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I.

Úvod

Ocitáme se ve zvláštní a jedinečné době. Ruku v ruce s technologickými revolucemi se
proměňuje i sama společnost, a tak je situace člověka v moderních (možná adekvátněji
řečeno postmoderních) společnostech výrazně odlišná od jakékoliv situace v minulosti.
Člověk v západních společnostech na jednu stranu požívá výhod, jaké v minulosti byly
vyhrazeny jen pro nejužší špičku společnosti (namátkou třeba pravidelná strava, svoboda
pohybu, soukromí), na druhou stranu nijak neklesá závislost na ostatních lidech a nutnost
spolupráce. Každý člověk se někdy v průběhu svého života, někteří dočasně, jiní
dennodenně po celý život, ocitá v situaci, kdy je někým veden nebo naopak někoho vede.
Mohli bychom tedy mluvit téměř o antropologických konstantách. Pro pracovní
oblast, organizace, které jsou nutně hierarchizované, to platí o to více.

Je tedy

pochopitelné, že tato oblast je v ohnisku zájmu pracovní psychologie jako aplikované vědy.
Současně

sledujeme

zvýšený

zájem

o

spokojenost

zaměstnanců.

Ve

vysoce

konkurenčním prostředí, ve kterém se firmy v současnosti pohybují, je nutno klást důraz na
efektivitu. I když vazba spokojenosti například na výkonnost není zcela jednoznačná, zcela
jistě souvisí s fluktuací a absentérstvím zaměstnanců, jejichž ekonomický dopad
zanedbatelný není. Proto je i toto téma v centru zájmu pracovních psychologů.
Domníváme se, že výše uvedené skutečnosti více než dostatečně legitimizují objekt
našeho zájmu, jímž je vazba těchto dvou fenoménů. Zajímá nás, jakým způsobem a do jaké
míry se odráží styl vedení ve spokojenosti podřízených.
V první části se seznámíme s dostupnou literaturou týkající se pracovní spokojenosti a
teorií vedení. V druhé části stanovíme výzkumné hypotézy a pokusíme se je ověřit námi
provedeným empirickým výzkumem.
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II.

Teoretická část

1. Pracovní spokojenost
Už od 30. let 20. století je problematika pracovní spokojenosti tématem mnoha
výzkumů 1. Více než půl století se vědci snaží dokázat existenci vztahu mezi pociťováním
jedince a jeho pracovním chováním, přesto je dnes zpochybňován samotný konstrukt
pracovní spokojenosti a řada odborníků se k tomuto tématu staví kriticky. Někteří
teoretikové navíc nedůvěřují vysokému poměrnému zastoupení spokojených pracovníků
v organizacích, jak uvádějí výsledky výzkumů. Další poté zacházejí ještě dále a vytýkají
metodám měření pracovní spokojenosti přílišnou umělost.
V odborné psychologické literatuře bylo o pracovní spokojenosti publikováno velké
množství prací a i v českém prostředí máme k dispozici řadu relevantních zdrojů. Přesto je
v pojetí pracovní spokojenosti i v metodologii jejího výzkumu stále řada problémů a
nejasností. Výzkumy využívají různých metod, což mnohdy znemožňuje komparaci výsledků
a tedy i generalizaci výzkumných zjištění. Stejně jako v mnoha jiných oblastech psychologie
je třeba i v tomto případě upozornit na řadu terminologických nepřesností a na koncepční,
pojmovou i metodologickou nejednotnost, které se v přístupu k pracovní spokojenosti
objevují. Někteří autoři se snaží vyjasnit alespoň užívanou terminologii.
T. Kollárik (1986) uvádí dva zásadně odlišné pojmy:
a)

Spokojenost v práci – zahrnuje komponenty vztahující se též k osobnosti pracovníka,

k bezprostředním i k obecnějším podmínkám práce.
b)

Spokojenost s prací – obsahově užší pojem spojený s výkonem konkrétní činnosti,

s jejími psychickými a fyzickými nároky, specifickým pracovním režimem…
Také autoři článku Different Forms of Work Satisfaction André Büssing a Thomas Bissel
(1998) pečlivě odlišují termíny job satisfaction (odpovídá spokojenosti s prací dle Kollárika)
a work satisfaction (odpovídá spokojenosti v práci dle Kollárika).

Work satisfaction je

širším pojmem, který nezahrnuje jen aspekty práce jako pracovní úkoly, kolegy, mzdy…, ale
reflektuje též širší kontext organizace, práce a politického prostředí.
Základní koncepční pojetí pracovní spokojenosti se od počátku vědeckého zájmu o ni
proměňovalo. Pracovní spokojenost byla závislou i nezávislou proměnnou, byla dávána

1

dle Crany, Smith & Stone (1992) odhadem asi 5000 výzkumů.
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střídavě

do

souvislosti

s produktivitou,

motivací,

absentérstvím,

nedochvilností,

nehodovostí, mentálním i fyzickým zdravím a s celkovou životní spokojeností. (Landy, 1978)
V současnosti je možné pracovní spokojenost uchopovat jako psychologický obsah
vztahující se k jedinci i jako sociální jev. Pro jedince znamená pracovní činnost určitou
hodnotu. Prostřednictvím práce může uspokojovat široké spektrum svých potřeb, práce
také určuje jeho postavení v organizaci i ve společnosti. Odraz těchto skutečností
v psychice člověka zásadně ovlivňuje jeho chování.
Pracovní spokojenost jako sociální jev odráží také složitý vztah pracovních týmů nebo
zaměstnanců k nejrůznějším aspektům jejich působení v organizaci.
Vzhledem k bohatosti tohoto psychického jevu můžeme pracovní spokojenost chápat
též jako aktuální stav, který vyjadřuje úroveň spokojenosti s konkrétní pracovní situací.
Někdy máme též možnost sledovat vývoj pracovní spokojenosti v jejím celku i dílčích
spokojeností jako průběh specifického procesu v čase.
Další odlišné přístupy k pracovní spokojenosti ji pojímají jako situační reakci na měnící
se pracovní podmínky nebo jako určité osobnostní dispozice (Štikar, et al., 2003).

1.1 Teoretické koncepce pracovní spokojenosti
S přihlédnutím k mnoha výzkumným studiím spokojenosti, kterých se ročně realizuje
skutečně celá řada, je stále více zřejmé, že teoretické pozadí tohoto tématu je velmi slabé.
Griffin a Bateman dokonce hovoří o nejvíce a-teoretickém předmětu v psychologii práce a
organizace (Griffin, Bateman in Drenth et al., 1998).
Nejčastěji jsou přístupy k pracovní spokojenosti rozděleny dle toho, jak se vyrovnávají
s pojetím dvojice pracovní spokojenost-pracovní nespokojenost:
a)

jednofaktorové teorie - kontinuum s krajními maximy v úplné spokojenosti a úplné

nespokojenosti – tzn. spokojenost a nespokojenost jsou ve vzájemném poměru – změna
jedné navodí změnu druhé. Míra spokojenosti se podle této teorie může kontinuálně
pohybovat od úplné spokojenosti po úplnou nespokojenost. Teoretiky jsou v této kategorii
motivačně založené přístupy Maslowa, Vrooma, Stogdilla.
b)

dvojfaktorová teorie – např. Herzberg – spokojenost a nespokojenost nejsou póly na

jedné rovině – jedná se o nezávislé (a přesto související) dimenze, každá je ovlivňována
jinými faktory. (Šípoš, Kollárik, 1975)
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Další teorie pracovní spokojeností mají nejrůznější východiska. Z mnoha nejrůznějších
přístupů uveďme alespoň dispoziční, genetický, situačně kontextový, globální a dílčí,
postojový a reaktivní, expektanční, procesuální, obsahový…

Drenth et al. (1998) zavádí tři základní linie přístupu ke studiu pracovní spokojenosti:
1.

