohla objevit po uvedení zákona o státní službě či s nástupem generace mileniálů (někdy také 

generace Y) do pracovního procesu. Mezi okruhy témat patřily mezilidské vztahy, tzn. vztah 

s nadřízeným, s kolegy, dále náplň práce, zajímavost práce, pracovní zkušenosti, pracovní 

prostředí, otázky zaměřené na úkoly, spokojenost s prací, pracovní dobou, ohodnocení práce, 

dále na možnost rozvoje z hlediska vzdělání či kariérního postupu a další. Otázky se týkaly 

nejen osobních zkušeností respondentů, ale hlavně i jejich vnitřních motivací, tzn. co je 

k práci motivuje, co je naplňuje, co je pro ně nejdůležitější z hlediska jejich spokojenosti, 

výkonu a jejich přístupu k řešení úkolů. Sada otázek začínala sociodemografickými otázkami, 

pokračovala otázkami zaměřenými na zkušenosti respondentů, následovala sada otázek 

zaměřených na jejich práci, a motivace. Na konci rozhovoru byl prostor pro doplnění dalších 

poznatků, zkušeností a témat, na která se během rozhovoru nedostalo. Během rozhovorů se 
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autorka snažila odkrývat další témata doplňujícími otázkami, a zároveň přizpůsobovala pořadí 

otázek dle aktuální situace a dle odpovědí respondenta. 

Mezi respondenty byli vedoucí oddělení, zástupci vedoucích oddělení, analytici, 

referenti, ale i koordinátoři projektů. Výběr respondentů byl zcela náhodný. Vzhledem           

k účelům tohoto zkoumání je variabilita pozic respondentů spíše ku prospěchu, jelikož může 

přispětk rozmanitějšímu poznání. Respondenti jsou označeni číslicemi 1-17, a to z důvodu 

zachování anonymity tak, aby nedošlo k identifikaci jejich osoby, oddělení, odboru či 

ministerstva. Zároveň jsou záměrně vynechávána jména osob či dokumentů, projektů, které 

by mohly být spojovány s konkrétním ministerstvem. Výzkumu se zúčastnilo celkem 7 mužů 

a 10 žen ve věku od 23 do 59 let. 
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institucích veřejné správy než jen na ministerstvu. V jednoduchém grafu (Graf č.2) můžeme 

vidět rozložení respondentů dle počtu let v rámci jejich zkušenosti s prací na ministerstvu. 

 

Graf č.2 
 
 
 

 
 
 

Otázka na věk respondentů, počet odpracovaných let ve veřejné správě a na ministerstvu 

může být důležitá vzhledem k zákonu o státní službě, který byl uveden v účinnost v roce 

2014. To znamená, že někteří respondenti mohou mít zkušenost s prací na ministerstvu již 

před uvedením zákona o státní službě, a zároveň i s dobou po uvedení tohoto zákona.  Po 

dobu šesti a více let působí na ministerstvu ze 17 respondentů pouze 5 z nich.  

 Předchozí pracovní zkušenosti respondentů mohou mít poměrně výrazný vliv na 

přístup k řešení úkolů ve veřejné správě.  

Osm respondentů uvedlo, že mělo alespoň jednu zkušenost v rámci soukromého 

sektoru. Respondent č.13 například uvedl: ,,Pracoval jsem 10 let v soukromém sektoru v IT 

firmě.“ Na otázku, jaké zkušenosti si s sebou odnesl, odpovídá: ,,Využiji hlavně zkušenosti 

z praxe, a to hlavně v terénu. Když se řeší nějaký problém, tak vím, co se jak dá udělat, takže 

se spíše snažím radit než říkat, co je špatně.“ (R13) Respondentka č. 16 pracovala taktéž 

v soukromém sektoru jako komerční manažerka a ze soukromého sektoru si přináší tyto 

zkušenosti: ,,Využívám hlavně získané komunikační schopnosti a time-management práce.“ 

(R16) Respondentka č.17: ,,Předtím jsem pracovala pouze v soukromém sektoru 

v investičních společnostech jako recepční, asistentka či zástupkyně Office a HR manažera. 
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Vše, co jsem se za poslední roky naučila, se snažím maximálně využít. Jde hlavně                    

o samostatnost, umět si zorganizovat svoji práci, umět vyřešit problémy, umět zachovat 

chladnou hlavu při stresových situacích, spolupracovat s kolegy a vést tým lidí.“ (R17) Další 

respondenti, kteří působili v soukromém sektoru, uvedli, že si přinesli hlavně znalosti z oboru.  

Někteří si ale osvojili komunikační a organizační dovednosti a odolnost vůči stresu. Dva 

respondenti uvedli, že ze zkušeností ze soukromého sektoru nevyužili v rámci práce na 

ministerstvu vůbec nic. 

Šest respondentů uvedlo, že měli před prací na ministerstvu alespoň jednu zkušenost s prací 

ve veřejné správě. Respondentka č. 5: ,,Pak jsem dělala v odborné komisi9 na MPVS, takže 

tam jsem měla první střet s veřejnou správou.“(R5) Respondent č. 6 pracoval již při 

magisterském studiu na jednom z ministerstev, kde se věnoval té samé oblasti, kterou 

vykonává nyní. ,,Ty zkušenosti určitě využívám, protože předtím to bylo víc na takové street-

level úrovni, kde jsem byl více v kontaktu přímo s klienty. Takže jsem si tím prošel takhle 

zespoda a nyní se věnuji koncepčním opatřením.“ (R6) Respondentka č.15 má zkušenosti jak 

ze soukromého sektoru, tak i z veřejného sektoru. ,,Na úplném začátku kariéry jsem se 

věnovala oblasti obchodu, ale jinak jsem pracovala pouze ve státním sektoru a mám 

zkušenosti i z jiných ministerstev. Nejvíce využívám zkušenosti z oboru a také znalost 

prostředí, ve kterém jsem se pohybovala a pohybuji.“ (R15) Respondent č.4 a respondentka 

č.12 nastoupili na ministerstvo ihned po škole a mimo státní správu nemají jinou pracovní 

zkušenost. ,,Začínala jsem od nejnižšího postu na jiném ministerstvu. Začínala jsem opravdu 

od píky. Vystřídala jsem několik pozic i během mého působení v zahraničí. Jelikož jsem pořád 

v oboru, tak zkušenosti využívám většinu času.“(R12) Respondent č.4. pracuje v resortu       

od maturity a postupně se vypracoval od referenta až na manažerskou pozici. ,,Postupně jsem 

se vypracoval.“ (R4) Co se týče zkušeností, tak respondent č.4 využívá především 

manažerské dovednosti a ,,znalost organizační struktury a chování toho resortu.“ (R4) 

Zkušenosti s neziskovým sektorem mají pouze tři respondenti. Respondentka č.10 pracovala 

jako pracovnice v neziskovém sektoru v rámci nízkoprahového centra. Na otázku, jestli 

využije zkušenosti z tohoto sektoru ve své nynější práci odpověděla: ,,Využívám prvky ze 

sociální práce nebo komunikační dovednosti, a to hlavně když mluvím s našimi aktéry            

a subjekty, se kterými spolupracuji.“ (R10) Druhý respondent odpověděl, že neziskový sektor 

mu dal jiný úhel pohledu než ten, který mu nabídla veřejná správa. Třetí respondentka 

 
9Odstraněn přesný název komise. 
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považuje za důležité pracovní zkušenosti z praxe, a to hlavně v rámci projektové oblasti, které 

využívá na své současné projektové pozici. 

Dva respondenti měli alespoň jednu zkušenost z akademické sféry. Jedna respondentka 

pracovala jako vědecká pomocná síla a druhý respondent jako pracovník studijního oddělení. 

Pouze jeden z respondentů měl zkušenost z oblasti výzkumu a analýzy politik a jedna 

respondentka neměla žádné předchozí pracovní zkušenosti.  



 
 

 44 

9.2 Úkoly a zajímavost náplně práce 
 

Další část rozhovoru se zaměřovala na otázky související s náplní práce dle její 

zajímavosti a druhu úkolů, kterým se respondenti věnují. V rámci jejich pracovních agend, 

oblastí, témat a úkolů, kterým se denně věnují a které řeší, se mohou úředníci potýkat             

s různými vnějšími a vnitřními vlivy, které na ně působí. 

Respondenti vstupují v rámci své pracovní náplně do různých fází politického cyklu. Někteří 

z nich se věnují formulaci problémů, navrhují a implementují navržené politiky či strategie, 

jiní se věnují různým projektům či nepřispívají do politického cyklu z hlediska náplně práce 

vůbec. Jedná se například o zaměstnance účetních či personálních oddělení. 

Všichni respondenti byli dotazováni na typ úkolů, kterým se běžně věnují, ať jde o úkoly, 

které mají či nemají jediné, jednoduché a relativně jasné řešení, nebo jde o úkoly tzv. hašení 

požárů nebo úkoly strategičtějšího rázu. 

Denně se úkolům, které mají jediné, jednoduché a relativně jasné řešení věnuje 9 respondentů. 

Dle respondenta č.1 zaberou takové úkoly 20-50 % času během dne. Respondent č. 9 řeší 

takové úkoly na denní bázi. Často se tyto úkoly stávají zároveň hašením požáru, jelikož musí 

být v co nejkratší možné době zpracovány. ,,U nás jednodušší úkoly mohou být třeba ty, když 

například z tiskového oddělení pošlou zadání, že pro ministryni musíte zjistit nějaké konkrétní 

věci. Takové úkoly musíte vyřešit hned, protože to chtějí mít do půl hodiny zpracované.“ (R9) 

Respondentka č.17 se s takovými úkoly setkává na denní bázi, a to jak v rámci každodenní 

agendy, tak i v rámci ad hoc úkolů od nadřízené. Respondentka č.14 a respondentka č.15 se 

shodují v tom, že povaha jejich náplně práce je v rámci úkolů poměrně jednotvárná. ,,Moje 

práce je poměrně dost jednotvárná. Kontroluji konkrétní položky na dokladech a takové úkoly 

mám denně.“ (R14) ,,Práce je jasně daná, takže takovým úkolům se věnuji pořád.“ (R15) 

S úkoly, které mají jediné, jednoduché a relativně jasné řešení, se několikrát týdně setká         

5 respondentů. Dva z nich se shodují, že jde spíše o úkoly v určitých časových obdobích.             

,,Ze začátku to byla většina mojí práce, ale teď se to hodně zkrouhlo. Ono je to většinou spíš 

v takových blocích. Když probíhá příprava na nějakou akci, tak tyhle úkoly nedostávám         

a dělají je více kolegové.“ (R3) ,,Jsou to takové dílčí úkoly. Nedá se úplně říct, že by to bylo 

něco pravidelného, spíš je to nárazové.“ (R8) Jeden z respondentů se s takovými úkoly setká 

pouze jednou měsíčně a jeden respondent maximálně jednou za čtvrt roku. 

S úkoly, které naopak nemají jediné, jednoduché a relativně jasné řešení, se denně setká 

pouze 5 respondentů. Respondent č. 8 se takovými úkoly zabývá v podstatě na běžné denní 

bázi. ,,To je spíše většina úkolů. Souvisí to s tím, že po mém nástupu se změnily role, takže 
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mám i více projektů. K projektům je potřeba zjišťovat si svoje informace a vyhledávat             

a nalézat složitější řešení. A to je větší část mé práce. Dá se říct, že takové úkoly dělám 

denně.“ (R8) 

Stejně tak respondentka č.3 a respondentka č.12 se složitějším úkolům věnuje denně. ,,To je 

spíše většina úkolů. Souvisí to s tím, že po mém nástupu se změnily role, takže mám i více 

projektů. K projektům je potřeba zjišťovat si svoje informace a vyhledávat a nalézat složitější 

řešení. A to je větší část mé práce. Dá se říct, že takové úkoly dělám denně.“ (R8) 

,,Vždycky se něco najde. Například je daný nějaký proces, jak postupovat, ale ne vždy se to dá 

nějakým způsobem vyřešit.“ (R12) Několikrát týdně se složitějším úkolům věnují 4 

respondenti. Respondent č.1 za úkoly, které nemají jednoduché, jediné a relativně jasné 

řešení, považuje například složitější a časově náročnější úkoly na sebe vzájemně navazující. 

,,…tak to nebyla práce na den, protože mi to zabralo 3 až 4 dny, a to ve spolupráci s někým 

jiným. Ta práce tady není lineární, není to tak, že jeden úkol se dokončí, druhý úkol se 

dokončí a tak dále. Ale je to na sebe několik navazujících úkolů, jeden trvá den, jeden trvá 

třeba několik týdnů. Takže já takový úkol řeším třeba i půl roku, než se to dokončí.“ (R1) 

Několikrát měsíčně se takovým úkolům věnují 4 respondenti. Respondent č.13 to komentuje 

slovy, že jde většinou o nějaké ,,špeky“ z úřadů nebo když řeší záležitost, u které si není jist 

správným řešením, tak zjišťuje, za kým to jde. ,,…tak to se většinou na to musíme podívat 

hodně do hloubky. Ale je to tak jednou za měsíc.“ (R13) Dva respondenti odpověděli, že 

takové úkoly nedostávají. 

Dobrou zprávou je, že s úkoly nazývanými jako hašení požárů se denně nezabývá ani jeden 

z respondentů. Zhruba třetina respondentů (celkem 6 respondentů) se potýká s hašením 

požárů několikrát týdně. Respondent č.1 popsal, jak k takovému hašení požárů v praxi 

dochází. ,,Tady to má dvě roviny. Dělá se mi tu určitá fronta v  rámci pracovních úkolů a      

do ní se mi neustále předřazují další a další úkoly, které se musejí udělat co nejdřív. Nutně 

tady v tom systému dochází k tomu, že některé úkoly, které tam leží již dlouho, se  stanou těmi 

hořícími a musí se uhasit. Druhá rovina je ta, že takové úkoly přicházejí i zvenku na 

ministerstvo a managují se na vyšších patrech ministerstva. Nebo vznikají tady interně, a to je 

to samé.“(R1) Zároveň dodává konkrétní příklad. ,,Když nějaký ředitel nebo náměstek něco 

zazdí, tak najednou přijde pokyn, že zapomněl na nějakou schůzku, takže potřebuje data. 

Takže to musí být hned, takže to předřadí do té řady, tím pádem pak vznikají ta hořící místa. 

Klidně i několikrát týdně.“ (R1) Respondentovi č.3 zabere hašení požárů kolem třetiny 

pracovního času. ,,Teď se snažím si to nějak rozumně zpracovat, protože když už to přijde, tak 

má člověk pocit, že je to pořád a že ho to mentálně zahltí.“ (R3) Respondentka č.10 se 
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takovým úkolům věnuje ještě o něco více, a to v průměru 3 dny v týdnu (tři až čtyři úkoly). 

Zároveň zmiňuje, že jsou tyto úkoly ve velkém časovém presu. ,,Třeba v devět hodin ráno je 

zadán úkol, který musí být do tří hodin odpoledne zpracován. Je to tady běžné. Tyhle úkoly 

jsou většinou zátěž na psychiku, protože člověk má představu, když odchází z práce, co bude 

další den dělat a vlastně se to tímhle úplně celý naboří.“ (R10) Respondentka č.12 říká, že jí 

hašení požárů zabere 20% pracovního času. ,,Řekněme každý třetí den. Jedná se například     

o novinářské dotazy, které musíte mít hned.“ (R12) Respondenti č.3 a č.10 se shodli na tom, 

že úkoly tzv. hašení požárů je pro ně poměrně náročné, a to nejen z hlediska psychiky, ale           

i z hlediska jejich mentálního zahlcení. Respondentka č.9, stejně tak jako respondent č.1         

a respondent č.5 zmiňují, že za hašením požárů, které nastávají často, stojí jejich nadřízení 

(vedoucí, náměstkyně/náměstci, ministrové/ministryně či premiér). Podle respondentky č.9 

takové situace většinou nastávají, když ministr/yně či premiér někam jede a je potřeba vyřešit 

nějaké aktuální problémy a připravit materiály k jejich výstupu (řeči). ,,Třeba teď 

koronavirus, tak to je aktuální problém, ke kterému se musíte vyjadřovat.“ (R9) Respondent 

č.5 hašení požárů zažívá obvykle jednou měsíčně. ,,To bývá tak, že třeba přijde ředitel           

a řekne, že potřebuje tohle a tohle, protože to zítra odevzdává.“ (R5) Několikrát měsíčně se 

s hašením požárů potýkají 3 respondenti, několikrát za čtvrt roku se s nimi setkají                    

2 respondenti. S žádným hašení požárů, téměř žádným hašení požárů či pouze nárazovým 

hašením požárů se setkalo 6 respondentů, tedy téměř třetina oslovených, což je docela 

překvapivý výsledek.  

Z toho vyplývá, že několikrát týdně, tedy poměrně často, se s hašením požárů setkává až 

třetina oslovených respondentů (6), druhá třetina respondentů (6) se s hašením vůbec 

nesetkala nebo jen velmi málo. Třetí třetina respondentů (5) se s hašením požárů setkala 

několikrát měsíčně (3) nebo několikrát za čtvrt roku (2). 

Na otázku, jak často se respondenti věnují v rámci náplně práce strategickým úkolům, 

odpověděli 3 respondenti, že se takovým úkolům věnují každý den. Často jde o malou část 

pracovního dne, během kterého se věnují právě strategickým činnostem. ,,Konkrétně já se jim 

věnuji poslední měsíce více než předtím. Dá se říct, že strategické úkoly teď tvoří podstatnou 

část mojí práce. Teda ne, že bych každý den vyplodila nějakou strategii. Často se ty 

strategické úkoly rozpliznou do takových drobností, které jsou často administrativního rázu 

nebo jde o několikahodinovou práci ve Wordu. Ale to k tomu patří.“ (R3) Respondent č.5 

zmiňuje, že strategických úkolů mají poměrně hodně, jelikož se snaží přinášet kontext             

i do dalších věcí. ,,Hodně často se setkáváme s tím, že  je spousta věcí řešena ad hoc               

a narychlo. Takže se stává, že se ty věci neprovazují. Když je čas a prostor, snažíme se vzít ty 
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pravidelně vyskakující věci a dávat je do většího celku. Tím se připravujeme na to, že když 

někdo přijde a řekne, že by za chvilku potřeboval tenhle kousek a ten mi za chvilku odevzdejte, 

tak jsme na to připravení. Snažíme se být připravení a vědět, kde a jak je to zařazené v tom 

větším celku a co s tím chceme dělat.“ (R5) Respondent č.5 zdůrazňuje důležitost průběžného 

strategického myšlení. ,,Takže strategicky, jestli se to tak dá říct, se snažíme myslet pořád,     

a taky to mít předpřipravený.“ (R5) Zároveň dodává, že to může souviset i s určitou 

otevřeností, volností a nezávislostí, které se jemu a jeho kolegům od nadřízeného dostává. 

,,Pracujeme i samostatně. Náš vedoucí má rád vlastní iniciativu a ve všem nám vyjde vstříc. 

Když něco navrhneme, že by se něco mělo udělat jinak, že tohle není dobrý, tak on se snaží to 

potom prosadit na vyšších místech. Zároveň tam lidé nemají moc čas a prostor se nad tím 

zamyslet, takže když s něčím takovým přijdeme, tak vlastně zjistí, že je to tak lepší.“ (R5) 

Respondent č.8 řeší strategické úkoly také denně. ,,Vzhledem k povaze oboru je nutné řešit 

úkoly koncepčně. Myslím, že se všichni snažíme to tady dělat koncepčně, a to víceméně          

na denní bázi.“ (R8) 

Strategickým úkolům se několikrát týdně věnují respondenti č.7 a č.12, několikrát měsíčně  

respondenti č.1, č.13 a č.17. Podobně jako respondenti č.3, č.5 a č.8, tak i respondent č.12 se 

věnuje strategickým činnostem průběžně. ,,Pracuji na strategických úkolech průběžně, a to 

každý druhý den. Určitou dobu toho dne si vyčlením na takový typ úkolů.“ (R12) Respondent 

č.1 ,,…já spíš funguji na přípravu podkladů pro strategie.“ (R1) Respondent č.13 strategické 

úkoly často neřeší. ,,Spíše nárazově, když potřebuji něco vyřešit. Například když se vydává 

nová směrnice, to je tak dvakrát za měsíc.“ (R13) 

Dva respondenti se strategickým úkolům věnují několikrát za rok a jde spíše o předem dané 

úkoly, které se každoročně opakují. ,,Jedná se například o přípravu výzev k dotačním 

programům pro školy.“ (R2) Pět respondentů odpovědělo, že strategické úkoly nebo činnosti 

nemají nebo je mají, ale nemají na ně čas. Respondentky č.14 a č.15 přiznávají, že takovým 

úkolům se nevěnují. Jedna z nich udává, že důvodem je zřejmě povaha práce, která to 

nevyžaduje. Další dva respondenti explicitně vyjadřují, že na strategické úkoly jim nezbývá 

čas, jeden z nich dokonce jako důvod uvádí nedostatek pracovníků. ,,My máme většinou 

porady, kde probíhá plánování. To je jediný čas, kdy my plánujeme nebo se zamýšlíme        

nad strategií. Protože není čas na takové úkoly, není čas se zamyslet nad tím, jak bych to chtěl 

posouvat dál. Je opravdu málo času.“ (R10) ,,Samozřejmě je méně času a méně lidí             

(na strategické úkoly). Oddělení má nějakou působnost a zpravidla to funguje tak, že se 

v rámci úspory míst ubírají lidé. Nicméně působnosti se nesnižují, což vlastně znamená, že vy 

máte zabezpečit tu samou činnost s menším počtem lidí. Tím pádem si volíte priority. 
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Rozhodujete se, co je pro vás větší a co menší priorita, tím pádem necháte ty méně prioritní 

úkoly tak, že buďto je neuděláte, nebo je uděláte pozdě.“ (R4) Oba respondenti přiznávají, že 

strategické úkoly mají, nicméně je nedělají z důvodu nedostatku času, nedostatku pracovníků 

či pracovních povinností z hlediska nadměrného množství jiných úkolů a volení si priorit. 

Respondent č.4 zřejmě nepovažuje strategické činnosti za úplně prioritní. 

 Na otázku, zda je pro ně zajímavost náplně práce důležitým faktorem pro to, aby 

odvedli dobrou práci, odpověděla většina respondentů, že to je pro ně podstatný motivační 

faktor. U třetiny z nich (5) se ukázalo, že je to pro ně velmi důležitý motivační faktor.          

Pro 12 respondentů je práce velmi zajímavá nebo zajímavá, pro zbývajících 5 je méně 

zajímavá či nezajímavá. I přesto se několik respondentů věnuje práci, která je pro ně rutinní, 

monotónní  a nezajímavá. Poměrně často byla zmiňována i vysoká byrokratická zátěž, a to jak 

implicitně, tak i explicitně. 

Pro respondenty č.3., č.4, č.8, č.12 a č.14 je práce velmi zajímavá.  Obsah práce jako takové 

je pro ně motivačním faktorem. ,,Já jsem šla do státní správy z idealistických důvodů, které 

jsem měla už v dětství. Přijde mi to fajn, protože chci k něčemu přispívat na té makro úrovni. 

Kdyby práce nebyla zajímavá, tak už jsem pryč. Přijde mi, že čím je tu člověk déle, tak se 

dostává k zajímavějším věcem, což nemusí být jinde nutností.“(R3) ,,Je to o té rozmanitosti 

práce. Nedokážu si představit pořád jen vyplňovat papíry a jenom koukat, kdy mi skončí 

pracovní doba, protože to nemáte čím zajímavým vyplnit.“ (R4) ,,Zajímavost práce je pro mě 

95% motivace tu práci dělat.“ (R8) Zároveň respondent č.8 dodává, že je důležité být v práci 

užitečný a práce by měla dávat smysl. Respondentka č.12 říká, že je pro ni zajímavost práce 

důležitá a že je v práci spokojená.Věnuje se převážně dlouhodobým činnostem strategického 

charakteru. Zároveň dodává, že ,,každá práce je v určitém bodu rutinní.“(R12) Respondentka 

č.14 kladně hodnotí obsah práce. ,,Práce mě musí bavit, jinak bych ji nemohla dělat. Myslím 

si ale, že práce na ministerstvu není pro každého. Ale mně se tu líbí. Líbí se mi, že udělám 

práci, která skončí, že mám přesnou pracovní dobu od do. Vím, že když práci udělám, tak 

mám hotovo.“(R14) 

Pro 7 respondentů je náplň práce zajímavá. Respondent č.1 a č.6 zmiňuje negativum 

byrokracie: ,,…je to ministerstvo, funguje tady byrokracie. Máme tady nějaké povinnosti ze 

zákona, máme i nějaké papírování. Obrací se na nás veřejnost s lepšími i horšími dotazy        

a požadavky. Upřímně nějaká část je tu vážně nudná a člověk tu část nechce dělat. Ale prostě 

to k tomu patří.“ (R1) Zároveň hovoří o tom, že v rámci oddělení se věnuje opravdu 

zajímavým agendám, ale nepopírá její nutnou nudnou část. Podle něj je pestrost práce 

důležitým faktorem. Pestrosta zajímavost náplně práce mu plně vyváží ostatní negativa jako 
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jsou tabulkové platy či administrativní náročnost práce. K důležitosti náplně práce dodává 

ještě pozitivum související s možností vlastní kreativity, otevřeností a důvěrou                       

od nadřízených. ,,Máme tu 90% věcí, které musíme dělat. Ale pořád zbývá těch 10%, které 

slouží pro vlastní kreativitu, což na úřednickou pozici není zrovna málo. Na úrovni vedoucího 

v tomto ohledu máme volnou ruku. Můžeme si těch 10% náplně práce určovat sami. Takže 

člověk jde za agendou, která ho baví a v které cítí jakousi odbornost anebo by se v té vybrané 

oblasti chtěl zlepšovat. Tím si to vlastně děláte zajímavější.“ (R1) Připouští, že v tomto 

ohledu má poměrně velkou míru svobody. Dle jeho výpovědi to je pravděpodobně dáno nejen 

obsahem práce, ale i důvěrou a otevřeností od vedení včetně přímého nadřízeného, a dokonce 

i náměstka. ,,Projekty jsou ve většině případů ve veřejném zájmu a jsou obsahově zajímavé. 

Zároveň pracujete s informacemi, se kterými se běžný člověk nesetká.“ (R6) Respondent č.6 

nepopírá, že se často setkává i s úkoly, které už tak zajímavé nejsou. ,,Samozřejmě se setkám  

i s byrokratickými úkoly, viz vyplňování nějakých papírů , které pro mě zajímavé nejsou a také 

mě už tolik nebaví. Takové úkoly zpracovávám mnohem pomaleji.“(R6) Respondentka č.10 

zdůrazňuje, že ji práce musí bavit, protože když ji práce nebaví a má pocit, že dělá 

nesmyslnou práci, brzdí ji to v dobrém výkonu. ,,Většinou tu práci odvedu, ale trvá mi to 

mnohonásobně delší dobu.“ (R10) Respondent č.13 mluví i o vlivu stresu v rámci obsahu 

práce. Zřejmě souvisí i s agendou a typy úkolů, které jeho práce obsahuje (v předchozí 

výpovědi zmínil, že s hašením požárů se v práci vůbec nesetká). ,,Výhodou je, že moje práce 

není zas tak moc stresující, takže člověk může odvádět kvalitní práci. Ve spoustě věcech je 

práce rutinní, občas se vyskytne i něco zajímavého. Ale když je práce zajímavá, tak to člověka 

motivuje pracovat líp.“ (R13) Respondentka č.17 oceňuje především různorodost práce a je 

ráda, že její práce není pouze rutinní. ,,Pokud mě práce zajímá, tak mě i baví a naplňuje. Tím 

pádem odvádím i mnohem lepší práci. Pokud bych dělala něco, co mě nebaví, tak výsledek 

není stoprocentní.“ (R17) Naopak respondentka č.16 se snaží o odvedení kvalitní práce        

za každých okolností. ,,Vždy se snažím plnit úkoly kvalitně i v případě, že pro mne nejsou 

zajímavé.“ (R16) 

Pro 5 respondentů je práce méně zajímavá nebo nezajímavá. Přesto, že respondentka č.5 

považuje zajímavost práce za důležitý faktor, tak ji mrzí, že se při práci nedostane tolik        

do hloubky jako jiní kolegové. Je demotivovaná a mrzí ji, že se jí nedostává nových znalostí 

plynoucí z náplně práce, a že za sebou každý den nevidí konkrétní odvedenou práci. Práce jí 

nepřijde příliš smysluplná. ,,Připadá mi, že se nedostávám do té hloubky a nezanechává to ve 

mně tolik. Někdo může říct, tak dnes jsem napsala toto, a já si říkám, že jsem napsala emaily 

a udělala jsem tuhle práci.“(R5) Respondentka č.9 si nedokáže představit, že by změnila 
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zaměstnání, má ze změny obavy, a nechce zahodit čas věnovaný svému oboru. ,,Jako 

zajímavé to občas je, občas ne. Občas dělám rutinní úkoly, které mě moc nebaví, ale někdy 

mám i takové rozvojové úkoly. Občas musím zpracovávat data, a to není moc záživné, ale je 

třeba to udělat.“ (R9) Na otázku, zda by zvažovala odchod ze zaměstnání z důvodu 

nezajímavosti práce, odpověděla smířlivě. ,,Když je tam člověk delší dobu, tak ví, že je to jen 

nějaký úkol, který budu mít třeba jen týden. A pak bude zase něco jiného. Myslím, že by to 

mohlo být i horší.“ (R9) Pro respondenta č.11 je náplň práce docela důležitá. Přiznává, že 

když ho práce nebaví, tak odvede horší práci. ,,Rutinní věci mě baví míň, což je asi normální. 

Navíc když je nějaká věc, která není ideálně nastavená a dala by se dělat jinak a líp, tak to 

člověka nebaví a dělá tu práci hůř.“ (R11) Respondentka č.15 by spíše uvítala kreativnější 

práci. ,,Pro mě není bohužel tahle pravidelně se opakující činnost to pravé ořechové.“ (R15) 

Respondentka zdůrazňuje rutinnost a monotónnost její práce, která ji nenaplňuje.  

Mezi klady souvisejícími s náplní práce se objevovala možnost svobody, volnosti 

v práci ve smyslu doplnění si své stávající agendy podle osobních preferencí a zájmů v rámci 

oboru (prostor pro kreativitu). Dále rozmanitost práce, pestrost, smysl práce, možnost podílet 

se na práci ve prospěch většího množství lidí (na makro úrovni) viz Hartmannova ontologie 

etického fenoménu a jeho pojetí altruistického jednání (2002) a možnost vidět za sebou kus 

odvedené práce každý den. Úředníci státní správy a jejich profesní sebeúcta a realizace je 

komplikovanější o to víc, když dle Kellera (2007) obvykle nevidí v porovnání s ostatními 

profesemi hmatatelné výsledky své práce. 

Nemotivačními či až demotivačními faktory byly především rutinnost a monotónnost práce, 

byrokratická zátěž, nezajímavá a nezáživná náplň práce, absence smyslu práce, nezajímavost 

jednotlivých úkolů, nedostatek hlubšího poznání a nemožnost vidět kvalitně odvedenou práci. 

Většina respondentů, kteří ve svých odpovědích uvedli, že je jejich práce méně zajímavá či 

nezajímavá se shodla na tom, že pokud je práce zajímavá, tak odvedou práci mnohem 

kvalitněji a rychleji. 
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9.3 Systemizace práce 
 

Jak se ukázalo, systematizace práce hraje taktéž důležitou roli v rámci přístupu 

k úkolům ve veřejné správě. Tato část je zaměřena na zadávání úkolů, množství úkolů, 

organizaci práce, prioritizování, flexibilitu a další aspekty, které vzešly z provedeného 

výzkumu. 

Nedostatek úkolů, tedy nedostatek zadané práce, se ukázal jako největší demotivační 

prvek této kategorie, který trápí více než polovinu respondentů (celkem 9). Druhou stranou 

extrému je naopak velké a nepřiměřené množství úkolů. Tento druhý extrém zmiňují jen 

někteří z nich a shodují se v tom, že pokud by si měli vybrat, tak by uvítali spíše větší 

množství práce než méně práce. 

Respondentka č.3 odpověděla na otázku, zda její spokojenost v práci ovlivňuje velké nebo 

naopak malé množství úkolů, že zažila obě dvě situace. ,,Zažila jsem obojí, ale vždycky je to 

fajn, když je to vyrovnané a zvládnutelné. Frustrující obzvlášť je, když se člověk nachází v tom 

extrému a kolegové ne.“ (R3) Nedostatek úkolů řešila hlavně po nástupu. Zároveň jí byly 

přidělovány hlavně rutinní a nesmyslné úkoly, které předtím nikdo nedělal. ,,Nebyli mi 

schopni přidělit nějakou práci. Tak trochu jsem zvažovala, jestli tady dále setrvávat. Byla to 

otázka asi čtyř měsíců. Začátek byl trochu frustrující. Úkoly, které jsem dostávala, byly ty 

nejvíc rutinní. Dělala jsem například zápisy z porad, které předtím nikdo nikdy nedělal. 

Zároveň jsem neměla méně pracovních zkušeností než ostatní. Prostě bylo potřeba dělat 

zápisy a já jsem byla ta, co měla nejvíc práce. To mě vlastně trochu uráželo. Já potřebuji 

vidět, že kariérně rostu v těch úkolech, které vykonávám.“ (R3) 

Respondentka č.7 říká: ,,Jednou za rok se může stát, že není dostatek práce. Je to pro mě        

i pro ostatní velmi nepříjemné.“ (R7) Podle respondenta č.8 je nedostatek práce rozhodně 

horší. ,,Je to strašně nepříjemná věc.“ (R8) Respondentka č. 9 uvádí, že je nejšťastnější, když 

je to něco mezi. ,,…mně vadí, že když mám málo úkolů, tak já se nudím. Když budete někde 

osm hodin sedět, tak to mě prostě nebaví. To já mám radši, když je jich moc.“ (R9) ,,Mně 

třeba vadí, když je toho míň, když jsou tam ta hluchá místa, že člověk nemá jasnou agendu.“ 

(R11) Respondentovi č.13 dělá radost, když není tolik práce a když si může něco vyřídit. ,,Ale 

samozřejmě mě nebaví, když nemám co na práci.“ (R13) Respondentka č.14 má raději více 

práce, ,,protože pak mám pocit, že se pořád něco děje a rychleji to pak ubíhá. Já mám často 

hotovo už v průběhu měsíce a pak mám poměrně hluché období, takže pak chodím a žadoním 

o práci u kolegů.“(R14) Respondentka č.15 si snaží práci alespoň rozložit tak, aby celou 

pracovní dobu trávila nějakou činností. ,,Když je nedostatek úkolů, tak to je špatné. Když není 
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práce, tak je to frustrující.“ (R15) Respondent č.16 se setkává s tím, že se úkoly zpravidla 

nakupí ve stejný okamžik a pak je nutné si stanovit prioritu. Nicméně preferuje spíše více 

práce než ,,koukání do zdi“. Respondentka č.17 nemá moc ráda, když se nudí a nemá co na 

práci.,,..v těchto případech jsem obvykle skleslá a nesvá. Na druhou stranu nevědět co dřív 

není taky úplně nejlepší, jelikož se dá pak cokoliv přehlédnout a vykonaná práce nemusí být 

stoprocentní.“ (R17) 

Naopak velké množství práce, nebo dokonce až přehlcenost úkoly respondenti nehodnotili 

příliš pozitivně. Respondent č.1 nedostatek úkolů nezná. ,,Velké množství úkolů mě stresuje, 

samozřejmě. Když těch věcí je tolik, tady to hoří, tady to hoří, tady to hoří a už se tam nedá 

prioritizovat.“ (R1) Podle něj může velké množství úkolů fungovat částečně jako stimul. 