Spokojenost jako výsledek behaviorálního cyklu. Jde o vztah (často příčinný) mezi

motivy, chováním a výsledky, kterým je přikládána různá důležitost.
2.

Spokojenost jako součást kontrolního a regulačního systému.

3.

Spokojenost jako příčina chování. Zdůrazňují chování, které se objevuje částečně

jako výsledek (ne)spokojenosti, jako například stížnosti, absentérství, změna povolání,
hazardní životní styl atd.

Někteří autoři zdůrazňují emocionální, prožitkový aspekt pracovní spokojenosti, jiní
dávají přednost pojetí spokojenosti jako postoje.
Dle Štikara et al. představuje pracovní spokojenost individuální prožitkový odraz
vlastního působení v organizaci, který se vztahuje k jednotlivým pracovním podmínkám,
k cílům, ambicím a očekáváním pracovníka (Štikar, et al., 2003, s. 327).
A. Jurovský (1980) naopak považuje spokojenost s prací za generalizovaný postoj
k práci.
Také T. Kollárik říká, že pracovní spokojenost se nejčastěji pojí s postoji a bývá
považována za celostní postoj, na jehož formování se účastní dílčí postoje k jednotlivým
aspektům, znakům práce (Kollárik in Kollárik, Perlaki, 1981).
A. Rüssel definuje pracovní spokojenost jako souhrn a osobité kvalitativní zvýraznění
rozličných možných jednotlivých postojů k práci (Rüssel in Šípoš, Kollárik, 1975).
Štikar et al. ale pracovní spokojenost a postoje k aspektům práce odlišuje. Spokojenost
je dle jeho názoru více proměnlivá než silněji zakotvený postoj (Štikar et al., 2003, s. 112).
P. E. Spector (1997) píše, že spokojenost můžeme považovat za celkový pocit z práce
nebo jako konstelaci postojů k různým aspektům práce.
Herzberg et al. (1959) považuje pracovní spokojenost a nespokojenost za dvě nezávislé
kvality. Pojednává o pracovní spokojenosti jako o funkci výzvových pracovních aktivit
(motivační faktory) a o pracovní nespokojenosti jako o funkci vnějších proměnných jako je
plat, pracovní podmínky, supervize (hygienické faktory).
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1.1.1 Vroomova expektační teorie
Jestliže přijmeme skutečnost, že pracovní motivace je určována též specifickými
potřebami, které se stávají motivátory pracovní činnosti, je naplňování a uspokojování
těchto potřeb obsahem pracovní spokojenosti, a proto lze tedy s jistou nadsázkou tvrdit, že
spokojenost hraje svou roli v každé teorii motivace. Některé teorie motivace jsou dokonce
současně i teoriemi spokojenosti (např. Maslow, Herzberg, Adams, Staw, Griffin a
Bateman). Přestože je tedy pracovní motivace s pracovní spokojeností úzce provázána, není
v možnostech této práce, i s ohledem na šíři tématu, se všemi teoriemi pracovní motivace
blíže zabývat. Z hlediska našeho zájmu nám nicméně přijde pozoruhodná Vroomova teorie,
o které se krátce zmíníme.
Vroomova teorie (Vroom, 1964) je založena na třech modelech: motivační, valenční a
výkonový. Podle motivačního modelu je motivace určitého chování závislá na:
1.

očekávání, že úsilí povede k žádoucímu výsledku. (expektace)

2.

atraktivita cíle. (valence)
Valenční model vysvětluje termín valence, který Vroom chápe jako hodnotu cíle.

Souvisí s aktuální úrovní spokojenosti, která se zvýší v důsledku dosažení cíle. Valence cíle
je vlastně očekávaným stupněm spokojenosti. Valenční model je proto využíván ve
výzkumu pracovní spokojenosti a preferencí při volbě povolání.
Výkonový model doplňuje oba předchozí o tvrzení, že výkon člověka není
determinován jen jeho motivací, ale též jeho schopnostmi.
Vroomova teorie má také několik dalších modifikací, které nejčastěji vycházejí
z motivačního a valenčního modelu. E. E. Lawler (1973) přidává k motivačnímu modelu
řadu různých proměnných pracovního prostředí a také zpětných vazeb. Model se tak stává
ještě komplexnější (viz schéma). Základní dimenze je tvořena vztahem mezi individuálními
motivy a očekáváním, individuálním úsilím, výkonem, výsledky a zisky a stupněm
spokojenosti. Tento vztah je ovlivňován řadou proměnných.
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Schéma_1. Expektanční model motivace dle E. E. Lawlera (1973, s. 54).

Expektační teorie mají široké uplatnění i v praxi, i když se v celé komplexnosti
působících proměnných pravděpodobně žádný výzkum ověřováním teorie nezabýval.

1.1.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie
Podle F. Herzberga připisují lidé spokojenost různým aspektům práce a pocity
nespokojenosti připisují zase jiným. Proti této teorii se brzy vyslovila řada kritiků (viz např.
Dunnette et al., 1967, s. 143 -174), kteří namítají, že je příliš zjednodušující a že výsledky
potvrzující její správnost pocházejí pouze z výzkumů, které byly provedeny verbální
metodou shodnou s původní (respondenti spontánně v rozhovoru uvádějí faktory
spokojenosti, výsledky pak jsou prezentovány jako relativní četnosti výskytu jednotlivých
faktorů). Při použití jiných metod (viz např. čl. vnitřní vnější faktory) výsledky teorii
potvrzují jen z části, nepotvrzují vůbec nebo jsou s ní zcela v rozporu (Wernimont, 1966).
Tuto Herzbergovu kontroverzi (tzn., že Herzbergovy výsledky jsou vázány na jeho metodu)
vysvětluje Drenth et al. (1998) tím, že pro spokojenost hledáme přirozeně důvody v nás
samotných (intrinsic), nespokojenost naopak připisujeme prostředí (extrinsic). I přes
oprávněně vznášenou kritiku je třeba zdůraznit faktický přínos Herzbergovy teorie
rozlišením vnitřních a vnějších proměnných.
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1.1.3 Dispoziční teorie
Dispoziční teorie vychází z předpokladu, že člověk je obdařen vlastnostmi osobnosti
(dispozicemi), které u něho určují obecnější tendenci k pracovní spokojenosti či
nespokojenosti. Byla zjištěna korelace pracovní spokojenosti s negativní emocionalitou (lze
přirovnat k neuroticismu z Big Five) i pozitivní emocionalitou (odpovídá extroverzi z Big
Five) (Connolly, Viswesvaran, 2000), dále pak se sebehodnocením (Judge et al., 2000) a
s citlivostí k negativním a pozitivním podnětům (Larsen, Ketelaar, 1991)
V. Jadov ve své definici pracovní spokojenosti více zdůrazňuje její citovou složku a
chápe spokojenost jako citový stav, ke kterému dochází při nasycení určitých lidských
potřeb a který je přímo závislý od povahy těchto potřeb a jejich hloubky. (Jadov in Šípoš,
Kollárik, 1975)