Člověk si může najít svůj rytmus, který mu vyhovuje a může úkoly zpracovávat rychleji.     

Na druhou stranu ale upozorňuje, že se zrychlením klesá kvalita výstupu. ,,Z dlouhodobého 

hlediska, když už je to třetí nebo čtvrtý týden, tak tam to jde již dolů, to člověk nevydrží.“(R1) 

Podle respondenta č. 3 se již vícekrát stalo, že přišlo nabité období. ,,Když tuším, že přichází, 

tak se na to dokážu mentálně připravit tak, že vím, že to teď bude dva až tři týdny náročné. 

Zároveň se to řeší tak, že ty malé otravnější věci v té době nedělám. Což mi přijde důležité.“ 

(R3) 

,,Když toho máte hodně, tak je tady pravidlem, že si volíte priority k tomu, co může počkat. Je 

to o volení si priorit. Protože nemáte ve všem stejnou prioritu.“ (R4) 

Podle respondenta č.8 je extrém, když je úkolů moc. ,,Mně to nevadí, když je úkolů hodně, 

mám to i rád, ale musí to být s mírou. Tady je toho teď dost najednou, ale furt to není tak, že 

by z toho byl člověk úplně vyhořelý. Ale jsou tady lidé na vedoucích pozicích, kteří jsou 

přehlcení. A tihle lidé na vedoucích pozicích nedokážou nebo to ani moc nejde předat tu 

agendu někomu jinému.“ (R8) Naopak u respondentky č.12 je velké množství úkolů             

na denním pořádku. ,,Nedostatek úkolů jsem ještě nezažila. Pokud je úkolů hodně, tak děláme 

priority a některé věci odsouváme.“ (R12) 

Téměř polovina (8 respondentů) zmínila, že je jejich práce nerovnoměrně rozvržená, tedy je 

ve vlnách či je nárazová. Respondent č.8 říká, že je jeho práce spíše nárazová. ,,Je období, 

kdy se toho sejde hodně. A pak je třeba zase měsíc klid. Není to vyrovnané, což je trochu 

negativum.“(R8) Respondentka č.10 mluví o rozvržení práce v určitých obdobích. ,,Ono je to 

nárazové, že třeba před koncem roku je toho extrémně hodně. Po novém roce je útlum, řeší se 

personální změny a co kdo bude mít na starosti. Potom se to rozjede a útlum bude zase přes 

léto.“ (R10) Respondentovi č.11 vadí, že je práce ve vlnách a mluví o lepší flexibilitě v rámci 

celého roku tak, aby nevznikala hluchá místa a aby byla jasně daná agenda. ,,Mně vadí, když 
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je toho méně a jsou hluchá místa, tak pak člověk nemá jasnou agendu.“ (R11) ,,Tady je to 

taková kombinace, týden, kdy je tu hodně práce a týden, kdy je klid. Je to takové ve vlnách, že 

člověk dělá v klidu, ale pak má úkoly, které musí tento týden dodělat.“ (R13) 

Nedostatek úkolů způsobuje u více než poloviny respondentů pocity frustrace, cítí se 

nepříjemně, jsou nesví a znudění. Několik z nich zmínilo, že by dali přednost spíše většímu 

množství práce nežli nedostatku práce. 

Naopak 5 respondentů uvedlo (dva z nich se setkali i s nedostatkem práce), že řeší spíše velké 

množství úkolů, či dokonce přehlcenost pracovními úkoly. Pokud se jedná o krátkodobější 

období, tak jsou schopni napřít síly a taková období ustát. Nicméně se shodují na tom, že 

velké množství úkolů je stresující, a že s větším množstvím úkolů přichází i větší množství 

chyb a z dlouhodobého hlediska může klesat i jejich pracovní výkon. Častěji jsou v této 

souvislosti s větším množstvím práce spojováni pracovníci ve vedoucích pozicích. 

Mezi další faktory ovlivňující motivaci, které se vyskytly ve výpovědích spíše 

ojediněle, patří flexibilita a volnost v rámci zadaných úkolů, otevřenost nadřízených                

k novým nápadům a nedostatečná nebo špatná komunikace úkolů. 
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9.4  Vzdělávání vs. znalosti, dovednosti a schopnosti úředníků 
 

Na otázku, zda si respondenti myslí, že mají pro výkon své práce dostatečné znalosti, 

schopnosti a dovednosti, jednoznačně tedy, že mají dostatek znalostí, dovedností                    

a schopností, odpovědělo pouze 5 respondentů. ,,Ano, domnívám se, že pro výkon práce mám 

dostatečné znalosti, dovednosti a schopnosti.“ (R2) Respondent č.2 dodává, že kvalitu 

výstupů může ovlivnit pouze nedostatek času. Respondentka č.9 po nástupu do veřejné správy 

nevěděla nic a považuje to za velkou výhodu. ,,Když jsem přišla do veřejné správy, tak jsem 

nevěděla nic. A myslím, že to také není špatné nevědět nic. Pak totiž přijdete na spoustu 

inovativních postupů, na které by ti starší zaměstnanci nepřišli.“ (R9) Dodává, že po pěti 

letech ale nabrala dost zkušeností. Respondenti č.13 a č.15 se shodují, že mají dostatek 

znalostí zejména díky tomu, že pracovali i na ,,druhé straně“ (např. ve smyslu klient            

vs. dodavatel). Respondentka č.14 si myslí, že má dostatečné znalosti, ale dodává, že vše se 

neustále mění a je potřeba zůstávat neustále v obraze.  

Několik respondentů dokonce přiznalo, že potřebné dovednosti, znalosti a schopnosti nemají. 

U některých je to logické, poněvadž se jedná o absolventy. ,,Skoro všichni tady jsme po škole 

a informace se dozvídáme hodně za pochodu. Je to často dost omezující, že nemáme úplný 

přehled. Ale není možné vědět všechno.“ (R5) Respondentka č.17 přiznává, že někteří její 

kolegové by možná její práci zvládli lépe než ona. Na druhou stranu ale dodává, že každý se 

neustále učí, a že jí pomáhají různé druhy vzdělávání (školení atd.). 

Samotné vzdělání je velmi důležité z hlediska práce a jejich motivace pro téměř polovinu 

z nich (8). Možnost vybrat si z rozmanité nabídky kurzů či vybrat si externí školení by 

ocenilo celkem 15 respondentů.  

Dva respondenty vzdělávání nemotivuje vůbec. Respondent č.3 jako důvod uvádí, že pokud si 

chce zažádat o školení, tak je to poměrně složitý proces. ,,Je to určitá byrokracie.“ (R3) 

Navíc ho odrazuje, jak se ke vzdělávání v rámci ministerstva přistupuje. Nabídky kurzů 

stanovené v souvislosti se služebním zákonem (roční plán vzdělávání) mu přijdou o ničem. 

,,Je těžké najít si energii a čas a vklínit to do pracovních povinností. Není čas se vzdělávat,    

a to, co je nám nabízeno, tak to jsou pořád školení o ničem.“ (R3) Čas na vzdělání chybí 

kvůli pracovním povinnostem i respondentovi č.12. Respondentka č.9 nevnímá vzdělávání 

jako motivační prvek. ,,Oni vás třeba pozvou na nějaký seminář, který je nezáživný.“ (R9) 

Respondentka má možnost se jako vedoucí přihlásit například i na kurz manažerských 

dovedností. ,,Asi bych se tam mohla přihlásit, ale mě to moc nezajímá.“ (R9)  
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Podle respondentů č.2, č.4, č.5, č.8, č.12 je nabídka vzdělávání v rámci nabízených školení, 

seminářů, popř. workshopů a konferencí velká a dostatečně rozmanitá. ,,Vedoucí nám dal 

navíc možnost nechat si zaplatit ještě další kurz, který nás zajímá. Já jsem si nechala zaplatit 

kurz zaměřený na databáze, kolega kurz na Prince, což je poměrně drahé školení.“ (R5) 

Respondentka č.5 dodává, že ji vzdělávání a kurzy, které absolvuje, velmi pomáhají v rámci 

práce. ,,Někdy na nás například dodavatel zkouší nějaké praktiky, protože ví, že tomu 

nerozumíme. Takže pak nás náš vedoucí rád pošle na nějaký kurz. My té problematice 

začneme více rozumět a pak máme v rámci jednání výhodu, protože tomu rozumíme                

a dokážeme dobře argumentovat. Takže i tím, že nás vedoucí podporuje ve vzdělávání 

v konkrétních věcech, tak tím pomáhá nejen nám, ale i sobě, a i celému ministerstvu.“ (R5) 

Podle zhruba třetiny respondentů (6) není nabídka nabízených školení dostatečně uspokojivá. 

Mezi navrhovaným vzděláváním, které v nabídce respondenti postrádají, se nejčastěji 

objevovala oblast IT, cizí jazyky (obzvláště anglický jazyk), kurz Excelu, školení v oboru 

(např. novinky z oblasti účetnictví), školení k certifikátům, školení v oblasti fondů a obecně 

možnost účastnit se různých workshopů a konferencí. Jako další motivační faktor se ukázalo   

i setkávání se se zajímavými lidmi a odborníky během seminářů, workshopů či konferencí.  

Negativně respondenti hodnotili malé kapacity vypsaných termínů kurzů (často jen pro malou 

část zaměstnanců – např. jen pro vedoucího), dále přidělení jazykových kurzů jen k určitému 

pracovnímu místu, nedostatek finančních prostředků na vzdělání nebo nezájem, či v jednom 

případě dokonce apatie nadřízených k možnému motivačnímu vzdělávání zaměstnanců. 

Respondentka č.10 říká, že každoročně personální oddělení sbírá podněty a přání 

k vzdělávání. ,,Ale stejně jdou nakonec jednodušší cestou, která se osvědčila, takže se kurzy 

opakují. Poptávka je tady obrovská. Když se párkrát za měsíc vypisují školení, tak dostaneme 

informaci, že se na ně mohou přihlásit pouze vedoucí a jejich zástupy. To potom člověka 

odradí. Jednou jsem chtěla na školení na manažerskou akademii. Ptala jsem se vedoucího, 

který mi na to vlastně ani neodpověděl.“(R10) Respondentka č.3 by si přála jazykové 

vzdělávání. ,,Funguje to tady jen na místech, kde je jazykové vzdělávání vyžadováno. Takže já 

a jedna kolegyně, s kterou tady děláme nejvíce mezinárodních věcí v rámci agendy, tak podle 

ministerstva formálně nepotřebuji znalost anglického jazyka. Když jsem nastupovala, tak mi 

bylo řečeno, že je možnost jazykových kurzů. Říkala jsem si, že bych ráda chodila na němčinu. 

Nicméně mi bylo řečeno, že němčinu mají pouze ti, kteří potřebují němčinu k jejich pracovní 

náplni.“ (R3) 

Kladně respondenti hodnotili možnost externích kurzů, pozitivní podporu od 

nadřízeného v rámci vzdělávání a rozmanitost nabízených in-house kurzů. 
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S neobvyklým motivačním prvkem (alespoň v rámci státní správy) přišel respondent č. 4 

(respondent na vedoucí pozici), který by uvítal možnost tělesné výchovy. Podle něj by tento 

benefit přinesl větší produktivitu a výkonost zaměstnanců. Šlo by ale především i o duševní 

hygienu. Zároveň by to přispělo i k lepší vzájemné spolupráci a ke stmelení kolektivu.           

O podobném benefitu mluví ale i respondentka č.12, která tvrdí, že možnost zajít si              

do tělocvičny po pracovní době byla dříve poměrně běžným benefitem. 
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9.5  Home office a flexibilní pracovní doba 
 
 Co se délky pracovní doby týče, jsou s ní spokojeni vesměs všichni respondenti. 

Pokud jde o flexibilní neboli pružnou, případně klouzavou pracovní dobu, kdy je zaměstnanec 

povinen dodržet měsíční fond hodin a být v práci k zastižení v určitém časovém rozmezí 

(například od 9:00 do 14:00), vyšlo najevo, že s touto flexibilnější formou pracovní doby je 

výslovně spokojeno celkem 11 respondentů.  Téma flexibility a volnosti v rámci určení si 

vlastní pracovní doby se v poslední době jeví jako velký a důležitý aspekt motivace. 

Několik respondentů zmínilo v rámci otázky na vyhovující pracovní dobu pojem home office, 

a to ještě dříve, než jsem tuto otázku stihla položit.  Home office, tedy možnost práce 

z domova, je poměrně běžným a hojně využívaným benefitem převážně v soukromém 

sektoru. Toto téma se stalo postupně jedním z nejvíce rezonujících témat v rámci 

provedených rozhovorů, a tedy velmi klíčovým faktorem ovlivňujícím přístup ministerských 

úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě. 

Podle respondentky č.1 je flexibilní pracovní doba poměrně volná. ,,Máme tady daný 

čas, kdy musíme přijít ráno a do kdy tady musíme být odpoledne. Pak je tam ještě nějaká 

zóna, kdy si to člověk může určovat sám.“ (R1) Podle respondentů č.5 a č.6  je pracovní doba 

poměrně nezávislá. ,,Je to tak, že máme pracovní dobu od devíti do dvou, to tady musíme být. 

A pak to máme pružný. V tom nám hodně vychází vstříc náš vedoucí oddělení.“ (R5) ,,Řekl 

bych, že je to super. My máme klouzavou pracovní dobu od devíti do dvou a zbytek do těch 

osmi hodin musíme mít vyrovnané na konci měsíce. Takže to hodnotím kladně.“ (R6) Pro 

respondentku č.7 je flexibilita pracovní doby naprosto klíčová, je s ní spokojená a vnímá ji 

jako největší pozitivum této práce. Podle respondenta č.8 je flexibilní pracovní doba na 

ministerstvu dobře nastavená. ,,Je tu flexibilní pracovní doba, kterou řada lidí nemá ani 

v soukromé sféře. Myslím si, že je to dobrý benefit. Od devíti do dvou tady musíte být, a to co 

máte předtím nebo potom, je na vás. Ale samozřejmě musíte splnit určitý fond hodin.“ (R8) 

Také respondent č.11 hodnotí rozvržení pracovní doby kladně. Vyzdvihuje důležitost 

flexibility a možnosti si nastavit a naplánovat pracovní dobu dle svých představ. ,,V tomto 

ohledu je to fajn, že si může člověk organizovat dobu jak chce, pokud stíhá svoje věci. Když 

chci, můžu jít dřív. Tohle je dobré.“ (R11) 

Ministerstvo respondentky č.9 nově zavedlo pracovní dobu od devíti do tří. Původně byla 

spodní hranice od desáté hodiny ranní. ,,Dříve to bylo od deseti, což bylo docela praktický, 

protože si mohl člověk cokoliv zařídit.“ (R9) Podle respondentky č. 10 je organizace pracovní 

doby poněkud méně flexibilní. ,,Pro mladého člověka, který sleduje vývoj trhu, je to takové 
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neflexibilní. I když máme pružnou pracovní dobu od devíti do půl třetí. Je super, že máme 

alespoň nějakou možnost přijít dříve a odcházet později a nějak si to upravovat. Tohleto je 

dobré.“ (R10) Respondentka č.17 s pružnou pracovní dobou velice spokojená. Jako jedinou 

nevýhodu v rámci pružné pracovní doby vnímá souvislost s odchodem k lékaři. ,,Do doby      

u lékaře se započítává pouze povinná doba práce.“ (R17) 

Možnost home office je téměř pro všechny respondenty velmi motivujícím faktorem. Pouze 

tři respondenti nemají vysloveně možnost pracovat z domova z relevantních důvodů. Tito tři 

respondenti uvádí, že povaha jejich práce jim neumožňuje pracovat na home office. Důvodem 

je jejich náplň práce, která vyžaduje každodenní osobní přítomnost. Také se jedná o práci 

s utajovanými informacemi, kdy není možné zabezpečit technické zajištění tak, aby 

nedocházelo k úniku informací. Přestože je většina respondentů maximálně spokojena 

s flexibilní pružnou pracovní dobou, většina z nich se zároveň pozastavuje nad absencí či 

ztížené možnosti pracovat z domova (na home office). Někteří dokonce zmiňují v souvislosti 

s flexibilitou pracovní doby a home office i (ne)možnosti kratších pracovních úvazků. Tyto 

skutečnosti podle nich ubírají na celkové flexibilitě z hlediska celkové organizace pracovní 

doby a jejich pracovní motivace. V rámci jejich výpovědí se objevily mimo jiné i překážky 

spojené s byrokracií.   

,,Jediné, co tady není moc flexibilní v rámci úřadu, je řešení home officů. Home office je tady 

poměrně dost rigidní. Musí tu pro to být vážný důvod, musí to být přesně naplánované.“ (R1) 

Jako výhodu home office uvádí respondent č.1 klid na práci. Zároveň zmiňuje výhody 

flexibilního home office. Výhodou flexibilního home office je také to, že se dá domluvit 

prakticky ze dne na den. ,,Bohužel to tu domluvit nejde, protože byrokratický aparát je tady 

v tomhle ohledu rigidní.“ (R1) Jako další výhodu home office uvádí, že některým úkolům se 

potřebuje věnovat v delším časovém bloku v kuse. ,,Věnovat se úkolu například pět až šest 

hodin v kuse. Zbytečně se mi to potom prodlužuje, zvlášť když tam mám nějaké další vstupy. 

Tím se pak prodlužuje i ten čas, čímž může být ovlivněna i kvalita a chybovost.“ (R1) 

Respondent č.1 by uvítal možnost home office jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní. 