1.1.4 Lockeho teorie dílčí pracovní spokojenosti
Kromě výše uvedených krátkých definic pracovní spokojenosti jsou našim psychologům
známé také propracované teoretické koncepty anglosaské oblasti. Všechny mají své
stoupence a své kritiky, každý však zcela jistě přispívá ke komplexnějšímu uchopení
problematiky pracovní spokojenosti.
Uveďme si například teoretický systém E. A. Lockeho (1976). Pracovní spokojenost
definuje jako příjemný nebo pozitivní emocionální stav, který vzniká při zhodnocení vlastní
práce nebo pracovních zkušeností. Je funkcí vnímaného vztahu mezi tím, co pracovník chce
a co mu práce nabízí (Locke, 1969).
E. A. Locke (1969) vychází z předpokladu, že dílčí pracovní spokojenost (v orig. facet
job satisfaction) je determinována dvěma komponentami: facet description (tj. popis
dílčího aspektu resp. nehodnotící konstatování úrovně), který není zatížen emocionálním
prožíváním, a facet importance (tj. pociťovaný význam dílčího aspektu práce), který je
subjektivním posouzením důležitosti. Job facets (dílčí aspekty práce) jsou individuálně
odlišné složky práce, které utvářejí osobní prožitek v práci. Jsou to například možnosti
rozvoje, mzda, spolupracovníci, samostatnost. Dle E. A. Lockeho (1969)je důležitost, kterou
jedinec přikládá dílčímu aspektu práce, faktorem, který ovlivňuje sílu vztahu mezi
hodnotou aspektu, resp. aktuálně pociťované úrovně, a spokojeností. Pro lepší pochopení
uvedeme příklad: pociťovaná možnost pracovního postupu (tj. konstatování úrovně) a
faktická spokojenost s možností pracovního postupu (tj. emocionální zhodnocení) je
ovlivňována i stupněm důležitosti pracovního postupu. Celková pracovní spokojenost je pak
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determinována jednoduše součtem dílčích spokojeností s jednotlivými aspekty práce (Locke
in Rice, Gentile, McFarline, 1991).
1.1.5 Bruggemannova teorie různých forem pracovní spokojenosti
Další komplexní teorií pracovní spokojenosti, která překonává omezení
o
klasických
jednodimenzionálních teorií,
teorií je přístup A. Bruggemanna (1974).
V tomto případě jde o kvalitativní pojetí pracovní spokojenosti, které se mírně odlišuje
od ostatních teorií, které také vycházejí z předpokladu, že pracovní spokojenost je stupněm
s
shody mezi aktuální pracovní situací a osobními aspiracemi (viz např. teorie spravedlnosti –
Adams, VIE-modeling
modeling pracovní spokojenosti – Porter, Lawler, P-EE fit model). (Büssing,
Bissel, 1998)
Tato teorie rozlišuje šest forem pracovní spokojenosti: progresivní, stabilizovaná,
rezignovaná spokojenost; konstruktivní, fixovaná, rezignovaná nespokojenost, které jsou
odvozeny z konstelace čtyř základních (konstitučních) proměnných: srovnání současné
situace v práci a osobních aspirací, celkové spokojenosti,
spokojenost změn v úrovni pracovních aspirací
a kontroly pracovních procesů (resp. problem solving behavior).

stabilizovaná
pracovní
spokojenost

rozdil

rezignovaná
pracovní
spokojenost

konstruktivní
pracovní
nespokojenost

Srovnání
aktuální
pracovní
situace a
atribucí

rozdíl

progresivní pracovní
spokojenost

fixovaná pracovní
nespokojenost

pseudospokojenost

Schéma_2. Různé formy pracovní spokojenosti dle A. Bruggemanna (1974,, s. 283).
283
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Proces utváření pracovní spokojenosti začíná srovnáním znaků pracovní situace
s individuálními potřebami a očekáváním, což vede ke kongruentní nebo diskrepantní
evaluaci. Podle výsledku tohoto srovnání při zapojení různých kognitivních procesů dochází
k rozlišení kvalitativně odlišných forem spokojenosti a nespokojenosti. Právě tato fáze je
pro běžné pojetí spokojenosti neobvyklá, jelikož implikuje, že pracovníci mohou dosahovat
srovnatelných hodnot spokojenosti z odlišných důvodů. (Marcus, Wagner, 2007)

1.1.6 Porterův a Lawlerův přístup
L. W. Porter a E. E. Lawler (1968) definují (vycházejíce z Vroomova VIE modelu)
spokojenost jako odvozenou proměnnou, která závisí na shodě mezi očekávaným a
faktickým dosahovaným prospěchem. Spokojenost má podle jejich teorie obecně excitační
nebo inhibiční efekt na další odhad hodnoty předpokládaného zisku v budoucnosti, který
osoba učiní. Díky schopnosti zapamatovat si příjemné a nepříjemné zážitky a uvědomovat
si souvislost těchto zážitků se specifickým situačním kontextem, je jedinec schopen také
anticipovat budoucí uspokojení a zvolit vhodné chování, které povede k dosažení cíle.

1.2 Znaky a charakteristika pracovní spokojenosti
Pracovní spokojenost jako psychická skutečnost, psychický stav člověka neexistuje
izolovaně, ale v celkovém proudu a v kontextu psychického dění člověka pracujícího
v určitém čase, na určitém místě a v určitých pracovních podmínkách. Zahrnuje hodnocení
pracovní činnosti samé, její náplně a podmínek, za nichž se realizuje. Jelikož je pracovní
spokojenost velmi složitým komplexním jevem, jsou rozlišovány její dílčí znaky a
charakteristiky.
F. Luthans (1992) například vymezuje dimenze pracovní spokojenosti:
1)

Emocionální odpověď na pracovní situaci.

2)

Reakce na splněná nebo nesplněná očekávání ve vztahu k práci a k pracovním

podmínkám.
3)

Jev, který vyjadřuje některé vzájemně spjaté postoje.

Tři obsahové kontexty pracovní spokojenosti dle Drenth et al. (1998):
1)

Spokojenost jako výsledek cyklu chování.

2)

Spokojenost jako komponenta kontrolního a regulačního systému.

3)

Spokojenost jako příčina následného chování.
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T. Kollárik (1986) rozlišuje znaky spokojenosti:
a)

Stálost – vývoj spokojenosti, která může být vlivem různých proměnných značně

proměnlivá, nebo relativně stabilní.
b)

Intenzita – míra prožitku od maximální spokojenosti ke krajní nespokojenosti.

F. J. Landy (1978) ve svém článku uvádí, že přestože odborníci obvykle nevyvrací
skutečnost, že pracovní spokojenost (resp. vnímání podmínek práce) se v průběhu času
mění i přes trvale stabilní úroveň podnětů souvisejících s prací (např. mzda,
spolupracovníci, pracovní výzvy), není k dispozici teorie, která by tento jev specificky u
pracovní spokojenosti vysvětlovala. Naopak dispoziční i adaptační teorie předpokládají
určitou stabilitu v úrovni pracovní spokojenosti, přestože ji každá vysvětlují po svém.