Zároveň dodává, že na takové úkoly musí v současné době využívat dny určené                    

pro vzdělávání nebo sick days. 

Respondentka č.3 považuje nemožnost home office za ,,nemoderní přístup k člověku“. Podle 

ní není nutné mít home office dvakrát týdně. Ale ocenila by možnost vzít si home office 

v případě, když je den nebo týden něčím specifický. Mezi důvody, proč využívat home office, 

uvádí běžné praktické záležitosti. Jako například když přichází někdo něco opravit domů nebo 

když potřebuje do nějakého obchodu, který je otevřený od devíti do pěti. V dalším bodě se 
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respondentka č.3 shoduje s respondentem č.1 a č.5. ,,Když mám práci, na kterou potřebuji  

klid  a soustředit se, tak to v těch kancelářích nejde. V kancelářích je nás hodně, pořád zvoní 

telefony, pořád do kanceláře někdo chodí. Není tady žádné vyloženě klidové místo.“(R3) 

Pokud by respondentka chtěla přece jen home office, může si zažádat o tzv. fixní home office, 

který v praxi způsobuje to, že se zfixuje (upevní) i celá pracovní doba. Navíc fixní home 

office se nesmí využívat v pondělí a v pátek. ,,Někteří lidé to mají tak, že když mají jeden den 

home office, tak ostatní dny tu musí být od devíti do půl šesté. Tím pádem jim odpadá benefit 

pružné pracovní doby“(R3). A dodává: ,,Je tady takové nepsané pravidlo, že se home office 

dává jen zaměstnancům, kteří mají malé děti nebo kdo se o někoho stará či dojíždí 

zdaleka.“(R3) Skutečnost, že je home office určený pouze ve výjimečných případech a         

pro omezenou skupinu zaměstnanců, uvedli i respondenti č.6, č.10 a č.11. 

Pokud se však zaměstnanec rozhodne pro využití home office, musí podat oficiální žádost 

s přesně daným dnem, kdy chce využívat home office, a to tajemníkovi, který může, ale také 

nemusí žádost schválit. ,,Takže to vůbec nepřináší ty výhody, které by měl home office 

přinášet. Možná by se dalo domluvit přímo s vedoucím a nějak to neoficiálně zakamuflovat, 

ale to už je princip celé té věci. Já se přece nechci chodit pokaždé doprošovat.“ (R3) Za 

benefit považuje home office i respondentka č.5, která si ale není jistá, zda by tuto možnost 

využívala. Nicméně tvrdí, že ostatní kolegové by tuto možnost s radostí přivítali, a to hlavně 

z toho důvodu, že občas potřebují klid na práci. ,,Home office tu ale nejsou běžné.“ (R5) 

,,Home office jsou možné, ale nejsou moc využívané. Pracujeme totiž s různými systémy,      

do kterých není umožněn vzdálený přístup z domova.“ (R6) Home office se podle respondenta 

č.6 využívá pouze v ojedinělých případech (těhotenství, mimořádná situace s překážkou 

docházet na pracoviště), a to po domluvě se svým vedoucím (neformálním způsobem). 

Nicméně pro oficiální home office je potřeba podat žádost náměstkovi. ,,Ten proces ve státní 

správě je velice zkostnatělý.“ (R6) Podle něj k tomu musíte mít relevantní důvody. ,,A pokud 

vám to povolí, musíte poslat výsledek odvedené práce.“ (R6) I podle respondenta č. 8 je 

možnost práce z domova omezená. ,,Je tady možnost home office, nicméně není to tady úplně 

standardní věc. Je to spíše ve výjimečných případech.“ (R8) Respondentka č.9 by velmi 

ocenila možnost home office. ,,Já bych na ministerstvu strašně chtěla home office. To na 

tomhle ministerstvu není možné.“ (R9) Uvítala by i flexibilnější formu úvazku. Myslí si, že by 

byla na home office mnohem efektivnější. Home office je podle respondentky č.10 překážkou 

i na jejím ministerstvu. A to hlavně z toho důvodu, že home office schvaluje tajemník. Navíc 

podle ní nejsou umožněny ani poloviční úvazky. ,,Na zkrácené úvazky se koukají  také 

škaredě a nelibě. To radši ten člověk odchází, než aby mu to bylo umožněno.“ (R10) Podle ní 
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obnáší home office i pravidelné výkazy práce, které obsahují, co daný člověk odvedl za práci. 

Navíc není home office prezentován jako benefit, o který by se mohlo žádat. ,,Možnost home 

office by ve mně podpořila motivaci. Navíc by se zvýšila i moje produktivita. Výhodou je také 

to, že si člověk může lépe poskládat ten den. Jsem tím bržděná, že musím mít odvedený určitý 

počet hodin.“(R10) Respondent č.11 v podstatě potvrzuje tvrzení ostatních respondentů. 

,,Home office jsou nastavené pro mě ne úplně ideálně. Je to hlavně pro zaměstnance, kteří 

mají malé děti. Je to takový přístup napůl.“ (R11) Respondent č.11 v tom nevidí ani 

potřebnou flexibilitu. Nelze si dny prohazovat, nelze si vzít home office ze dne na den. 

Respondentka č.12 uvádí, že home office není možný, jelikož musí být přítomna fyzicky 

v kanceláři. Z domova pracuje zcela výjimečně, například v případě přípravy důležitých 

dokumentů. Respondentka č.13 o možnosti pracovat z domova neuvažuje, a to především 

z bezpečnostního důvodu nevynášení důležitých informací mimo budovu ministerstva. 

Podobně je tomu i u respondentky č. 15, která odpověděla, že vzhledem k povaze práce není  

home office možný. ,,Já totiž potřebuji přístup do interních systémů, které jsou ve vyhrazené 

síti. Jde o choulostivé údaje.“ (R15) 

 

9.6 Work-life balance v rámci pracovní doby 
 

Respondent č.4 oceňuje možnost práce z domova, ale nevyžaduje ji po svých 

nadřízených. ,,Tam se to střetává se zákonem o státních úřednících, respektive s těmi dopady, 

protože by se mělo vyvažovat rodinné a pracovní prostředí. Takže by neměli být zaměstnanci 

zatěžováni více, než je nutné.“ (R4) Work-life balance zmiňuje v souvislosti s pracovní dobou 

i respondentka č.12. ,,Rozložení pracovní doby mi vyhovuje. Nicméně se snažím, aby mi to 

nezasahovalo do osobního života.“ (R12) Respondentka č.3 oceňuje, že úředníci na 

ministerstvu nemusí být k zastižení dvacet čtyři hodin denně. Oceňuje, že s odchodem jejich 

pracovní den končí. Podle ní je to zdravé i v rámci vyvažování osobního a pracovního života 

(work-life balance). 

 

Podle provedených zjištění se ukazuje, že téměř všichni úředníci ministerstev, kteří se 

účastnili výzkumu, mají velký zájem o možnost pracovat z domova na home office. 

Provedené rozhovory ukazují, že home office není v převážné většině na ministerstvech 

možný. Pokud home office možný je, má nespočet omezení, pravidel a podmínek a dalších 

byrokratických překážek, které mnohé úředníky spíše odrazují a demotivují. Jedná se 

například o složitost schvalování a fixní stanovení konkrétních dnů či nemožnost zvolit si den 
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dle vlastního výběru. Home office je využíván jen ve zcela výjimečných případech, a to 

s omezením na určitou skupinu lidí. Není nabízen jako běžný benefit. Naopak je vnímán jako 

něco zcela výjimečného a neobvyklého. Respondenti se často setkávají s nepochopením         

a nedůvěrou ze strany nadřízených. Jsou povinni předkládat výsledky odvedené práce.           

U některých respondentů je home office zcela nemožný, a to z důvodu nezajištěného 

vzdáleného přístupu z domova nebo z důvodu povahy práce. Mnozí respondenti nemají 

dostatečné vybavení (notebooky či pevné připojení). Většina respondentů uvádí, že by jim 

možnost flexibilní formy home office pomohla zajistit klid na práci a zlepšit jejich 

soustředěnost. Tím by se zvýšila i jejich efektivita, rychlost a produktivita. Možnost 

flexibilních home office jakožto benefitu by zvýšila jejich motivaci v rámci přístupů 

k úkolům. 
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9.7 Pracovní vztahy 
 
 Dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím motivaci úředníků se staly pracovní vztahy, 

které jsou dle provedeného výzkumu zásadní z hlediska začlenění, pracovní atmosféry            

a celkové spokojenosti respondentů v práci. Pracovními vztahy jsou myšleny zejména vztahy 

s kolegy, vztahy s nadřízeným(i) či podřízeným(i). V rámci oblasti pracovních vztahů se 

může jednat nejen o sociální začleňování a dobré vztahy s kolegy a vedoucími, ale jde              

i o důležitost vzájemné spolupráce, komunikaci, předávání informací či pokynů, ochotu 

pomáhat a být nápomocný, podporu týmového ducha a mnoho dalších aspektů souvisejících 

s pracovními vztahy. Pro některé respondenty je klíčové udržet dobré vztahy jak s kolegy, tak 

i s nadřízenými. Nicméně pro některé z nich je důležitým faktorem motivace pouze dobrý 

vztah s nadřízeným či dobrý vztah s kolegy. 

Elton Mayo a Chester Barnard přišli s modelem sociálního člověka, který je 

motivován uspokojivým kontaktem s druhými. Podle nich by měl manažer zastávat roli rádce 

či průvodce, který pomáhá a je pro své podřízené oporou (Keller, 2010). Model tzv. 

sociálního člověka dle Maya a Barnarda se v rámci pracovních vztahů jednoznačně potvrdil. 

Podle respondenta č. 1 jsou vztahy velmi důležité. ,,Pro mě je to hodně důležité, 

protože přece jenom s těma lidma trávím většinu svého dne. Takže je to podstatné, když si ti 

lidé sednou a nesednou.“ (R1) Podobně to mají i respondenti č.11, č.12, č.13, č.14. ,,Pro mě 

je to hodně důležité, a je to jeden z důvodů, proč tu jsem.“ (R11) ,,Vztahy na pracovišti jsou 

pro mne důležité, a to jak s kolegy, tak s nadřízenými.“ (R16) Pro respondentku č.17 jsou 

pracovní vztahy jedním z nejdůležitějších faktorů. ,,Vztahy s nadřízenými i s kolegy jsou pro 

mě jedny z nejdůležitějších parametrů při hledání zaměstnání.“ (R17) 

Podle deseti respondentů je dobrý kolektiv a podpora kolegů klíčem k lepším výsledkům        

a k dobré spolupráci. Někteří z nich zmiňují, že to vnímají jako důležitý motivační faktor. 

Zároveň je pro některé respondenty dobré, když jejich kolegové sdílejí podobné nebo stejné 

hodnoty. ,,My všichni, co jsme tu na tomto oddělení, tak jsme stejně naladění, jsme přibližně 

ve stejném věku, máme podobné hodnoty, a to je perfektní ve spolupráci. Není problém, když 

mi například kolega desetkrát přijde do kanceláře, protože vím, že to ten kolega nedělá 

schválně. Mám ho rád jako člověka, takže se na něj nezlobím. Nemám problém požádat          

o pomoc, respektive ani nemusím, protože kolegové se mi nabídnou s pomocí. To se většinou 

neděje v kolektivech, kde se lidé nemají rádi. Vážně si tu rozumíme i jako lidé, a to je hrozně 

podstatná část.“ (R1) Jako jeden z nejdůležitějších faktorů z hlediska pracovních vztahů mezi 

kolegy je ochota pomáhat, být nápomocný a využívat své znalosti a dovednosti nejen           
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pro práci, ale i pro pomoc ostatním kolegům. Respondentka č.5 uvádí: ,,Je mi strašně 

sympatický a příjemný pracovat v něčem takovém, kdy můžu v této práci přijít  úplně            

za kýmkoliv.“ (R5) ,,S kolegy vycházím dobře, snažíme se si vzájemně pomáhat. Když jeden 

nestíhá, tak ten druhý udělá víc práce na daném úkolu. Máme mladý kolektiv, takže si 

rozumíme. Jako kolektiv spolu držíme hodně a podporujeme se.“ (R10) Respondentka č.14 

tvrdí, že dobrý kolektiv je mimo jiné důležitý i proto, aby ráda chodila do práce. ,,Kladně 

hodnotím možnost konzultace s kolegy, kteří mají více zkušeností než já. Mohu se na ně 

kdykoliv obrátit s prosbou o radu.“ (R14) Stejné dojmy potvrzují i respondenti č.16                

a č.17. ,,Musím říct, že kolegové a kolegyně jsou vždy ochotné pomoct a poradit, když si 

s něčím nevíte rady. Vždy se máte na koho obrátit.“ (R17) 

Deset respondentů má velmi dobrý a přátelský vztah se svým nadřízeným. Oceňují především 

jejich otevřenost a ochotu pomáhat, sdílení podobných hodnot, upřímnost a otevřenost 

k novým nápadům. Pro několik z nich je dobrý vztah s nadřízeným ten nejdůležitější faktor 

pro to, aby setrvali v zaměstnání. Zároveň je podstatná i míra komunikace, předávání pokynů 

a informací k úkolům a dávání zpětné vazby. Vedoucí může zároveň ovlivnit stmelování 

kolektivu a přispět k dobré pracovní atmosféře, podpoře týmového ducha a k efektivní 

komunikaci.  

Podle respondenta č.1 je podstatné, jak vedení přistupuje k zadávání úkolů, jakým stylem jsou 

úkoly zadávány. Podle něj to může být určující i z hlediska realizace a následných výstupů. 

,,Záleží jaké informace a kontext od vedoucích dostaneme. Někdy vaříme z vody, to se tady 

často stává, že děláme například podklady na schůzku, ale jediné co víme, je oblast, která se 

bude řešit, ale nevíme konkrétně co.“ (R1). Dodává, že přenos informací je důležitý. ,,Když 

nemám zadání a mám něco vytvořit, tak se tady trápím a nebaví mě to.“ (R1) Navíc zmiňuje 

podstatu komunikace: ,,My jsme jedno oddělení a komunikujeme dost často s ostatními 

odděleními na úřadu. Pro mě je to velmi podstatná část té práce, ne-li nejdůležitější. A to je 

vycházet a dobře komunikovat napříč ministerstvem.“ (R1) Respondent č.2 je se svým 

nadřízeným velmi spokojen. Domnívá se, že jde o korektní a profesionální vztah. ,,Velmi 

oceňuji, že mohu při řešení pracovních záležitostí kdykoliv za nadřízeným přijít a konzultovat 

konkrétní záležitosti a probrat způsoby  jejich řešení.“ (R2) Respondent č.4 preferuje korektní 

vztahy. ,,Upřednostňuji, aby byly vztahy na pracovišti korektní. Nemám problém z mé strany 

nabídnou zaměstnanci tykání. Ale z jeho strany by měla jít jakási přirozená úcta a autorita.“ 

(R4) Komunikace by měla podle něj probíhat na kolegiální úrovni. Respondent č.4 chodí      

do práce hlavně proto, že ho práce baví, protože má dobré pracovní podmínky a dobré 

pracovní prostředí (myšleno dobrý tým lidí). ,,Ta práce mě musí bavit a musím mít kolem 
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sebe lidi, s kterými jsem schopen pracovat, protože sám v tom kolotoči člověk nic nezmůže.“ 

(R4) Respondent č.7 má s nadřízeným vřelý až kamarádský vztah. Je to pro něj velmi 

významný faktor, proč setrvat v zaměstnání. Respondentka č.9 je spokojená, že má muže jako 

nadřízeného. Podle ní je přínosné mít za vedoucího muže. Oceňuje, že jí dává jednoznačné      

a jasné pokyny. Respondent č.11 si nemůže svého vedoucího vynachválit. ,,Pro mě je to 

hodně důležité, je to jeden z důvodů, proč tu jsem. S naším vedoucím si rozumím, je to dobrý 

člověk. Dělá svoji práci dobře, je vzdělaný a chytrý. Zároveň se snaží přemýšlet nad tím, co 

dělá. Zároveň je tady dobré vedení celého odboru.“ (R11) Na vedení oceňuje, že se snaží, aby 

vše fungovalo, jak má, a že ředitel dokáže všem zaměstnancům odprezentovat, že to dává 

nějaký smysl. Respondentka č.14 je ráda, že je jejich nadřízená otevřená i v tom, co se zpětné 

vazby týče. ,,Myslím, že kdyby bylo něco špatně, tak by nám to určitě řekla. Vlastně já jsem 

sem šla hlavně kvůli ní, protože na mě působí dobře.“ (R14) Respondentka č.17 má se svou 

nadřízenou naprosto ojedinělý a přátelský vztah. Potvrzuje, že dobrý vztah 

s nadřízenou/nadřízeným je pro ni jeden z nejdůležitějších motivačních faktorů, proč setrvávat 

v zaměstnání.  Oceňuje ochotu nadřízené i ředitelky kdykoliv a komukoliv pomoct a poradit. 

Naopak respondentka č.3 má na vztahy s nadřízenými odlišný pohled. Nevyžaduje mít se 

svými nadřízenými vyloženě přátelské vztahy. Neuráží ji, když jsou vztahy strohé a chladné. 

,,Ze začátku jsem cítila, že mi nadřízený nedává dost informací k zadání úkolů, ale teď už se 

po čase dokážu na spoustu věcí doptat. A myslím si, že i takovým způsobem, který vyhovuje 

jemu. To znamená, že mu nekladu otázky typu, co s tím mám dělat, ale spíše si potvrzuji 

nějaký způsob řešení.“ (R3) Jako velké negativum ze strany vedoucího považuje 

nedostatečnou zpětnou vazbu, která je pro ni klíčová. Zároveň ji demotivovalo, že nemá 

dostatek nutné pozornosti od nadřízeného.,,Zde byl opačný extrém, že jsem dělala hodně věcí 

samostatně a on vlastně ani nevěděl, co přesně dělám a přišlo mi, že mu to i bylo jedno. 