1.3 Faktory pracovní spokojenosti
Pracovní spokojenost je velmi komplexní a složitý jev, který je ovlivňován značným
počtem faktorů.
Jejich význam a pořadí dle důležitosti jsou proměnlivé a závisí na okolnostech, které
jsou dány:
-

Specifiky práce v určitých oblastech společenské praxe.

-

Specifiky jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány.

-

Specifiky individuálními v závislosti na osobních preferencích. (Štikar, et al., 2003)

Dále můžeme aspekty práce rozdělit na faktory na pracovníkovi nezávislé: finanční
ohodnocení, samotná práce, pracovní postup, způsob vedení, pracovní skupina, pracovní
podmínky; a na individuálně specifické osobnostní faktory: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný
stav, pracovní zkušenost, profesionální úroveň, intelekt, soubor schopností.
Herzberg et al. (1959) označil pět hlavních faktorů, které se vztahují k povaze práce
samotné (uznání, úspěch, náplň práce, postup, odpovědnost), za determinanty pracovní
spokojenosti, a dalších pět faktorů, které se pojí s pracovním prostředím (plat, politika
v organizaci, technické aspekty kontroly a pracovní podmínky), považuje za determinanty
pracovní nespokojenosti. První skupinu faktorů nazývá vnitřní (orig. intrinsic), faktory
prostředí pak vnější (orig. extrinsic). Obsahové faktory práce (orig. satisfiers nebo též
motivators) mohou vyvolávat jen spokojenost, v případě, že nějaký faktor chybí nebo není
vše, jak má být, nevzniká nespokojenost ale jen neutrální pocit. Kontextové faktory práce
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(orig. dissatisfiers) naproti tomu mohou vyvolávat jen nespokojenost, když je ale vše
v pořádku, nemají přesto vliv na spokojenost.

Pořadí jednotlivých faktorů a subjektivně připisovaná míra jejich důležitosti byla
mnohokrát předmětem zájmu výzkumných týmů. Byla potvrzena určitá obecnější tendence
upřednostňovat některé aspekty práce před jinými, nezřídka však byly zjištěny i odlišnosti
charakteristické pro danou pracovní oblast nebo pracovní skupinu. Je také možné
spekulovat o souvislostech se společenskou situací a obecně uznávanými hodnotami
v konkrétním období.

Pro ilustraci uvedeme výsledky výzkumu z roku 1940. Ve výběrovém souboru 190 mužů
mezi 16 a 24 lety bylo pořadí faktorů důležitých pro spokojenost v práci následující:
pracovní aspirace dle odbornosti, odpovídající pracovní podmínky, sociální kontakt,
pracovní iniciativa, odpovědnost a prestiž, různorodost pracovních úkolů, příležitost
pracovního vzestupu, krátká pracovní doba a mzda. (Seidman, Watson, 1940)
V roce 1997 bylo pořadí faktorů dle důležitosti trochu jiné. Muži nejvýše hodnotili
možnost kariérního postupu, plat a jistotu práce (Clark, 1997).
V odborných kruzích byla též formulována hypotéza, že pořadí faktorů práce dle
důležitosti ovlivňuje také pracovní pozice (pozice ve firemní hierarchii), a proto tyto
v různé míře posléze přispívají ke spokojenosti nebo nespokojenosti pracovníka.
K ověření pravdivosti této hypotézy byly opět realizovány výzkumy v praxi. Matt M.
Starcevich (1972) provedl dotazníkové šetření ve výrobním závodě mezi 400 pracovníky na
úrovni nižšího, středního a vyššího managementu. Výzkumná zjištění hypotézu nepotvrdila,
všechny tři úrovně zaměstnanců se překvapivě shodovaly. Faktory obsahu práce jako jsou
pocit ocenění, možnost využít své schopnosti, soutěživé prostředí, pracovní růst, uznání
byly označeny jako nejdůležitější pro pracovní spokojenost či nespokojenost bez ohledu na
pracovní pozici manažera. Kontext práce jako zaměstnanecké výhody, vliv práce na rodinný
život, pracovní podmínky, nadřízený jsou naopak považovány za nedůležité.
Další studie však přinesly opět protichůdné výsledky, proto není tento spor jako
mnoho dalších vědeckých rozporů stále vyřešen.

Výzkumný tým z Univerzity of Minnesota ověřoval na souboru 34 párů jednovaječných
dvojčat vliv genetických a environmentálních faktorů na úroveň pracovní spokojenosti.
Výsledky výzkumu prokázaly, že genetické faktory signifikantně ovlivňují spokojenost, která
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se týká vnitřních aspektů práce, a celkovou pracovní spokojenost. Přesto je však
odhadováno, že 70% variability mezi páry pramení z environmentálních a jiných faktorů
(např. chybová variance…). Také bylo zjištěno, že dvojčata vychovávána odděleně mají
tendenci vyhledávat stejná pracovní prostředí, což je dáváno do souvislosti s tendencí
vybírat prostředí kompatibilní s jejich základním genetickým vybavením. (Arvey, et al,
1989)

Dle M. Armstronga (1999) ovlivňuje spokojenost pracovníků také celková úroveň řízení
lidských zdrojů v organizaci: objektivní hodnocení pracovníků, spoluúčast na rozhodování,
uplatnění vlastní kvalifikace, míra informovanosti o významných záležitostech, příležitost
pro vzdělávání a rozvoj, podpora ze strany managementu, péče o ochranu zdraví a
bezpečnost práce, sociální péče a zajištění.
Pro praxi personalisty mohou být výzkumy, které zkoumají faktory podmiňující
pracovní spokojenost, velkým přínosem. Programy na obohacení práce, kroužky kvality a
jiné změny pracovních podmínek, které jsou vytvářeny s cílem zvýšit pracovní spokojenost,
je třeba ve skutečnosti vždy zavádět s vědomím, že pro každého jedince existují určité
nepřekonatelné meze. Každý pracovník si s sebou nese důležité predispozice ve vztahu
k práci (osobnostní rysy, temperamentové charakteristiky, převažující emocionalitu apod.),
které není snadné měnit. (Arvey, et al, 1989)

1.3.1 Stabilita spokojenosti
Jednou z výzkumných otázek je také podstata stability pracovní spokojenosti v čase.
Uvedli jsme již výše, že pociťovaná spokojenost a hodnocení pracovních podmínek se v čase
často mění bez ohledu na fakt, že pracovní podmínky zůstávají stejné.
Výzkumy potvrzují, že pracovní spokojenost je v čase relativně stabilní. Například testretestová korelace JDI (Job description index) po 16 měsících byla .57 (Schneider, Dachler,
1978). Dokonce jsou přinášeny i důkazy o tom, že určité stabilní znaky lze u spokojenosti
nacházet i tehdy, když se mění pracovní podmínky (např. plat, prestiž profese,
zaměstnavatel a zaměstnání). (Elfering, Semmer, Kalin, 2000)

Pro stabilitu pracovní spokojenosti se vyslovují také dispoziční přístupy, které
předpokládají, že vlastnosti osobnosti určují dlouhodobě relativně neměnnou hladinu
spokojenosti nezávisle na měnících se podmínkách práce. Vědci se opět pokoušejí potvrdit
hypotézy o vlivu osobnostních faktorů na úroveň pracovní spokojenosti, nejčastěji pak při
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konfrontaci s faktory situačními. Výsledky výzkumů jsou nejednotné. Staw et al. (1986)
potvrzují rovnocennost až nadřazenost dispozičních faktorů nad situačními a přináší ve své
longitudinální studii důkazy o minimální variabilitě pracovní spokojenosti. Výzkum B.
Gerharta (1987) z Cornell Univerzity závěry Stawovy studie nepotvrdil, naopak přinesl
důkazy o tom, že situační faktory jako například komplexnost práce a výše mzdy pracovní
spokojenost výrazně ovlivňují.
Pracovní spokojenost je prokazatelně ve vztahu s fluktuací, absentérstvím a celkovým
vyrovnáním se s prací (adjustace, adaptace), dále pak také s loajalitou a pocitem závazku
k zaměstnavateli (orig. commitment). Zejména tehdy, když investice do zaučení nového
zaměstnance nejsou zanedbatelné, je fluktuace pracovníků velkým problémem a je tedy
v zájmu organizace zvyšovat pracovní spokojenost (a tím též loajalitu k zaměstnavateli a
pocit provázání se společností) a snížit procento odcházejících zaměstnanců (viz. Feinstein,
Vondrasek, 2000).
V roce 2000 si skupina odborníků položila ve výzkumu mezi zaměstnanci řetězce
restaurací v USA dvě zásadní otázky. Zda ovlivňují demografické charakteristiky (věk,
vzdělání, socioekonomický status, pracovní pozice, léta v restauračních provozech, velikost
pracovního úvazku) zaměstnanců jejich pracovní spokojenost a jestli pracovní spokojenost
signifikantně ovlivňuje loajální vztah k organizaci a pocit závazku vůči ní. Došli k závěru, že
v jejich výzkumném vzorku spokojenost řadových pracovníků se zvyšujícím se vzděláním
klesá. Dalším zjištěním bylo, že více zavázáni se vůči organizaci cítí zaměstnanci spokojení
s pojištěním, prémiemi a příplatky a pracovními podmínkami. Překvapivě se ukázalo, že
loajalitu a závazek vůbec neovlivňuje spokojenost s vnitřními aspekty práce (jako např.
ocenění, nezávislost, morální hodnoty, odpovědnost, kreativita, sociální status. (Feinstein,
Vondrasek, 2000)

Další zatím neuvedené faktory pracovní spokojenosti jsou: shoda s plány do budoucna
(hůře se sžívají s povoláním, na které se nepřipravovali…), možnost využívat vlastní
schopnosti a vědomosti, vyrovnanost volnočasových a pracovních aktivit, postavení u
spolupracovníků a vedoucích (více citliví na postavení u vedoucího), možnost postupu
v práci.
Spokojenost pracovníka ovlivňuje také očekávání, která pojí s konkrétní pracovní
pozicí, organizací… Tyto předpoklady toho, co by práce měla poskytovat, jsou částečně
ovlivněny kulturním kontextem, faktickým kontraktem se zaměstnavatelem, předchozími
pracovními zkušenostmi a osobními a individuálními cíli. (Wernimont, 1966)
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V. Jadov (in Šípoš, Kollárik, 1975, s. 116) vyslovuje požadavek, že kromě výše
uvedených faktorů vnějších i vnitřních je třeba zaměřit při zjišťování spokojenosti
pozornost na samotného člověka. Poznat jeho postoje, názory, přání, potřeby, motivy,
očekávání, životní styl, brát v úvahu věk, kvalifikaci, pohlaví apod. Nesmíme zapomínat ani
na osobnostní vlastnosti jednotlivců, které při formování vztahu k práci hrají velmi
důležitou roli.

1.3.2 Vztah pracovní spokojenosti a pracovní výkonnosti
Interakce pracovní spokojenosti a pracovního chování je komplikovaná a vstupují do ní
četné proměnné. Dosavadní výzkumy prokázaly silnou závislost mezi spokojeností v práci a
absentérstvím, spokojeností a stabilitou pracovníků v organizaci a fluktuací. Naproti tomu
vztah spokojenosti a produktivity je velmi složitý, široce podmíněný a značně proměnlivý.
F. Luthans (1992) uvádí průměrnou korelaci mezi spokojeností a produktivitou dle výsledků
srovnávací metaanalýzy výzkumů zaměřených na tento vztah 0, 17.
Přestože se v posledních 30-ti letech řada odborníků zabývala celkovou pracovní
spokojeností i dílčími aspekty práce, není vztah mezi oběma přístupy zcela objasněn
(Jackson, Corr, 2002).

1.4 Metody měření pracovní spokojenosti
Pro měření pracovní spokojenost mohou výzkumníci volit z rozsáhlého souboru metod:
dotazníky, interview, pozorování, úřední záznamy (např. o absencích)… Žádná metoda však
není dokonalá, každá má své slabiny, proto je vždy žádoucí využít ve výzkumu více metod.
A. Jurovský uvádí: „Spokojenost a nespokojenost se objektivně projevuje v pracovním
chování, v kvalitě práce, úrazovosti, nepodplatitelnosti, absentérství a fluktuaci, ve
vztazích mezi spolupracovníky a pod.“ (Jurovský in Šípoš, Kollárik, 1975, s. 106)
A. Jurovský (1980) soudí, že pracovní spokojenost můžeme také odhadovat podle
projevovaného pracovního úsilí, podle svědomitého plnění pracovních úkolů, podle kvality
výkonu, podle dodržování pracovního řádu a disciplíny, podle aktivity v inovačních
návrzích, účasti na řízení.
Přestože ale existují objektivní míry pracovní spokojenosti, jsou v závislosti na
výzkumném záměru využívány i další metody jako například rozhovor nebo dotazník.
Psychologie práce a organizace má v současnosti k dispozici řadu dobře zpracovaných
dotazníků, které však lze v praxi dle A. Jurovského (1980) použít jen s určitým omezením,
jelikož nepodávají přehled o konkrétních nedostatcích pracoviště. Těmito metodami
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můžeme zjišťovat celkovou pracovní spokojenost, spokojenost s jednotlivými aspekty a
znaky práce nebo pracoviště, případné i mimo něj.
Pro komplexní postižení pracovní spokojenosti, jejích determinant a projevů je
většinou nutné využít kombinace více postupů. Kollárik, Černý, Kubalák využívají například
soubor dotazníků, který je složen z pěti dílčích dotazníkových metod (Kollárik, Černý,
Kubalák in Štikar, et al., 2003).
Při volbě konkrétních metod je také důležité vždy posoudit, jaký vhled do
problematiky má výzkumník již před započatým výzkumem. Čím méně toho předem víme,
tím „otevřenější“ metodu je třeba použít (např. rozhovor). V praxi však bývají nejčastěji
používány dotazníky.
V zahraničí vznikla také řada dotazníkových metod, mezi jinými MSQ (Minnesota Job
Satisfaction Questionnaire), JSS (Job Satisfaction Scale), Survey of Organizations, Job
Satisfaction Blank, z německého jazykového prostředí poté například Fragebogen zur
Arbeitszufriedenheit.

Tyto

metody

však

nebyly

přeloženy

do

češtiny

a

nejsou

standardizovány pro českou populaci. U nás se nejčastěji využívají původní (zejména
slovenské) škály: Škála OHP, Škála OAZ.
Dalšími nedotazníkovými metodami jsou Flanaganova metoda kritických událostí
(Critical Incident Technique) a individuální rozhovory (Štikar, et al., 2003).