Říkala jsem si, že to není úplně v pořádku, když věnuju 80 % svého času nějaké práci, která 

vlastně ani nikoho nezajímá. Myslím, že úkolem vedoucího je, aby byl v obraze, a aby se 

jednou za čas informoval.“ (R3) 

Tvrzení respondentky č.3 potvrzuje McGregorovu teorii Y, která říká, že jedna skupina 

manažerů si myslí, že zaměstnanci pracují rádi, nemusejí být na každém kroku kontrolováni    

a mohou se s cíli organizace ztotožnit zcela spontálnně (Keller, 2010: 37). 

Respondentka č.10 bohužel nemá příliš dobrou zkušenost s nadřízenými. Odpověděla, že     

za největší problém považuje to, jak jsou komunikovány úkoly, respektive jaké pokyny jsou 

dávány k jednotlivým úkolům. ,,Jedna vedoucí je hodně chaotická. Sama se v tom nevyzná     

a dělá v tom další nepořádek.“ (R10) Představuje to pro ni poměrně velkou zátěž. ,,Druhá 
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vedoucí mi nesedí osobnostně, protože jí nevěřím.“ (R10) Dokonce si sama prošla fází 

vyhoření. ,,Snažila jsem se k tomu postavit tak, aby ten vztah byl na neutrální rovině. Nicméně 

šlo o to, že mě utopila v jednom úkolu a já jsem se potom nějakou dobu cítila nedostatečná. 

Potom z toho vznikla frustrace. Od té doby mám v sobě takový varovný signál, že mě bude 

chtít opět potopit. Připomíná mi to takový vztah dcery a matky.“ (R10) 

Vztahy hrají opravdu významnou roli z hlediska motivace ministerských úředníků. Pro 

většinu respondentů jsou na prvním místě vztahy v kolektivu (tedy vztahy s kolegy) a poté 

vztahy s nadřízenými. Dále je pro ně zásadní transparentní a upřímná komunikace, a to 

především od nadřízených, jednoznačné pokyny k úkolům včetně všech potřebných 

informací, otevřenost nadřízených k novým nápadům a ochota pomáhat druhým. Zmiňována 

byla také komunikace, která je dle několika respondentů klíčová, a to nejen v rámci týmu, ale 

také v rámci oddělení, odborů, potažmo celého ministerstva. Efektivní komunikace           

mezi zaměstnanci může výrazně přispět již při realizaci úkolů, ale hlavně k výsledným 

výstupům. 
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9.8 Seberealizace z hlediska kariéry 
 
 Další položená otázka směřovala k tématu týkajícímu se možnosti povýšení                 

a kariérního postupu v rámci vnitřní motivace úředníků a jejich přístupu k řešení úkolů, a to 

z hlediska financí, rozvoje a prestiže. Z provedeného výzkumu vyplývá, že kariéra není tím 

nejpodstatnějším faktorem v rámci motivace, ale rozhodně není zcela zanedbatelným 

faktorem jejich seberealizace. Možnost kariérního postupu hraje určitou roli v rámci osobní 

potřeby seberealizace (související s rozvojem osobnosti), která je pak jedním z faktorů 

motivace (viz Maslowova hierarchie potřeb). 

 Pro respondenta č.8 je možnost kariérního postupu velkou motivací. ,,Je to motivující 

faktor. Tady v těch podmínkách je to ale poměrně těžké. Nastavení, které tu máme, je pro 

povýšení složité.“ A dodává, že ,,možnost budování kariéry je pro mě důležité hlavně 

z hlediska rozvoje a prestiže.“ (R8) Podle respondentky č.9 je možnost kariéry prestižní 

záležitostí až od vyšších pozic, tedy od úrovně vyšších ředitelů a výš. 

I respondentka č.14 by povýšení ocenila z hlavně z hlediska rozvoje. ,,Povýšení bych ocenila 

hlavně z hlediska rozvoje, protože za chvilku se člověk dostane do bodu, kdy není kam dál 

postupovat. Teď je tady pro mě spousta věcí nových, ale za chvilku mi to třeba nebude stačit   

a budu chtít víc. Být dlouho na stejné pozici vás moc nerozvíjí. Zatím mi to stačí, ale časem 

bych chtěla určitě víc.“ (R14) 

Podle respondenta č.1 je kariérní postup skoro nemožný. Na úřadě je mnoho lidí, takže dostat 

se na těch pár vedoucích míst je podle něj nereálné. ,,Pokud tam není fluktuace, tak ani 

s ohledem na zákon o státní službě se tam člověk nemůže dostat.“ (R1) Podobně to vnímají     

i respondentky č.17 a č. 5. ,,Tady s tím ani moc nepočítám. Nejsou tu takové možnosti. Já si 

myslím, že ten, kdo jde za kariérou, pravděpodobně nepůjde na ministerstvo.“ (R5) ,,Pokud 

by po mě byl důležitý kariérní postup, tak bych musela zůstat spíše v soukromém sektoru, 

jelikož získat povýšení ve státní správě je poměrně nemožné.“ (R17) Zároveň dodává, že by to 

pro ni byla možnost kariéry motivační hlavně z finančního hlediska. Co se týče rozvoje, je 

toho názoru, že kariéra a možnost profesionálního rozvoje na sobě nejsou nutně závislé. 

,,Určitě bych si polepšila, protože povýšením by se zároveň zvedl tabulkový plat a jsou tu        

i příplatky za vedení. Rozvíjet se dá i bez povýšení, jelikož existuje spoustu kurzů, ve kterých 

se můžeme dále vzdělávat a rozvíjet svoji kvalifikaci.“ (R17) Podobný názor sdílí i respondent 

č.1. ,,Pokud by pro mě byla kariéra důležitá, tak bych tady nebyl, protože možnost kariérního 

růstu tady není velká. Asi by bylo fajn postoupit o stupeň výš, ale s tím také přichází vyšší 
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zodpovědnost a další nároky.“ (R1) Výpověď respondenta č.1 potvrzuje McGregorovu tezi, 

že většina lidí preferuje nemít odpovědnost. 

Respondentka č.10 projevila zájem o vedoucí pozici, nicméně dodává, že vůbec nedostala 

příležitost. ,,Když se tady otevřela možnost být zástupkyní vedoucí, tak se vlastně upřednostnil 

mnohem mladší člověk bez dokončeného vzdělání. Udělala se tu taková klička, že se řeklo, že   

i když já mám potřebné vzdělání a zkušenosti na tu konkrétní pozici, tak je důležité hlavně 

naplnit potřebné indikátory.“10 (R10) Dodává, že tento přístup a způsob jednání ji velmi 

demotivoval. 

Výpověď respondentky č.10 potvrzuje tezi, že přestože cílem New Public Managementu bylo 

založení výkonu veřejné služby na kreativitě, flexibilnosti, maximální výkonnosti                    

a důsledném hodnocení výstupů, ne na institucionalizaci efektivity. Přesto to vedlo ke snaze 

,,vejít se“ do předem stanovených indikátorů kvality, namísto odpovědného uvažování, jak co 

nejvíce prospět věřejnosti a naplnit své poslání (Veselý, 2012). 

Na jednom z ministerstev se za povýšení považuje například místo v nějaké instituci v její 

radě. ,,Kariérním postupem je vlastně to, že máte nějakou specifickou agendu a přidělí vám  

místo v nějaké Radě X. Je to finančně výhodné, protože za vás platí ta instituce a určitě se to 

považuje za určitou formu kariérního postupu.“ (RX)11 

Respondent č.6 mluví o seberealizaci a možnosti kariérního růstu v jiných odděleních či 

odborech v rámci jednoho ministerstva. ,,Ministerstvo X je veliký resort a máte možnost jít 

kdykoliv někam jinam, i když ne třeba v rámci jednoho odboru. Vím, že na tomto ministerstvu 

se mohu realizovat i v jiných odborech případně i přejít na jiný resort.“ (R6) Dodává, že 

motivací by pro něj byla možnost dalšího rozvoje z hlediska vykonávání jiné zajímavější 

činnosti. 

To částečně potvrzuje i respondent č. 11, který říká, že je možné ve služebním poměru 

přecházet v rámci státní správy ze subjektu na subjekt. ,,Ta možnost tu je. Já to beru tak, že 

mě tahle práce posouvá hlavně v rámci zkušeností.“ (R11) 

Pro respondentku č.3 nehraje kariéra takovou velkou roli v porovnání s osobním rozvojem 

v rámci pracovních úkolů. ,,Nemyslím si, že je pro mě důležité, abych kariérně rostla na těch 

pozicích, ale potřebuji vidět, že kariérně rostu v rámci úkolů, které vykonávám. A s tím 

související i rostoucí odměna, kterou za to dostávám.“ (R3) 

Pro čtyři respondenty není budovaní kariéry důležité, nebo není kariérní posun vůbec možný. 

 
10 Naplnění indikátorů znamená, že je respondentka proškolená v rámci konkrétního projektu, který musela 
dokončit. Z tohoto důvodu nebyla ani přizvána k výběrovému řízení na pozici zástupkyně vedoucí. 
11 Číslo respondenta a konkrétní názvy byly odstraněny úmyslně, aby nedošlo k přesné identifikaci osoby. 
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Respondent č.4 by případnou kariérní nabídku zvážil, pokud by šlo o zajímavou náplň práce  

a dobrý tým lidí. Nicméně dodává: ,,Vzhledem k věku nemám ambici se posouvat 

nahoru.“(R4) Respondentka č.12 nemá možnost budování kariéry úplně z jiného důvodu. ,,Já 

tím, že nemám vysokou školu, tak tuhle ambici nemám. Na své místo mám z hlediska 

dosaženého vzdělání výjimku.“ (R12) Ani respondent č.13 kariéru nebuduje. Jeho motivací je 

především možnost práce v zahraničí. Podle něj je také dobré nabrat zkušenosti z ministerstva 

a získat nějaké cenné kontakty. Ani pro respondentku č.15 není budování kariéry motivací. 

,,Moje práce byla a je různorodá. Pracovala jsem i v zahraničí. Nicméně mně vyhovuje, jak je 

to nyní.“ (R15) 
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9.9 Ohodnocení práce (finance vs. slovní pochvala a feedback) 
 
 Ohodnocení práce, ať už se jedná ofinanční či nefinanční, je v rámci spokojenosti 

úředníků velmi podstatným motivačním faktorem. S nefinančním hodnocením souvisí 

aspekty jako je slovní pochvala od nadřízeného či kolegů, dobrý pocit z dobře provedené 

práce (funkčnost) a zpětná vazba (pozitivní i negativní). Do finančního ohodnocení patří 

nejen odměna za práci (plat), ale i osobní ohodnocení a další (ne)finanční odměny. 

 Respondent č.11 mluví o každoročním služebním hodnocení, které se provádí 

nejčastěji jednou ročně.12 ,,Každý rok se dělá služební hodnocení, kde vedoucí zaškrtává 

různé body a hodnotí. Podle toho přiřazuje osobní ohodnocení. Nemůže dát všem 100 %, ale 

je to spíšeo tom osobním kontaktu, že nám řekne, tohle je dobré, tohle ne.“ (R11)  

V rámci finančního hodnocení jsou motivace rozdílné. Přibližně polovina respondentů je 

s finančním ohodnocením spokojená. Druhá polovina spokojená není, tedy nepovažuje 

finanční ohodnocení za dostatečně motivační. 

Pro respondenta č.2 je dobrý plat a celkový příjem velmi důležitý, a to ruku v ruce s jistotou 

zaměstnání a zajištěnou budoucností. ,,Vzhledem k době mého působení a kvalitě vykonávané 

práce považuji své ohodnocení za odpovídající.“ (R2) 

Respondentka č.5 je s finančním ohodnocením spokojená. ,,Se základní složkou nejde nic 

dělat, ale je to hodně vykompenzované osobním ohodnocením a odměnama. Až jsem 

překvapená, že za necelé tři roky praxe mám takhle vysoký plat.“ (R5) 

Respondenti č.16 a č.17 zdůrazňují důležitost finanční stránky spojené s jejich motivací 

v práci. ,,Každý je rád, když za dobře vykonanou práci dostane vyšší finanční ohodnocení. Já 

nejsem výjimkou“ (R17). ,,Myslím si, že většina lidí v dnešní době pracuje kvůli financím. 

Takže ano, finance jsou motivací a jsou důležitým faktorem.“ (R16) 

Následující respondenti nejsou s finančním ohodnocením příliš spokojení. Pravděpodobně je 

to dané tabulkovými platy, které berou v potaz i dosavadní zkušenosti zaměstnance         

(resp. uchazeče), což v některých konkrétních případech nemusí být příliš motivační. Jako 

kompenzační prvek jsou vnímány především odměny či osobní ohodnocení. 

,,Pokud mluvíme o finančním hodnocení, tak to je, co se týče státní správy, ta smutnější 

stránka věci, protože jsou tu platové třídy. Proto nyní přecházím na místo, které je ve vyšší 

platové třídě. Co se týče finančního hlediska, tak to nejsem spokojený.“ (R13) 

 
12Služební hodnocení viz: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-hodnoceni.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-hodnoceni.aspx
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Dle respondenta č. 8 je finanční ohodnocení ve státní správě opravdu malé. ,,Měl jsem štěstí 

tady i v předchozím zaměstnání, protože vedoucí si jsou vědomi toho, že finanční ohodnocení 

ve veřejné správě není ideální, takže se snažili vyjít co nejvíc vstříc v rámci ohodnocení.“ 

(R8) 

Podle respondenta č. 8 a č. 4 může být demotivačním prvkem nástupní plat, a to v případě  

čerstvých absolventů. ,,Když nastoupíte po škole a nemáte žádné zkušenosti, které by se mohly 

započítat, tak ten nástupní plat je hrozný. Nedivím se, když tady někoho neudrží.“ (R8) 

Dodává, že plat je alespoň vyvážený nějakými odměnami navíc. 

Stejně tak respondent č. 9 zmiňuje, že finanční ohodnocení není žádná sláva. Zároveň je to 

dané podle něj strukturou odměňování ve veřejné správě. ,,Dříve se dalo přeskakovat 

z různých těch skupin, takže když byl člověk šikovný, tak to přeskočil. Ale teď už to není 

možné.“ (R9) 

Respondent č. 13 není s financemi na ministerstvu spokojen. Dokáže si ale najít na práci jiná 

pozitiva, která mu toto negativum vynahradí. ,,Nicméně jsou tu možné různé výjezdy, což 

částečně vynahradí tu finanční stránku věci.“ (R13) 

V rámci výzkumu se ale objevily i problémy související s byrokracií a administrativou. ,,Co 

se týče finančního ohodnocení, tak tam je to trošku složitější, jelikož já doposud nemám 

permanentní smlouvu.“ Respondentka č. 3 řeší neustálé problémy spojené s byrokracií           

a pracovními úvazky, což ji poněkud znepokojuje a demotivuje. Respondentka č. 3 nejdříve 

nastoupila za mateřskou dovolenou, poté se postupně přesouvala ze služebního poměru        

na klasický pracovní poměr a takhle neustále dokola. ,,Je to pro mě velmi nepříjemné             

a ponižující. Vyvolává to ve mně hodně různých myšlenek. Mimo jiné řeší, že není                 

ve služebním poměru, a proto nemá ani klasické služební hodnocení.“ (R3) Tím pádem ani 

nemůže oficiálně požádat o zvýšení finančního ohodnocení. 

 Dle respondenta č. 1 je slovní pochvala velmi důležitá. Nejvíc oceňuje ústní pochvalu 

od kolegů, která podle něj bezvadně funguje. ,,Když se někomu něco povede, tak nestojíme 

v kolečku a netleskáme si, ale řekneme si, že to byla dobrá práce. Nemusí mě někdo chválit, 

když vidím, že to v praxi funguje. Když je problém a vy ho vyřešíte, tak odměnou je vyřešení. 

Nebo když ti koncoví klienti řeknou, to je dobré, to se povedlo a jsou spokojení s tím, jak jsme 

to vymysleli.“ (R1) Podobně slovní hodnocení vnímají i další respondenti č. 12, č. 14, č. 15. 

,,Jsem spokojená. Pokud vás někdo ohodnotí dobře, tak víte, že ta práce, kterou odevzdáváte, 

má nějaký smysl. Vzhledem k poslednímu hodnocení od nadřízeného, které jsem absolvovala, 

tak jsem spokojená. Nebyl žádný problém.“ (R12) ,,Tak to je určitě důležité. Slovní pochvala 

potěší. Je potřeba slyšet, že to člověk dělá dobře. Myslím, že to člověka motivuje.“ (R14) 
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I pro respondentku č. 15 je finanční ohodnocení důležité. ,,Pro mě je slovní hodnocení 

důležité.“ (R15) 

Respondenti č. 3 a č. 8 velmi oceňují podporu a uznání od ostatních kolegů. Respondentovi  

č. 8 připadá slovní hodnocení od kolegů jako vynikající utužující prvek, který stmeluje 

pracovní kolektiv. 

Respondentka č. 3 je se slovním hodnocením od nadřízených a kolegů relativně spokojená. 