1.5 Současný výzkum a jeho poznatky
Oblast pracovní spokojenosti je jednou z nemnoha v psychologii práce a organizace,
která je dlouhodobě zájmem výzkumných týmů, proto si rozhodně nemůžeme stěžovat na
nedostatek

výzkumných

zjištění.

Problematické

se

však

v tomto

kontextu

stává

rozhodování, které výzkumné projekty mají dostatečnou validitu, které závěry můžeme
přijmout za pravdivé. Zejména tehdy, když zjevně metodologicky čisté výzkumy přinášejí
protichůdné výsledky, není snadné se jednoznačně vyslovit pro jednu z variant.
I. Šípoš a T. Kollárik (1975) uvádějí řadu dílčích zjištění. Výzkumy však byly provedeny
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, a přestože jsou stále pramenem informací, ze
kterého i dnes studenti psychologie čerpají, je třeba mít na paměti, že společenský a tedy i
pracovní kontext se v proběhnuvších čtyřiceti letech výrazně proměnil.
A. Jurovský (1980) uvádí výsledky vlastních studií:
Pracovní spokojenost pozitivně koreluje s věkem. Není ve vztahu jen s výškou mzdy,
ale také s tím, jak vystačí pokrývat jeho potřeby, do jaké míry jsou pracovní podmínky
považovány za správné a přiměřené. Se vzděláním se spojuje domněnka, že více vzdělaní
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dokážou spíš nalézt odpovídající práci. Nelze ale potvrdit přímou souvislost s úrovní
vzdělání, pravděpodobně zde zasahuje též aspirační úroveň jedince.
Tvrdí také, že čím více je člověk v práci spokojenější, tím příznivěji hodnotí kvality
svého vedoucího; čím více je člověk v práci spokojenější, tím příznivěji hodnotí své
spolupracovníky.
Nejvíce potenciálních fluktuantů je v práci méně spokojených. Jde však jen o korelaci,
ne příčinnost! Potenciální fluktuace je psychicky i sociálně více na pováženou, člověk je
v jakémsi nerozhodném a alibistickém postavení. (Jurovský, 1980)
A. Büssing a T. Bissels (1998) ve svém výzkumu, který byl vystavěn na Bruggemannově
teorii pracovní spokojenosti, došli k závěru, že při identickém skóre zjištěném obvyklými
dotazníkovými metodami, se mohou respondenti v úrovni a povaze pracovní spokojenosti
výrazně odlišovat.
Studie kontraproduktivního pracovního chování adolescentů potvrdila Bruggemannův
předpoklad, že počáteční neshoda mezi aktuální pracovní situací a očekávání může vést
k pracovní nespokojenosti (dle Bruggemanna) nekonstruktivní formy, se kterou se pojí vyšší
riziko kontraproduktivního chování v práci. Výzkumníci, kteří studii provedli, odmítají
jednodimenzionální

teorie

pracovní

spokojenosti

jako

přílišné

zjednodušování

problematiky.(Marcus, Wagner, 2007)
Výzkumy potvrzují též názor, že pracovní spokojenost vysoce koreluje také s životní
spokojeností obecně (Jackson, Corr, 2002; Steiner, Truxillo, 1989; Tait, Padgett, Baldwin,
1989).
Zajímavá jsou také zjištění, do jaké míry ovlivňuje spokojenost velikost organizace. Tak
například bylo zjištěno, že v rozmezí velikosti 50 – 500 zaměstnanců korelovala spokojenost
negativně s velikostí společnosti. (Porter, Lawler, 1965)
1.5.1 Gender a spokojenost
V současnosti populární problematika genderu se nevyhnula ani pracovní spokojenosti
a byly realizovány výzkumy, které zkoumají, zda je možné odhalit rozdíly v úrovni pracovní
spokojenosti v závislosti na odlišném genderu respondentů.
Britské a americké studie zaměřené na podmínky na trhu práce pro ženy a muže,
přináší svědectví o tom, že přestože ženy pracují (při stejné kvalifikaci a srovnatelné pozici)
za 94-49% platu muže (Wright, Ermisch, 1991; Blau, Kahn, 1992; Equal Opportunities
Commission, 1992) a často to mají v kontextu najímání a propouštění, obsahu práce,
možnosti

kariérového

postupu

a

sexuálního

harašení

těžší

než

muži,

vykazují

v dotazníkových metodách vyšší hodnoty pracovní spokojenosti než muži.
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Výzkumné závěry studie genderu a pracovní spokojenosti, kterou se svým týmem
uskutečnil A. E. Clark (1997), jsou následující:
1.

Z osmi posuzovaných aspektů byly ženy spokojenější více než muži ve všech.

Signifikantního rozdílu bylo dosaženo v šesti kategoriích, vyjma spokojenosti s možností
kariérového postupu a vlastní iniciativy.
2.

Hodnoty spojované s prací se signifikantně liší dle pohlaví. Muži uvádějí mnohem

výše v žebříčku hodnot možnost kariérního postupu, plat a jistotu práce, ženy častěji
zmiňují dobré vztahy s vedoucím, vlastní náplň práce a rozsah pracovní doby.
3.

Příčinou vyšší pracovní spokojenosti žen mohou být nižší očekávání spojované

s prací.
4.

Vyšší vzdělání je u žen spojeno s nižší pracovní spokojeností, u mužů má jen malý

efekt.
5.

Ženy, které uvádějí, že nebyly nikdy vdané, dosahují nižšího skóre při posouzení

pracovní spokojenosti než ženy vdané. Ženy, které pracují méně hodin týdně, jsou
spokojenější. Oba tyto faktory nemají vliv na spokojenost mezi muži.
6.

Znemožnění pracovního postupu snižuje výrazně spokojenost u mužů i žen.

7.

Rozdíly mezi pohlavími jsou minimální mezi mladšími, vzdělanějšími pracujícími, ve

skupině na manažerských pozicích nebo mezi odborníky a specialisty, a v pracovním
prostředí, kde dominují muži. Tyto skupiny mají také vyšší očekávání toho, co by jim jejich
práce měla přinášet.

2. Vůdcovství a styly vedení
Podobně jako pracovní spokojenost je i problematika vůdcovství tématem mnoha
výzkumů. Historie zájmu o toto téma je nicméně mnohem delší. Lidé se již odpradávna ve
skupinách organizovali hierarchicky pravděpodobně z nutnosti přežít, kdy někteří lidé vedli
a jiní byli vedeni. Jedinci, kteří se stavěli do čel lidských skupin, často fascinovali druhé a
byly o nich vyprávěny oslavující příběhy. A tato skutečnost i vše, co ji doprovázelo, byla
později reflektována samozřejmě i literárně. Tato trubadúrská tradice, jak ji označuje R.
Hogan, která svým záběrem sahá od Machiavelliho Vladaře po memoáry současných
kapitánů průmyslu, je zdrojem mnoha pozoruhodných postřehů, ale také nepodložených
tvrzení. Je sice zábavná, ale nespolehlivá. (Hogan, Kaiser, 2005)
Akademická tradice zájmu o vůdcovství je sice kratší, řekněme od počátku minulého
století, ale na druhou stranu je zdrojem ověřovaných poznatků a testovaných teorií.
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Nicméně ty jsou často rozporuplné a badateli stojícími na různých pozicích kritizované. Je
tedy obtížné podržet si celkový, globální pohled.