,,Co se týče nefinančního ohodnocení, tak jsem relativně spokojená.  Mám tady dostatečný 

pocit z toho, že kolegové i vedoucí oceňují věci, které se mi podařily. Zároveň z nich cítím, že 

jsem pro ně užitečná a že jsou spokojení s tím, co dělám a jak pracuji.“(R3) Zároveň je pro ni 

důležité cítit týmového ducha. S kolegy si nedávají vyloženě slovní hodnocení. ,,Spíše to je   

o podpoře a ocenění, které tam je.“ (R3) 

Pro respondenta č. 8 je nefinanční ohodnocení zcela zásadní. ,,Co se nefinančního ohodnocení 

týče, tak to je pro mě dost důležité. Když přijde šéf a řekne, že je to dobré, že se mi to 

povedlo.“ (R8) Jako pozitivní faktor v kolektivu oceňuje respondent č. 8 to, že se lidé nebojí 

říct zpětnou vazbu veřejně. ,,Máme poradu jednou týdně a na ní se lidé nebojí říct, že ten 

člověk udělal něco, co se mu povedlo, a že ho dokáží pochválit. Ono se to možná nezdá, ale je 

to dost příjemné a podle mě to má celkem utužující charakter.“ (R8) 

Podobně to vnímá i respondent č. 13. ,,Hodnocení nadřízených je otevřené. Já nepotřebuji být 

chválen, když vím, že tu práci udělám. Spíše mi kolegové poděkují za práci. To je pro mě 

důležitější zpětná vazba.“ (R13) 

Naopak respondentka č. 10 má opačnou zkušenost. Respondentka č. 10 sice slovní hodnocení 

dostává, ale pochybuje, že je slovní pochvala od nadřízené zcela upřímná. ,,Mám pocit, že to 

říká jen proto, aby někomu pochlebovala, aby ten člověk udělal další úkol. Já to z ní necítím, 

že by to myslela upřímně.“ (R10) 

Respondentka č. 5 zmiňuje důležitost zpětné vazby od kolegů. ,,Kolegové mi moc zpětnou 

vazbu nedávají, ačkoliv si myslím, že bych si ji zasloužila. Občas se na ni ptám. Snažím se 

nějak vydedukovat, co je dobré a s čím by mohl být problém nebo jestli ty úkoly zadávám 

dobře.“ (R5) 

Dodává, že s vedoucím má jednou za půl roku one to one, kdy se setkají na hodinu a povídají 

si. ,,Řešíme co je dobře, co je špatně, jak nám vyhovuje on a jeho přístup, jestli nás práce 

baví, jestli děláme něco co nás nebaví a jestli bychom se chtěli vzdělávat v nějaké jiné 

oblasti.“(R5) Respondentka č. 5 velmi oceňuje manažerův přístup, který shledává velmi 

motivačním. ,,Snaží se nás vzdělávat v tom, co potřebujeme, ale i v tom co chceme dělat. 
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Vždycky říká, že ví, že tady nezůstaneme navěky a ať si řekneme, co chceme dělat dál a v čem 

se chceme vzdělávat.“(R5) 

I pro respondentku č. 16 je zásadní zpětná vazba. ,,Myslím si, že je vždy důležitá zpětná vazba, 

a to i pozitivní i negativní, aby člověk věděl, na co se zaměřit, co lze zlepšit apod.“ (R16) 

Zpětná vazba může být často ruku v ruce s dobrými vztahy na pracovišti. To potvrzuje i další 

respondent. ,,Zpětná vazba od podřízených je postavená na tom, že spolu máme přátelské 

vztahy a mám pocit, že o mě mají i dobré mínění. A to i o našem společném fungování.“ (R4) 

,,Co se týká nadřízených, tak tam ta odměna není slovní, ale přichází spíše v podobě nějaké 

finanční osobní odměny.“ Podle respondenta č.4 je také důležité mít stejnou filozofii práce. 

,,Současní nadřízení mají stejnou filozofii práce, mají stejný přístup jako mám já. A to je 

perfektní.“ (R4) 

Respondent č.6 je vzhledem k jeho současné situaci a k jeho zkušenostem a praxi spokojen. 

Ale samozřejmě dodává, že spokojenost s příjmem je odvislá od dalších faktorů jako je cena 

bydlení v Praze, jiné další příjmy nebo závazky (rodina, děti) atd. Kladně hodnotí také 

čtvrtletní odměny. ,,Feedback dostáváme každý rok, a to během služebního hodnocení 

státních zaměstnanců. Každý zaměstnanec je hodnocen na základě svých výstupů. A když je 

s vámi váš vedoucí spokojen, může vám zvýšit vaše osobní ohodnocení. Takže finanční 

motivace tam nějaké je.“ (R6)  

Pro respondentku č. 17 je zpětná vazba dobrá hlavně z hlediska pracovního posunu. 

Respondentka se chce neustále pracovně zlepšovat a odvádět dobrou práci, proto je ráda       

za každý feedback, který dostane. ,,Jsem ráda, když mě nadřízená pochválí za dobře 

vykonanou práci, je s ní spokojená a ví, že se na mě může spolehnout a nemusí dohlížet na 

každý můj krok. Pochvala mě nabíjí další energií a motivuje k další práci. Kritiku beru jako 

podnět, v čem se zlepšit, nebo co udělat jinak a lépe, nebo na co si dát příště pozor.“ (R17) 

Respondentka č. 17 taktéž potvrzuje McGregorovu teorii Y o řídících vedoucích 

pracovnících, kteří si myslí, že zaměstnanci pracují rádi a nemusejí být na každém kroku 

kontrolováni. (Keller, 2010: 37) 
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9.10 Zákon o státní službě (negativní vs. kladný vliv) 
 

Zákon č. 234/2014 Sb., tedy zákon o státní službě upravil právní poměry státních 

zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní 

služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve 

věcech služebního poměru.13 

 Respondenti byli dotázáni, zda má na ně tento zákon pozitivní, nebo spíše negativní 

vliv. Někteří z nich zmiňují pozitiva, jako je možnost individuálního studijního volna, určitá 

jistota zaměstnání nebo nový řád v rámci fungování státní správy. Nicméně většina 

zaměstnanců vnímá tento zákon spíše negativně. Nejčastěji zmiňovanými negativy byly 

byrokratické překážky a zvýšená administrativní zátěž (neefektivita a složitost v rámci 

různých procesů), komplikovaný proces v rámci výběrových řízení (nabírání nových 

zaměstnanců), neatraktivita zaměstnání pro přilákání nových pracovníků (zejména mladších 

ročníků), jistota zaměstnání versus negativní důsledky jistoty zaměstnání a povinnost 

úřednických zkoušek. Respondenti zaujímali buďto zcela negativní, pozitivní či neutrální 

postoje. 

 

9.10.1 Negativní postoj 
 

Dle respondenta č. 1 přinesl zákon o státní službě určitou jistotu. Podle něj ale zákon 

přinesl i více byrokracie. ,,Jsou tu byrokratické překážky, které přináší zákon, jako je třeba 

zařízení home office. Všechno musí jít přes státního tajemníka. Jinak by mi to schválil náš 

náměstek nebo naše ředitelka. On si to přečte v tom rámečku, kde je odstavec a on nevidí to, 

co je za tím. Ale to se týká celé státní služby, takže si myslím, že ten zákon není dobrý.“ (R1) 

I podle respondentky č. 15 po zákonu o státní službě narostla administrativa. ,,Co se dříve se 

zaměstnancem vyřešilo jedním papírem, tak nyní na jakékoliv rozhodnutí musí být správní 

doklad. Ale určitě je větší jistota zaměstnání než dřív, ale samozřejmě to není ta definitiva.“ 

(R15) 

Respondentka č. 3 nemá ale ani po dvou letech jistotu zaměstnání. Její zkušenost je spíše 

negativní. U zákona o státní službě jí vadí hlavně složitá administrativa.  ,,V mém případě má 

negativní vliv, protože ten zákon mi znemožňuje získat rozumnou smlouvu. Poté, co jsem se   

po dvou letech osvědčila jako dobrý pracovník, tak stále nemám rozumnou smlouvu. Je to 

 
13Podrobné znění zákona zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234
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administrativně složité. Navíc většina lidí jde do státní správy právě kvůli jistotě zaměstnání. 

Myslím si, že moje situace je velmi výjimečná, ale o to víc mě to vlastně štve.“ (R3) 

Její odpověďse ale částečně potvrzuje výpovědí respondentky č. 9, která tvrdí, že se proces 

přijímání zaměstnanců stal opravdu složitějším. ,,Před pěti lety probíhal pohovor tak, že jsme 

seděli se šéfem u něj v kanceláři a on se mě zeptal na pár věcí. Nebyla tam ani žádná 

personalistka. Nemuseli jsme dopředu podepisovat nějaké papíry, v jaké budeme komisi nebo 

řešit, jaké jsou termíny. Nyní musíme sestavovat písemný test a s tím je docela dost práce. 

Podle mě taková výběrová řízení zdržují všechny zaměstnance, kteří tam jsou.“ 

Respondentka č. 5 také potvrzuje, že zákon neodstranil problémy ani v oblasti výběrového 

řízení. 

Dle respondenta č. 4 je dle zákona stanoveno příliš mnoho zkoušek, které musí potencionální 

úředník splnit. Navíc jsou podle respondenta č. 6 úřednické zkoušky zaměřené na jiné oblasti, 

než v které daný úředník pracuje. ,,Je tu povinnost úřednické zkoušky, která mi zas tak skvělá 

nepřišla. Zkouška byla zaměřená na odlišnou oblast, než ve které působím. Učil jsem se věci, 

které vůbec nepotřebuji, takže to už mi tak dobré nepřišlo.“ (R6) 

Navíc finanční ocenění úředníků podle respondenta č. 4 není zvlášť u mladých lidí              

bez zkušeností motivační. ,,Druhá věc je odměňování, protože státní úředník dostal více 

povinností než běžný zaměstnanec. Mělo by to být vyváženo těmi výhodami. Já jsem zatím 

nepochopil, co je tou výhodou být státní úředník.“ (R4) Pokud jde o mladší ročníky 

potencionálních zaměstnanců, je potřeba zvýšit jejich motivaci finančním způsobem, tedy je 

řádně ocenit. Nemělo by na ně být kladeno více nároků a požadavků než výhod. Pokud budou 

převládat požadavky a povinnosti nad výhodami, tak pro mladé uchazeče podle respondenta 

č. 4 logicky nebude dost atraktivní vstoupit do státní správy. S tímto názorem se ztotožňuje    

i respondent č. 8. Myslí si, že služební zákon  není v tuhle chvíli natolik atraktivní, aby 

přilákal nově příchozí mladé uchazeče.  

Podle respondenta č. 8 má zákon o státní službě zásadní vliv. ,,Já osobně mám na zákon         

o státní službě velmi negativní názor. Není to podle mě úplně povedená věc. Ono vás to i dost 

chrání, je obtížné vás vyhodit.“(R8) Respondent č. 8 porovnává soukromý a státní sektor. 

Podle něj v soukromém sektoru je poměrně snadné přijít o práci, pokud neplníte své 

povinnosti. ,,Tady když vidíte některé neúředníky, tak mají opravdu velmi těžkou pozici v tom, 

jak se toho člověka, který neplní své povinnosti, zbavit.  To je velké mínus. To je brzda          

ve státní správě. Druhou brzdou je přijímání nových lidí. Kdy vedoucí je v takovém bloku, že 

má vyhodit staré lidi, ale zároveň těžko bude nabírat nové lidi. Navíc je to limitováno 

tabulkovým platem, na který nikoho moc nenalákáte. Další překážkou je úřednická zkouška. 
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Když ji neuděláte, tak končíte. Já sám mám těch úřednických zkoušek asi pět, protože jsem 

předtím působil na jiném ministerstvu, kde to po mně také chtěli. Tohle je takové blbé, musíte 

tam dělat rok a když to neuděláte, tak končíte.“ (R8) Respondent č. 8 dodává, že ,,jestli někdo 

chtěl, aby byla menší fluktuace, tak se to povedlo tak napůl. Je to dobrá myšlenka, ale špatně 

provedená.“ (R8) 

Dle Mertona a dalších sociologů, principy, na kterých je byrokracie založena, jsou 

silně dysfunkční a brzdí účinnost chodu organizací, což potvrzuje i výpověď respondenta č. 8, 

který upozorňuje na sílu byrokracie, která brzdí některé procesy ve státní správě. 

Respondentka č. 5 sice nezažila státní správu před služebním zákonem, ale podle ní by ji měl 

služební zákon chránit před výpovědí. ,,Jsme prakticky nevyhoditelní, což nevím, jestli je 

nesporná výhoda. Jde většinou o referenty, které většinou nikdo z politických důvodů vyhodit 

nechce. V některých případech by ale bylo třeba některé úředníky na referentských pozicích 

vyhodit, protože například nepracují a využívají toho, že jsou nevyhoditelní. Je to pak velký 

problém i ve zkušební době. Je takřka nemožné je vyhodit.“ (R5) Respondentka č. 5 se setkala 

s tím, že někteří úředníci nepracovali a nechodili do práce, a i tak bylo těžké zdůvodnit, proč 

je potřeba je vyhodit.  

Podle respondentky č. 10 mohou být zaměstnanci v důsledku zákona o státní službě            

pod větším stresem. Mluví hlavně o svých kolezích, kteří jsou pod služebním zákonem. ,,Ta 

jejich práce je zodpovědnější, protože se zodpovídají přímo vládě nebo ministryni.“ (R10) 

Respondentka č. 14 porovnává situaci státní správy v České republice se situací ve Francii. 

Podle ní není český zákon o státní službě dostatečně neprůstřelný a také nezajišťuje onu 

jistotu zaměstnání. Podle ní se také přeceňuje povinnost stanoveného vzdělání na úkor 

pracovních zkušeností. ,,Já myslím, že ten zákon není úplně dobře napsaný. Sociální jistoty 

tento zákon o státní službě moc nekryje a v porovnání se služebním zákonem například         

ve Francii. Ve Francii mají jistotu zaměstnání, jakmile dojdou do určité fáze, jakmile člověk 

odpracuje určitý počet let, tak dostane definitivu, takže je nevyhoditelný a má jisté zaměstnání 

až do důchodu. Ale tady se dá ten zákon dá vždy nějak obejít, takže z mého pohledu není 

úplně stoprocentní. Navíc co se týče vzdělání, tak znám spoustu lidí, kteří nemají stanovené 

vzdělání, ale mají mnohem více zkušeností než lidé se vzděláním.“ (R14) 

Jako velkou nevýhodu shledává jeden z respondentů nemožnost vedlejší výdělečné činnosti. 

,,Jediná věc, co mi tu vadí a co je problém, je že lidé pod služebním zákonem nemohou mít 

jinou dohodu nebo vedlejší činnost.“ (R8) Respondent č. 8 uznává, že projít všemi 

překážkami je velmi náročné, ale jakmile je zaměstnanec zdolá, tak je pro něj práce ve státní 

správě výhodná. ,,Když překonáte všechny překážky a už v té službě jste, tak je to pro vás 
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výhodné. Pro zaměstnance je to dobré. Služební poměr je trošku problematický, protože       

na jednu stranu dává hodně omezení, ale zároveň dává i hodně jistot. Navíc když přestupujete 

na jiné ministerstvo, dovolená se vám přesouvá a zkušební dobu nemáte, což je určitě hodně 

pozitivní.“ (R8) 

 

9.10.2 Kladný postoj 
 

Mezi jednoznačné klady zákona o státní službě se řadí možnost individuálního 

studijního volna, jistota zaměstnání a jakýsi nastavený řád v rámci fungování státní správy. 

Jistotu zaměstnání ale ne všichni úředníci vnímají jako dostatečnou nebo dokonce jako 

jakousi výhodu. 

Mezi kladné stránky zákona řadí respondenti č. 6 a č. 9 možnost studijního volna. ,,Tak já 

jsem ráda využila pět dní studijního volna.“(R9) ,,Jediný klad je zavedené volno. Mluvím       

o individuálním studijním volnu, které předtím nebylo. Teď je na to přímo paragraf 

v zákoně.“ (R6) 

 Podle respondentky č. 9 je zákon o státní službě dobrý z hlediska jistoty zaměstnání   

po dobu systematizace. ,,Jde o nějakou ochranu. Ale dovedou si najít kličky. Když je někdo 

nepohodlný, když chtějí například přeobsadit náměstka, tak tu sekci zruší nebo ji sloučí.“ 

(R10) 

Dle respondenta č. 2 má zákon o státní službě pozitivní vliv. ,,Zákon o státní službě má       

dle mého názoru pozitivní vliv. Upravil fungování státní správy a přinesl řád a pravidla       

do této oblasti.“ (R2) 

 

9.10.3 Neutrální postoj 
 
 Někteří respondenti nepociťují vyloženě kladný či negativní vliv v rámci zákona         

o státní službě. Spíše zaujímají neutrální postoj nebo zaujímají neutrální vliv a přiklánějí se 

spíše k negativnímu nebo k pozitivnímu vlivu tohoto zákona. 

Respondent č. 4 zaujímá k zákonu o státní službě spíše skeptický postoj. ,,Já si nemyslím, že 

by měl pozitivní nebo negativní vliv. K tomu, k čemu má zákon vlastně sloužit, tak k tomu 

podle mého názoru neslouží. Jestliže se měla stabilizovat státní správa nebo státní úředníci  

na úrovní odborných náměstků, tak to bude zase o tom, jestli je náměstek odborný nebo 

politický. Ti političtí náměstci, aby si udrželi pozice, tak přešli na odborné náměstky a pak 

byli překlopeni do státní služby.“ (R4) 
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Podle respondentky č. 12 má zákon klady i zápory. Ovšem celkově ho hodnotí negativně. 

,,Jsou tam podle mě dvě roviny. Kladná stránka věci je, že máme možnost většího volna. 

Negativem je, že dřív bylo možné mít výjimku, pokud člověk na pozici neměl vysokou školu. 

Ale pod tímto zákonem musí mít všichni vysokou školu. Podle mě ten zákon není povedený    

ve všech jeho aspektech.“ (R12) 

Následující respondenti č. 11, č. 13, č. 16 a č. 17 pociťují spíše neutrální vliv zákona. 