2.1 Terminologie a definice vedení
Hned v počátcích narážíme na úskalí, která jsou spojená s adekvátním označením jevu,
o který se v této části zajímáme. V české, slovenské a překladové literatuře se poměrně
libovolně zaměňují pojmy jako řízení, vedení, vůdcovství nebo manažer, vedoucí a vůdce.
V populární literatuře se dokonce termín někdy nepřekládá a mluví se o leadershipu.
V této práci budeme používat termín vůdcovství pro celkový koncept tak, jak bude
vysvětleno níže, jedná se také podle našeho názoru o nejlepší překlad termínu leadership,
což je v anglosaské oblasti termín jednoznačně nejpoužívanější. Termín vedení budeme
používat nejčastěji pro samotnou činnost, jejímž subjektem je osoba ve vedoucí pozici.
Termínu řízení se zcela vyhneme (pokud nebude součástí přímé citace), domníváme se, že
je to systémový pojem, vhodný spíše pro popis „nehumánních“ komponent a vztahů. Pojem
vůdce ne vždy vhodně asociuje s osobou spojené charisma, proto budeme spíše používat
výrazu vedoucí, popřípadě výrazu manažer.
Podobně málo citlivá je čeština, i co se týče výrazů pro osoby vedené. Nicméně se,
z důvodů absence jiných vhodnějších pojmů, výrazu podřízený nevyhneme. Možnou, ale
také ne ideální variantou je adjektivizovaný pojem vedený (míněno jako substantivum).

V dostupné literatuře můžeme nalézt různé definice vůdcovství:
„Na cíl orientované sociální ovlivňování zaměřené na splnění společných úkolů ve
strukturované pracovní situaci.“ (Wunderer, Grunwald, 1980 in Kasper, Mayrhofer, 2005,
s.151).
„Tvrzení, že vedoucí pracovník se snaží ovlivňovat ostatní osoby předem daným
směrem, je relativně prosté, ale nejpřesněji vyjadřuje to podstatné, co chápeme pod
pojmem vedení.“ (Korman, 1971 in Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 151)
„Řízení znamená ovlivňovat ostatní vlastním, sociálně akceptovaným chováním tak, že
přímo nebo nepřímo vyvolá u ovlivňovaných požadované chování.“ (Weibler, 2001 in
Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 151)
Andriessen uvádí tuto definici: „Vůdcovství je ta část role (jmenovaného nebo
zvoleného) vedoucího, která je přímo spojena s ovlivňováním chování skupiny nebo
jednoho i více členů skupiny, a která je vyjádřena skrze řízení a koordinování činností, jež
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jsou důležité pro úkoly skupiny (v rámci organizace).“ A dále ji rozvádí: „Pojem vedení
v sobě tedy zahrnuje předpoklad, že se jedná o působení jedné osoby na jinou osobu
(minimálně jednu), a dále, že k vedení dochází v organizacích, které jsou hierarchicky
rozdělené.“ (Andriessen in Drenth et al., 1995, s. 323)

Vlastně všechny definice vůdcovství sdílejí pohled, že vůdcovství zahrnuje proces
ovlivňování. To, co mají vedoucí dále společného, je fakt, že mají jednoho nebo více
podřízených. Bez vedených není vedoucího. Další součástí definic je předpoklad, že
ovlivňování má nějaký určitý cíl.

V. H. Vroom a A. G. Jago (2007) si pokládají otázku, jaký je rozdíl mezi vedením a
vůdcovstvím, když pojem vedení již v sobě obsahuje ovlivňování. Tvrdí, že se jedná
především o možnost a kapacitu ovlivňovat. Ta se pak odráží jednak v rysech (vlastnostech)
zdroje ovlivňování, v jeho kognitivních procesech, v povaze interakce, jež ovlivňování
umožňuje a v neposlední řadě v situačním kontextu.
Pro účely této práce je třeba také zdůraznit, že se pohybujeme v oblasti psychologie
práce a organizace, a že náš zájem je zaměřen na formální vůdce, tedy většinou jmenované
vedoucí v organizacích, a záměrně opomíjíme fenomén neformálních vůdců v lidských
skupinách.
Je také třeba zdůraznit, že vedení a styly vedení je třeba pojímat v souvislostech
skupinové práce jako takové. „Skupinová práce se často nechápe jen jako zvláštní forma
organizace práce, je s ní spojena kvantitativní a kvalitativní změna (zpravidla rozšíření,
popřípadě obohacení) prostoru činnosti, rozhodování a interakce. Následně má často
pozitivní vliv na motivaci a výkonnost.“(Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 293).

2.2 Mocenské základy vedení
Moc je chápána jako potenciální schopnost ovlivňovat chování, měnit chod věcí,
překonávat odpor a přivádět lidi k tomu, aby udělali něco, co by jinak udělat nechtěli
(Pfefer, 1992 in Kasper, Mayrhofer, 2005). Nebo jednoduše jako možnost vnutit svou vůli
ostatním (Weber, 1972 in Kasper, Mayrhofer, 2005). Pokud si klademe otázku po moci,
ptáme se vlastně, proč se lidé nechají vést druhými lidmi, co je k tomu přiměje. Konkrétně
se ptáme, odkud moc pramení, jaké jsou tedy její zdroje.
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French a Raven (in Hayesová, 2005; in Yukl a Falbe, 1991; in Podsakoff, 1985) navrhli
tyto zdroje:
•

Odměňovací moc (orig. reward power) pramení z možnosti ovládat zdroje a odměny

podniku jako například zvláštní prémie, povýšení nebo cokoliv, co osoba v podřízené pozici
vnímá jako pozitivní.
•

Donucovací (nátlaková) moc (orig. coercive power) vyplývá z ovládání postihů či

trestů. Vedoucí může snížit prémie, zprostit funkce nebo cokoliv, co podřízený vnímá
negativně. Třeba to může být i emocionální zdrženlivost ze strany vedoucího.
•

Referenční moc - prostřednictvím působení jako vzor (orig. referent power) pramení

z fenoménu identifikace s osobou, která disponuje žádanými zdroji nebo má rysy, které
jsou vnímány jako sympatické a žádoucí.
•

Expertní moc (orig. expert power). Jejím základem jsou odborné znalosti nebo

schopnosti vedoucí osoby.
•

Legitimní moc (orig. legitimate power) se opírá o postavení dané osoby v rámci

organizace, jež ji staví do pozice autority.
•

Informační moc 2 (orig. informational power) vyplývá z kontroly nad zdroji informací

a pohybem informací v organizaci.

G. Yukl a C. M. Falbe (1991) přidávají ještě tyto:
•

Přesvědčovací moc (orig. persuasive power) pramení ze schopnosti přesvědčit

ostatní o určitém průběhu činnosti nebo rozhodnutí.
•

Charisma souvisí s přesvědčením podřízených o neobyčejnosti vedoucího a o jeho

oprávněnosti vést. Blíže o něm pojednáme níže.