,,Ten reálný dopad zákona není skoro žádný, protože dát někomu výpověď bylo stejně 

problematické i před tím zákonem o státní službě. Nemyslím si, že by to na mě mělo nějaký 

vliv.“ (R13) 

Respondent č. 11 nějaký výrazný vliv nepociťuje. ,,Musel jsem si udělat ty zkoušky a když 

jsem si je udělal, tak mám nějakou jistotu, ale jinak v tom nevidím nějaký rozdíl. Největší 

rozdíl je ten, že je to na dobu neurčitou.“(R11) Zároveň dodává, že na zaměstnance to nemá 

takový vliv. Myslí si, že se zákon spíše nepovedl, že to státní správu spíše zakonzervuje. 

Nicméně zmiňuje problémy spojené s výpovědí zaměstnance, který neplní své pracovní 

povinnosti. ,,Byl tam někdo, kdo nefungoval, a oni ho odtud chtěli dostat. Bylo to složité, 

protože odtamtud nemůžeš nikoho vyhodit.“(R11) 

Ani respondentka č. 16 nepocítila nějaký zásadní vliv mezi služebním a pracovním poměrem. 

Negativně ale vnímá systematizaci služebních míst. Podobně vnímá zákon o státní službě       

i respondentka č. 17, která také nepociťuje zásadní vliv kromě toho, že zákon o státní službě 

zastřešuje celkové fungování úřadu. 
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9.11 Další motivační faktory 
 

Následující motivační faktory, které se objeví v následující kapitole, se v rámci 

četnosti výpovědí respondentů vyskytly a byly explicitně zmíněny alespoň třikrát. 

 

9.12 Work-life balance (vyvážení osobního a pracovního života) 
 

Důležitost work-life balance neboli vyvažování pracovního a osobního života se 

v poslední době dostává do popředí právě proto, že se částečně stírají hranice mezi pracovním 

a osobním životem. Do této kategorie mohou spadat i neplacené přesčasy, práce o víkendu, 

ale i služební cesty, které jsou několikadenní nebo mají přesah do dnů odpočinku, tedy           

o víkendu. Jde o přesčasy, které jsou ve velké většině případů neplacené, nebo služební cesty 

zasahující do popracovní doby, nebo se konají během víkendu s nemožností náhradního 

volna. Respondentka č. 3 si hlídá, aby práci nevěnovala veškerý volný čas. Cítí velkou 

zodpovědnost a dává do práce maximum. Je toho názoru, že s koncem pracovní doby, tedy 

odchodem z pracoviště práce končí. ,,A to mi přijde hrozně zdravé pro člověka.“ (R3) 

Respondentka č. 12 pozoruje, že noví zaměstnanci nechtějí dělat něco navíc. ,,Pracují do výše 

náplně práce a více dělat nechtějí.“ (R12) Na druhou stranu si respondentka myslí, že je 

dobře, že si chtějí lidé udělat svou práci a věnovat se svým osobním aktivitám, koníčkům atd. 

,,Já si myslím, že je to dobře. Když soudím podle sebe, tak si myslím, že oni mají pravdu. Ale 

z hlediska vedoucího musí být ta práce odvedená, takže je potřeba tu práci udělat. Takže je 

nutné to nějak skloubit, aby se to nedělo často, a aby to nebylo pravidlem. Potom to má spíše 

demotivační efekt.“ (R12) Podle respondentky č. 3 chybí flexibilita a volnost i co se týče 

služebních cest. ,,Kolikrát musím odletět v neděli odpoledne, takže musím v neděli balit          

a vede to k tomu, že se tím naruší celý víkend. Takže z toho víkendu už nic moc není. Bohužel 

nemáme nárok ani na náhradní volno a nemůžeme si služební cestu ani spojit s dovolenou. 

Zároveň tu přetrvává taková atmosféra, že jezdíme na služební cesty za odměnu. Určitě by mě 

to motivovalo více, kdybych si mohla vybrat náhradní volno.“ (R3) 

 

9.13 Pracovní prostředí 
 
 Respondentka č. 3 by ocenila klidné místo na práci. ,,Samozřejmě je tady pár 

zasedaček, ale je to komplikované, protože si to musíme zamlouvat dopředu. Navíc je to 
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neefektivní, jelikož musíme volat konkrétním lidem, kteří mají na starost rezervaci zasedacích 

místností. Kolegyně vznesla iniciativu, ale neprošlo to.“(R3) Dle respondentky č. 5 může hrát 

roli prostředí budovy, ale i vzhled kanceláří. Jako motivační faktor zmiňuje respondent č. 6 

pracovní prostředí. ,,To jsem na sobě poznal hned, že mě to dost motivovalo, protože předtím 

jsme měli pracoviště v jiné části Prahy. To byla taková stará ošklivá budova, která ani uvnitř 

nevypadala dobře. A pak jsme se přesunuli do nových kanceláří s úžasným výhledem. Tady 

máme klimatizované kanceláře, kde jsme většinou po dvou. To jsem na sobě poznal, že mě to 

motivovalo a že se mi hned do práce chodí mnohem líp do pěkného prostředí. Přesun do 

nových kanceláří je skvělá změna.“ (R6) Respondentka č. 15 by uvítala odpočinkovou 

místnost. ,,Máme kantýnu. Ale vyloženě odpočinkovou místnost nemáme. Je pravda, že nějaká 

klidová místnost by byla dobrá.“ (R15)  

 
9.14 Péče o zaměstnance (důvěra, respekt, uznání a rovný přístup) 
 

Pro respondentku č. 3 je důležitá důvěra, respekt, větší svoboda a flexibilita v rámci 

práce. ,,Motivovalo by mě víc, kdyby se tu ke mně přistupovalo s větší důvěrou. Kdyby mě ten 

úřad nevnímal jako někoho, komu se nedá věřit. Když bych dostala možnost pracovat            

na home office, tak si zřejmě myslí, že se budu koukat na televizi celý den. Myslím si, že tu 

obecně chybí taková větší svoboda a flexibilita.“ (R3) Výpověď respondentky č. 3 prakticky 

potvrzuje McGregorova teorie X, která označuje zaměstnance za bytostně zahálčivé tvory 

vyžadující neustálý tlak a kontrolu a zbavující se jakékoliv zodpovědnosti (Keller, 2010: 37). 

Respondent č. 8 bohužel zažil arogantní, povýšené a neprofesionální jednání. ,,Vadí mi, když 

jdete na jednání a lidé na vás koukají, že jste mladý a automaticky bez zkušeností, a že na to 

nemáte. To mi vadí. Podle mě je důležité, aby k sobě lidé přistupovali rovnocenně.“ (R8) 

Respondent č. 5 oceňuje snahu svého nadřízeného, který klade důraz na dobrou pracovní 

atmosféru. ,,On na to klade velký důraz, jak na pracovní atmosféru, tak na to, aby byl každý 

něčím jedinečný.“ (R5) 

 

9.15 Sportovní aktivity 
 

Respondent č. 4 by uvítal tělocvičnu nebo místo, kde by mohli zaměstnanci v pracovní 

době cvičit. Zdůvodňuje to zvýšením pracovní efektivity zaměstnanců a nazývá to duševní 

hygienou. ,,Já bych to uvítal jako takový benefit i na zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Když 

většina zaměstnanců dojíždí, tak není šance se po pracovní době setkat. Pokud by bylo možné 

si zahrát fotbal nebo byla možnost si jít zaběhat, tak by to stmelilo kolektiv a i ta spolupráce 
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by mohla být jiná, když se lidé poznají i jinak než jen v práci.“ (R4) Respondentka by ocenila 

možnost benefitu permanentky na sportovní vyžití. ,,Často bojujeme o kartičky na sport 

(např. Multisport karta). Chápete, Multisport kartičku mají skoro všude jen my ji nemáme.“ 

(R9) Respondentka č. 12 za benefit považuje možnost chodit do tělocvičny. ,,Dříve tu byla 

možnost chodit do tělocvičny, kam si zaměstnanci mohli zajít po pracovní době. Ale jsou tady 

podobné benefity, které se mění s tím, jak se mění potřeby lidí. Například můžeme dostat 

permanentku na sport, což považuji za důležité.“ (R12) 

 

9.16 Smysl práce 
 

Pro respondentku č. 3 je důležitý smysl práce. ,,Potřebuji vidět, že přispívám něčemu 

většímu a důležitýmu. A kdyby náplní mojí práce nebyly věci, u kterých to vidím, tak by to bylo 

těžké vystavovat tu celé dny nějaká rozhodnutí, díky kterým ten systém běží. To by mě asi 

neuspokojovalo. Je to taková vznešenější motivace.“ (R3) Podobně to má i respondent č. 6, 

který má dobrý pocit z toho, když je práce smysluplná.  ,,Já jsem studoval sociologii, takže 

jak jsem říkal, že vlastně děláte práci ve veřejném zájmu ve většině případů, tak to mě 

naplňuje.“ (R6) 

 

9.17 Vliv politizace 
 

 Respondenti byli v rámci této otázky dotazováni, zda pociťují nějaký vliv politizace 

(ať pozitivní či negativní vliv na jejich práci. Vliv politizace je zde vnímán jako možný faktor 

vnější motivace. Šest respondentů vnímá silný vliv politizace, dva respondenti si myslí, že 

politizace existuje, nicméně nepocítili její vliv. Dva respondenti se s politizací nesetkali vůbec 

nebo jen v náznacích. Ostatní respondenti na otázku neodpověděli. 

Dle Walda nemůže být veřejná správa odproštěna od politických hodnot. 

,,Vnímáme, že občas něco přijde, ale není to tak, že by to udávalo směr našim činnostem. 

Občas ale musíme na něco reagovat nebo něco někam vklínit. Není to tak, že by to ve mně 

vyvolávalo obavy, kam se ubíráme, ale sem tam na to narážíme. Člověka to drží nad vodou 

skutečnost, že nadřízení nám to pošlou s takovým komentářem nebo úšklebkem, že člověk cítí, 

že jsme na jedné lodi.“ (R3) Dle respondentky č. 5 byl poznat moment, kdy neměli ministra 

například v situaci těsně po volbách. ,,Náš vedoucí se to snažil odfiltrovat, ale bylo cítit, že se 

najednou něco zastaví a nejde to dál, protože nemáte politickou podporu, nemáte zadání        

a nevíte, kdo by vám to finálně odsouhlasil. Někdy zase cítíte, i když něco vymyslíte dobře      
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a máte pro to konkrétní argumenty a víte, jak by se to mohlo dělat, tak pak najednou přijde 

pokyn seshora, že to takhle být nemůže. A vy se s tím musíte smířit. Občas také přijde zadání 

seshora, s kterým nesouhlasíme, ale musíme z toho vydolovat to nejlepší. Ale někdo vám 

řekne, že je rád, že má zadání seshora.“ (R5) Respondentka č. 5 zároveň poukazuje               

na absenci strategického řízení, které je pro výkon státní správy zcela zásadní. ,,Nejhorší je, 

když je nahoře někdo, kdo neví, co chce, neví, kam směřuje a nemá jasné priority. Tak to se 

potom těžko zespoda něco prosazuje a vytváří nějaká vize.“ (R5) Respondentka č. 5 potvrzuje 

tezi, že vede akontabilita úředníků až k rezignaci na vlastní přemýšlení a tupé podřízení se 

požadavkům fóra – v tomto případě nadřízeného (Veselý, 2012). 

 Nadřízený respondenta č. 8 umí také poměrně dobře filtrovat, takže na respondenta č. 8 vliv 

politizace přímo nedopadá. Každopádně připouští, že jsou nějaké návrhy, které se schválí, 

anebo neschválí. ,,Projde to, anebo to neprojde. Každý má nějaké svoje zájmy. To je 

normální, tak to prostě je.“ (R8) Respondentka č. 10 vidí vliv politizace hodně silný, hlavně 

když se změní ministr. ,,I když se změní náměstek. Ty hodnoty jsou vidět, že se vrací nějaký 

typ úkolů a bazíruje se třeba na úplných hloupostech.“ (R10) 

Politizace se na českých ministerstvech odehrává v převážné většině na vyšších úrovních 

vrcholového managementu, což dokazuje i Kohoutek a Nekola (2016) v článku zabývajícím 

se politizací pracovníků ministerstev v České republice. Politizace českých ministerstev je dle 

mínění ministerských úředníků spíše mírná, zasahující témeř výhradně úroveň vrcholového 

managementu, tj. vedoucích skupin (Kohoutek, Nekola, 2016). Jak shrnuje Zápotocká (2018), 

politizace v českém kontextu vztahů mezi politiky a byrokraty ale skutečně existuje. Podle 

Zápotocké může mít politizace jak pozitivní, tak i negativní dopady. Jde o jev, na který by se 

mělo pohlížet komplexně a  přitom neopomenout na to co, jak a kým je politizováno.  

 

 Mezi dalšími faktory (zmíněné nanejvýš dvakrát či jednou) se objevila nepružnost      

a neflexibilita veřejné správy, prestiž zaměstnání, možnost práce v zahraničí, možnost účastnit 

se konferencí a seminářů, setkávání se se zajímavými lidmi a odborníky, osobní rozvoj, 

sofistikovanější a náročnější úkoly v rámci náplně práce nebo důležitost upřímného                

a otevřeného jednání. Téměř všechny faktory spojovala vysoká míra neflexibility spojená 

s byrokratickou zátěží úředníků.  
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10. Závěry a doporučení 
 

Diplomová práce se zabývala doposud málo prozkoumaným tématem faktorů 

ovlivňujících motivaci a přístup ministerských úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě 

v České republice. Hlavním cílem bylo na základě provedených polostrukturovaných 

rozhovorů se současnými pracovníky ministerstev zjistit konkrétní klíčové faktory, které 

ovlivňují motivaci a přístup státních zaměstnanců ve veřejné správě, a zároveň identifikovat 

současný stav veřejné správy, zjistit postoje zaměstnanců veřejné správy, navrhnout                

a předložit možné perspektivy a náměty na změny. 

 První část práce se věnovala studiu a analýze sekundární literatury, a to nejen české, 

ale i zahraniční literatury, a výzkumů věnujících se tématům veřejné správy (vymezení a stav 

veřejné správy) a úkolům veřejné správy. Na základě literatury a odborných článků tak byla 

vypracována první teoretická část práce. V části ,,Motivace jako faktor ovlivňující přístup 

státních úředníků“ je největší prostor věnován autorům jako je Madsen, Maslow či McGregor.  

Analýza literatury prokázala, že vědecká a odborná literatura věnuje poměrně dostatečnou 

pozornost teorii motivace. I když se Madsen v rámci studia teorie motivace pokusil                 

o komplexní uchopení teorie motivace, pro účely této práce bylo nutné jeho teorii motivace 

podepřít i o další  autory a jejich pojetí motivace tak, aby teoretický rámec zahrnul i základní 

potřeby a chování jednotlivců. Mezi nejstěžejnější teorie patří hierarchie lidských potřeb 

(Maslow) a teorie X a Y (McGregor). Pro ucelený rámec a lepší pochopení některých procesů 

veřejné správy posloužila Weberova teorie byrokracie, která z hlediska zvoleného tématu 

zasahuje hlavně do uspořádání a struktury veřejné správy a mnoha dalších procesů 

souvisejících přímo s aktéry veřejné správy. 

Teoretické ukotvení práce se opírá o poznatky z oblasti Weinbergerovy alternativní teorie 

jednání (1997), Hartmannovy ontologie etického fenoménu (2002) a o koncept accountability 

úředníka (Veselý).  Hartmann se věnuje problému hierarchie hodnot, tedy porovnává zájmy       

v rámci egoismu (egoistické jednání) a altruismu (altruistické jednání). Weinberger zase 

upozorňuje na důležitost účelu jednání, tedy odpovídá na otázku ,,proč“, tedy proč dochází 

k nějakému úmyslu či intenci jednání. Jak tvrdí Veselý, můžeme ve veřejné správě a jejím 

nastavení (reformy veřejné správy) pozorovat napětí a myšlenkové kořeny, které mohou vést 

k neflexibilitě ve státní službě. 

Prozatím byla nedostatečně prozkoumána problematika motivace úředníků, jak a co 

přesně jejich motivaci ovlivňuje, jak se staví k úkolům v rámci jejich náplně práce. Právě  na 
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tuto oblast se soustředila diplomová práce. Následující část práce se tedy zabývá zejména 

prostředím státní správy, a to na několika vybraných ministerstvech v České republice, kde 

byl proveden vlastní empirický výzkum. Empirického výzkumu se z celkem 8 ministerstev     

a oslovených 27 respondentů podařilo uskutečnit 17 polostrukturovaných rozhovorů. V rámci 

rozhovorů byly postupně představovány okruhy výzkumných témat v podobě otázek. Než 

přejdeme k samotným závěrům provedeného empirického výzkumu, je nutno dodat, že 

autorka si je plně vědoma limitů a omezené míry a možností generalizace, které vycházejí 

z povahy kvalitativního výzkumu. Do výzkumu byla zapojena pouze malá část úředníků 

ministerstev, nebyly zahrnuty všechny úrovně řízení (náměstci, ředitelé, tajemníci apod.), 

výzkum probíhal v době před vypuknutím pandemie koronaviru v České republice, čímž 

mohou být některá nasbíraná data a následné výstupy v jistém slova smyslu zastaralé. 

Empirické výsledky práce ukazují, že motivace není a nemůže být jasně určitelná              

a ohraničená. Jedná se spíše o soubor vnitřních a vnějších faktorů motivací a lidských potřeb, 

které pracovní motivaci úředníků ovlivňují. Jejich vnitřní a vnější motivace následně 

ovlivňují i jejich jednání, přístup a postoj k řešení úkolů ve veřejné správě. Nedostatek 

správné motivace u konkrétního jednotlivce či skupiny vede až k pasivitě a apatickému 

přístupu k úkolům, a také nezájmu při hledání nových a kreativních řešení. 

Jak se ukázalo, tak předchozí zkušenost z veřejného sektoru mělo jen 6 respondentů, 

což je pouhá třetina. Z akademického prostředí měli přechozí zkušenost pouze 2 respondenti     

a pouze 1 respondent měl předchozí zkušenost z oblasti výzkumu a analýzy politik. Předchozí 

pracovní zkušenosti mohou být zejména při vstupu do státní správy zásadní, poněvadž bohaté 

odborné zkušenosti nebo zkušenost s prostředím veřejné správy může výrazně ovlivnit 

respondentovo prvotní začlenění a spokojenost. Respondenti, kteří měli alespoň jednu 

zkušenost ze soukromého sektoru, jsou toho názoru, že právě tato zkušenost jim přinesla 

hlavně jakýsi nadhled, samostatnost, odolnost vůči stresu a schopnost si efektivně organizovat 

práci (time-management). 

Přestože se v rámci náplně práce úředníků stále objevují úkoly tzv. hašení požárů, 

které znemožňují jakékoliv plánování a rozvržení práce, dobrou zprávou je, že takovým 

úkolům se několikrát týdně věnuje pouze třetina zaměstnanců. Tyto úkoly jsou však velkou 

psychickou zátěží, a také znemožňují jakékoliv plánování práce (nerovnoměrné rozvržení 

práce) a plnění strategických úkolů. Dobrou zprávou také je, že strategickým úkolům se velká 

část respondentů snaží věnovat. Nicméně téměř polovina respondentů se strategickým 

činnostem věnuje maximálně jednou ročně nebo vůbec. Nejčastěji uváděnými důvody byl 

nedostatek času, podstav zaměstnanců a nadměrné množství jiných úkolů. Zároveň se jako 
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opačný extrém objevil frustrující faktor v podobě nedostatku úkolů, který trápí až                   

9 respondentů (tedy více než polovinu). 

Z hlediska lepší efektivity veřejné správy je potřeba, aby se strategickým činnostem věnovala 

většina zaměstnanců, a aby tyto úkoly nebyly umisťovány na poslední příčku důležitosti.  

Míra byrokracie se také ukázala být spíše ,,brzdou“ nežli funkčním pomocníkem 

s jasně fungujícími pravidly. Byrokracie se objevila prakticky ve všech faktorech napříč 

tématy jako znemožňující a ztěžující prvek.  

 Další možnosti vzdělávání by ocenila většina respondentů. Nabídka kurzů je sice 

podle většiny dostatečná, ale přesto chybí některé kurzy zaměřené na konkrétní odborná         

a aktuální témata. Jedná se například o školení z hlediska IT (spíše pro pokročilejší uživatele 

– správa webů apod.), kurzy zaměřené na účetnictví, fondy a operační programy.                  

Na mnohých ministerstvech také chybí možnost externích kurzů. Nejčastěji uváděnými 

důvody je nedostatek financí či nedostatek času. Projevená snaha a iniciativa personálních 

oddělení či zaměstnanců o inovativní formy vzdělávání většinou končí nerealizací. Jak se 

ukázalo, možnost externích kurzů, konferencí a workshopů výrazně ovlivňuje motivaci 

úředníků. Mnozí oceňují šanci setkat se s odborníky či osvojit si nové inovativní postupy        

a seznámit se s aktuálními trendy v oboru. 

 Nejstěžejnějším motivačním faktorem, který zmínili prakticky všichni respondenti, se 

ukázala možnost práce z domova (home office). Téměř všichni respondenti by tuto možnost 

přivítali. Na některých ministerstvech sice možnost home office probíhá, nicméně jen                  

ve velmi omezené míře (pro zaměstnance, kteří mají malé děti, pro zaměstnance, kteří pečují   

o jinou osobu apod.). Možnost home office je velmi omezená (v podstatě nemožná) a zároveň 

nenese výhody možnosti práce z domova. Zásadní záležitostí bránící ve využívání home 

office je už samotná komplikovanost procesu při žádosti o home office (velká administrativa), 

která musí být schvalována tajemníkem, popř. náměstkem (ne přímým nadřízeným). Zde 

narážíme i na problém poměrně malého množství pravomocí u vedoucích pracovníků 

(manažerské pozice). Navíc má využívání home office jasně stanovená pravidla, která 

v podstatě vylučují výhody home office. Jde o nedůvěru ze strany vedení, o využití home 

office pouze ve stanovené dny, přílišnou kontrolu a zafixování pružné pracovní doby. 

V mnoha případech nejsou vedoucí pracovníci k využití home office otevření. Pokud má 

zaměstnanec vhodné podmínky pro to, aby pracoval z domova (vybavení pro práci 

z domova), je v podstatě nemožné ho využívat z důvodu neexistujících vzdálených přístupů 

do sítě. V souvislosti s pandemií koronaviru je možné navázat dalším výzkumem zaměřeným 

na proměnu a řešení home offfice v době zdravotní krize ve státní správě. 
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S možností home office částečně souvisí i téma zkrácených úvazků, které bohužel stále nejsou 

ve státní správě příliš podporované. Tento problém by mohl být řešen prostřednictvím 

sdílených pracovních míst. To by znamenalo, že jedno pracovní místo by bylo rozděleno mezi 

více pracovníků s kratším pracovním úvazkem. Určitě by možnost home office či zkrácených 

pracovních úvazků potažmo sdílených pracovních míst přispěla i k dalšímu motivačnímu 

faktoru, kterým je stále častěji zmiňovaný work-life balance. Několik respondentů označilo 

tento faktor udržení si zdravé míry vyvážení pracovního a osobního života za důležitý. 

 S pracovními vztahy je většina respondentů spokojená. Respondenti zejména 

oceňovali nápomocnost od svých nadřízených a kolegů, dobrý kolektiv a důležitost zpětné 

vazby. 

 Kariérní postup je ve většině případů téměř nemožný, a to hlavně z hlediska ploché 

struktury, která v podstatě minimalizuje šanci na povýšení. Někteří respondenti by tuto 

možnost ocenili, a to hlavně z hlediska rozvoje. Nicméně jsou obeznámeni a smířeni s tím, že 

ve státní správě má budování kariéry v tomto ohledu poměrně omezené možnosti.   

 Co se finančního hodnocení týče, je spokojena přibližně polovina respondentů, druhá 

polovina je nespokojena a myslí si, že by finanční odměna mohla být vyšší. Za motivační 

složku považují respondenti hlavně výši osobního ohodnocení a odměn. Slovní hodnocení      

a zpětnou vazbu oceňuje většina respondentů. Pro mnoho z nich je slovní hodnocení dokonce 

důležitějším motivačním faktorem než finanční ohodnocení. Překvapujícím faktem je, že 

slovní pochvala nemusí přijít pouze od nadřízených, ale i od kolegů, kteří dokážou ocenit 

práci někoho jiného. 

 Do vnějších faktorů patří i zákon o státní službě, který může jak kladně, tak                  

i negativně ovlivňovat motivaci úředníků. Mezi nejčastěji zmiňovanými aspekty v rámci 

zákona o státní službě, které mají kladný či negativní vliv jsou: (ne)jistota zaměstnání, složitý 

proces přijímání nových zaměstnanců, vyšší míra byrokracie a administrativy, existence 

státního tajemníka, povinnost úřednické zkoušky a nemožnost jiné vedlejší činnosti. 

 Dalšími a velmi podstatnými faktory ovlivňujícími motivaci jsou pracovní prostředí 

zaměstnanců (vzhled budovy, kanceláře, absence klidových místností a nedostatek zasedacích 

místností), důvěra, uznání, respekt a rovný přístup ke všem zaměstnancům, smysl práce 

(nejčastěji vyšší smysl práce a práce ve veřejném zájmu – přínos pro společnost), negativní 

vliv politizace (plnění úkolů dle politického zadání) a další. 

 Jak vyplývá z provedeného výzkumu, faktory ovlivňující motivaci a přístup 

ministerských úředníků mají svá specifika. Velkou část z nich lze poměrně snadno aplikovat 

tak, aby byli úředníci co možná nejvíce motivovaní. Většina zmíněných faktorů se týká 
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hlavně lidí, kteří ve státní správě pracují. A pouze oni je mohou změnit. Bohužel státní správa 

má tu nevýhodu, že v ní neexistuje tlak trhu. Tím pádem není snadné přijmout zodpovědnost. 

Je tedy potřeba zaměstnance státní správy dostatečně motivovat, protože jen tak se může stav 

státní správy posunout lepším směrem.   
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aktualniho-stavu-verejne-spravy.aspx  
MORSE, John J. a Jay W. LORSCH. Beyond Theory Y. Harward Business 
Review [online]. 1970 [cit. 2019-09-24]. Dostupné z: https://hbr.org/1970/05/beyond-theory-y 
 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F6MXk3vEu6IpZ6blOrV&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F6MXk3vEu6IpZ6blOrV&page=1&doc=2
https://www.researchgate.net/publication/298417131_BENCHMARKING_IMPACT_THROUGH_MUNICIPAL_BENCHMARKING_NETWORKS_Improvement_or_Leveling_of_Performance
https://www.researchgate.net/publication/298417131_BENCHMARKING_IMPACT_THROUGH_MUNICIPAL_BENCHMARKING_NETWORKS_Improvement_or_Leveling_of_Performance
https://www.researchgate.net/publication/298417131_BENCHMARKING_IMPACT_THROUGH_MUNICIPAL_BENCHMARKING_NETWORKS_Improvement_or_Leveling_of_Performance
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6542
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=47081937&S=R&D=asn&EbscoContent=dGJyMNHr7ESeqLA40dvuOLCmr1GeprNSr6%2B4SrKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=47081937&S=R&D=asn&EbscoContent=dGJyMNHr7ESeqLA40dvuOLCmr1GeprNSr6%2B4SrKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=47081937&S=R&D=asn&EbscoContent=dGJyMNHr7ESeqLA40dvuOLCmr1GeprNSr6%2B4SrKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1621516&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1621516&lang=cs&site=ehost-live
https://hbr.org/1970/05/beyond-theory-y


 
 

 89 

OCHRANA, František, Michal PLAČEK a Michal KŘÁPEK. Ministerial staff of the Czech 
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ČR. Praha, 2017. 66 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

 

A. Vymezení výzkumného problému 

Diplomová práce se bude zabývat tématem lidských zdrojů (faktorů                  

a motivací) ovlivňující pracovní činnosti státních zaměstnanců ve veřejné správě. 

Jejím hlavním přínosem budou poznatky  a zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů 

na úrovni veřejné správy. Na základě kvantitativního výzkumu provedeného v této 

oblasti se pokusím o rozšíření o kvalitativní rovinu, a to v návaznosti na výzkum 

provedený panem prof. PhDr. Arnoštem Veselým Ph.D., s názvem Policy advisory 

system in the Czech Republic: From state monopoly to hollowing out?. Diplomová 
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práce byla měla reflektovat poznatky a zkušenosti z dané oblasti a měla by přispět jak 

na teoretické, tak na praktické úrovni poznání a může výrazně přispět i k motivaci 

státních úředníků v praxi. 

 

B. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zjistit hlavní faktory ovlivňující motivaci a přístup 

státních zaměstnanců ve veřejné správě. 
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C. Výzkumné otázky 

1. Jaké jsou faktory ovlivňující činnost státních pracovníků? 

2. Co státní pracovníky motivuje a jak se staví  k řešení úkolů ve veřejné správě? 

3. Jaké faktory jsou pro státní zaměstnance klíčové z hlediska jejich pracovních činností 

ve veřejné správě a jaké závěry z nich vyplývají? 

 

D. Teoretická východiska 

Práce by se měla zabývat faktory (jak ekonomickými tak i sociálními), které 

ovlivňují motivaci a přístup pracovníků k výkonu jejich pracovních činnosti ve státní 

správě. Tento výzkum bude primárně navazovat na kvantitativní výzkum pana prof. 

PhDr. Arnošta Veselého, Ph.D. Dále se bude práce věnovat otázce řízení lidských 

zdrojů ve veřejné  správě a to z hlediska funkčnosti, efektivnosti, účinnosti. 

 

E. Výzkumný plán 

 

Číslo 
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Září – říjen 2018 

7. Realizace rozhovorů  Říjen – prosinec 2018 
8. Přepis rozhovorů Prosinec – leden 2018 
9. Kódování rozhovorů Leden – únor 2019 
10. Obsahová analýza Únor – duben 2019 
11.  Finální odevzdání diplomové práce Květen 2019 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The diploma thesis focuses on the issue of human resources (factors and 

motivation) and the effect thereof on the work activities of public sector employees. The 

main aim is to present knowledge and experience in human resource management at the 

public administration level. My intention, on the basis of quantitative research 

conducted in this field, is to expand on the issue on a qualitative level, thereby taking 

into consideration research carried out by Prof. PhDr. Arnošt Veselý Ph.D., as 

encompassed in his work entitled ‘Policy advisory system in the Czech Republic: From 

state monopoly to hollowing out?’. The diploma thesis should reflect and contribute to 

the current level of knowledge and experience in the identified area and should provide 

significant impetus to the motivation of public sector employees in practice. 

http://content.sciendo.com/view/journals/cejpp/10/2/article-p30.xml
http://content.sciendo.com/view/journals/cejpp/11/1/article-p55.xml
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Příloha č.2 
 
 

Orientační scénář polostrukturovaných rozhovorů 
 

Úvod a souhlas s nahráváním: 
 

1. Jaká je náplň Vaší práce? Co máte na starosti? 

2. Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti ? V jakém/jakých sektorech jste 

pracoval/a? 

3. Jak využíváte tyto zkušenosti na své nynější pozici? Co konkrétně využijete? 

4. Jak často řešíte úkoly, které mají jediné, jednoduché a relativně jasné řešení?  

5. Jak často řešíte úkoly, které nemají jednoduché, jediné a jasné řešení? 

6. Kolik pracovního času Vám zaberou úkoly tzv. hašení požárů? 

7. Jak často řešíte strategické úkoly? 

8. Jak hodnotíte zajímavost náplně vaší práce? Je pro vás zajímavost práce 

důležitým faktorem pro to, abyste odvedli dobrou/kvalitní práci? 

9. Jak jste spokojený/á s organizací Vaší pracovní doby?  

• flexibilita času 
•  rozvržení pracovní doby 

10. Jak moc jsou pro Vás vztahy na pracovišti důležité?  

• vztah s nadřízeným  
o Jak probíhá komunikace? 
o Je to pro Vás významný faktor z hlediska setrvání v zaměstnání? 
o Dostáváte jednoznačné pokyny k úkolům? 
o Jak máte nastavenou spolupráci – pracujete spíše samostatně nebo jde  

o týmovou práci? Co preferujete? 
o Direktivní vedení vs. kolegiální spolupráce vs. samostatná práce 

• s kolegy, v kolektivu celkově  
o týmová spolupráce 
o návaznost práce na práci někoho jiného 

11. Jak ovlivňuje Vaši spokojenost v práci velké množství úkolů či naopak nedostatek 
práce/úkolů?  

• Více úkolů v jeden čas – prioritizace 
• Je práce rovnoměrně rozvržená vs. spíše nárazová práce /ve vlnách? Je to     

pro Vás (ne)únosné z dlouhodobého hlediska? 

Tento rozhovor je primárně prováděn pro sběr dat k diplomové práci Faktory ovlivňující motivaci 
a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě, je anonymní, výstupy z rozhovoru 
budou použity pouze pro účely výzkumu diplomové práce. Prosím o ústní souhlas s nahráváním 
rozhovoru a užitím dat v diplomové práci. Data nebudou nijak spojená s Vaší osobou, a to ani tak, 
aby nedošlo k identifikaci s Vaší osobou. 
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12. Jak moc je pro Vás důležitá možnost kariérního postupu/povýšení/budování 
kariéry? Ovlivňuje to nějakým způsobem Vaši produktivitu (příp. motivaci) 

v přístupu k řešení úkolů?  

• Z hlediska statusu či prestiže 
• Z hlediska financí 
• Z hlediska rozvoje 

13. Jak jste spokojený/á s ohodnocením Vaší práce? Myslíte si, že je ohodnocení 
dostatečné? ANO/NE - proč?  

• Jak moc jsou pro Vás benefity a ohodnocení důležité  v rámci motivace?  

o Finanční ohodnocení 
o Hodnocení od nadřízeného/ zpětná vazba od podřízeného, kolegy – 

pochvala vs. kritika 
14. Myslíte si, že pro výkon práce máte dostatečné znalosti, dovednosti a schopnosti? 

Může ovlivnit Vaši práci například to, že nemáte dostatek času, znalostí, příp. 
dovedností k provedení konkrétního úkolu? 

15. Je pro Vás důležitá prestiž zaměstnání? Proč? Můžete to rozvést? 

16. Uvítal/a byste možnost dalšího pracovního rozvoje v rámci vzdělávání, 

kurzů/workshopů pro výkon své práce? Myslíte si, že by to mohlo být užitečné?  
o Existují ještě jiné možnosti vzdělávání než které máte a o kterých si myslíte, že 

by byly přínosné? 
17. Vnímáte nějaký (motivační) faktor, který nebyl zmíněn?  

18. Jaký význam pro Vaši práci má zákon o státní službě?   Má kladný nebo negativní 
vliv? Proč? 

19. Vnímáte zde nějaký vliv politizace?  
20. Chtěl/a byste ještě něco doplnit k rozhovoru, co nezaznělo?  
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Příloha č.3 
 
 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu 
 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Faktory ovlivňující motivaci        
a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě (stav, perspektivy a náměty        
na změny).“  

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt ve formě 
audio nahrávky rozhovoru.  

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým 
otázkám a zajištění bezpečí informantů. Důraz je kladen na:  

() Anonymitu informantů – v přepisech rozhovorů budou odstraněny (i potenciálně) 
identifikující údaje.  

(2)  Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu.  

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu   
s Vaší účastí ve výzkumu.  

Bc. Lenka Kozelková  Podpis: ..................................  

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů uděluji 
souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného materiálu.  

V ................................. dne ........................Podpis:...............................  
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