Empirické studie týkající se působení na výkonnost a spokojenost těchto rozdílných
základů moci přinesly mimo jiné následující výsledky (Luthans, 1985; Frey, Osterloh, 2000
in Kasper, Mayrhofer, 2005):

2

Informační moc jako zdroj kontroly byla navrhnuta nejprve Mechanicem a později ji Raven sám

zapracoval do své původní taxonomie. (Podsakoff, 1985)
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•

Moc prostřednictvím trestu vytváří nejlépe krátkodobou poslušnost; jejím základem

je strach, frustrace a odcizení. Jakmile se základy této moci vytratí, zhroutí se ochota
poslouchat.
•

Moc prostřednictvím odměňování se zakládá na výměnném obchodu podle

schématu něco za něco. Dlouhodobě to může vést k tomu, že výkon je podán pouze za
odměnu. Nevytvoří se vnitřní povinnost splnit cíl.
•

Legitimní moc ve spojení s expertní mocí se považuje za ten základ moci, který

nejspíš zaručí dlouhodobě vysokou spokojenost a výkonnost, protože se vytvoří soulad
hodnot mezi řídícím pracovníkem a podřízeným.
•

Referenční moc působí nejvíce emocionálně (vedle charisma) a může přinášet

důvěru a loajalitu až uctívání. Důsledky tohoto základu moci jsou proto těžko
předvídatelné.

2.3 Modely a teorie vedení
„Jaký styl vedení umožňuje a podporuje spolupráci? Zodpovězení této otázky závisí ve
značné míře na tom, zda věříme v existenci určitého všeobecně platného stylu vedení,
nebo zda jsme přesvědčeni, že záleží na situaci, kdy je jaký typ vedení vhodný.“ (Kasper,
Mayrhofer, 2005, s. 294) To jsou poměrně protichůdné přístupy. Abychom je mohli
klasifikovat, rozdělíme je na univerzální, které kladou důraz na existenci určitého druhu
„nejlepší cesty“ jak vést, a na situační, které tento předpoklad popírají a spíše se zaměřují
na to, zda se chování nebo rysy vedoucího hodí do určité situace.

2.3.1 Univerzální rysové teorie
Základem univerzálních rysových teorií je předpoklad, že vedoucí jsou nositeli určitých
osobních kvalit, které je odlišují od vedených. Tento přístup byl obzvláště populární v první
polovině minulého století, později se setkává s poměrně tvrdou kritikou kvůli opomíjení
situačních faktorů.
Při hledání odpovědi na otázku, čím se vedoucí pracovníci liší od svých podřízených, se
zkoumané vlastnosti dají rozdělit do následujících skupin:
•

Fyzická charakteristika (věk, vzhled, výška, hmotnost).

•

Sociální původ (vzdělání, sociálně ekonomický status).

•

Schopnosti (inteligence, úsudek, znalosti, vyjadřovací schopnosti).
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•

Osobnost (přizpůsobivost, dominance, nezávislost, originalita, sebedůvěra).

•

Vlastnosti týkající se plnění úkolů (snaha o výkonnost, vědomí odpovědnosti,

iniciativa, vytrvalost, orientace na plnění úkolů).
•

Sociální schopnosti a dovednosti (ochota spolupracovat, popularita, interpersonální

schopnosti). (Steyer, 1999 in Kasper, Mayrhofer, 2005)

Stogdill, který se tomuto tématu obzvláště věnoval, zjistil, že souvislost mezi
jednotlivými charakteristikami a znaky osobnosti a získáním vedoucí pozice je spíše malá a
že vlastnosti ve velké míře určují požadavky situace. S ohledem na tyto fakta lze opatrně
říci, že průměrná osoba, která zastává řídící pozici, předčí průměrného člena ve své skupině
v následujícím ohledu:
1.

Inteligence.

2.

Úspěch ve škole.

3.

Spolehlivost při vnímání odpovědnosti.

4.

Aktivita a sociální účast.

5.

Socioekonomický status. (Stogdill, 1972 in Kasper, Mayrhofer, 2005).

Podobně se hledaly klíčové vlastnosti nutné pro úspěšné vedení. Na základě
sekundární analýzy 163 empirických studií, se rovněž došlo k výsledku, že jednoznačná
tvrzení lze formulovat jen obtížně. Jako nejčastěji potvrzované vlastnosti nutné pro úspěch
však byly uváděny: silné vědomí odpovědnosti a výrazná potřeba splnit úkol; energie a
vytrvalost při dosahování cíle; kreativita a originalita při řešení problémů; sebedůvěra a
pocit osobní identity; připravenost akceptovat důsledky rozhodnutí; připravenost snášet
interpersonální stres; tolerance vůči frustraci; schopnost ovlivňovat chování druhých a
ovládat sociální interakci. (Stogdill, 1972 in Kasper, Mayrhofer, 2005)
V novějším souhrnném pojednání jsou tyto výsledky více či méně potvrzeny. Podle
nich se úspěšní vedoucí pracovníci vyznačují následujícími znaky:
1.

Vysoký potenciál mentální a fyzické energie (vytrvalost, orientace na výkon,

iniciativa).
2.

Poctivost a integrita (důvěryhodnost, spolehlivost).

3.

Orientace na moc (potřeba ovlivňovat ostatní, aby se dosáhlo společného cíle).

4.

Sebedůvěra.

5.

Kognitivní schopnosti (inteligence, vysoká kapacita zpracování informací).

6.

Znalost oboru a odborné znalosti.
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7.

Kreativita.

8.

Flexibilita (schopnost umět se nastavit na různé potřeby podřízených a variabilní

kontexty).
Kirkpatrick a Locke (in Hewstone, Stroebe, 2003) mluví o šesti základních vlastnostech,
kterými se vůdčí osobnosti liší od nevůdčích – elán, touha vést, čestnost/integrita,
sebevědomí, kognitivní schopnosti a znalost oboru. Tito autoři však upozorňují, že takové
vlastnosti samy o sobě k úspěšnému vedení nestačí – jsou to pouze předpoklady. Vedoucí
osobnosti s požadovanými rysy musí být schopni určitým způsobem jednat, aby byly
úspěšné.

2.3.1.1 Klíčové motivy řídících pracovníků
McClelland a jeho spolupracovníci (1982) se zaměřili na motivační charakteristiky
vedoucích pracovníků. Pomocí Murrayho Tematického apercepčního testu (TAT) rozlišili tři
klíčové motivy:
•

Snaha o výkonnost (orig. need for achievement) - vysoké skóre je charakterizováno

snahou být lepší než konkurenti, dosáhnout cíle, řešit problémy nebo třeba vyvíjet metody,
aby se práce dařila lépe.
•

Usilování o moc (orig. need for power) – tato potřeba se projevuje ovlivňováním

ostatních, kontrolou lidí a věcí a zaujímáním autoritativní pozice vůči ostatním.
•

Sociální snažení (orig. need for affiliation) – projevuje se touhou být oblíben

ostatními lidmi, být akceptován jako součást skupiny, udržovat harmonické vztahy a
vyhýbat se konfliktům.

Pro efektivní manažery je dle studií charakteristický „motivační vzorec vůdcovství“
(orig. leadership motive pattern). Ten je definován přinejmenším středně vysokým skóre
v usilování o moc, nižším skóre v sociálním snažení a spíše vysokým skóre ve snaze o
výkonnost. Další podstatnou komponentou je vysoká míra sebekontroly, která vychází ze
škály „Inhibice činnosti“ (orig. activity inhibition) v TAT.
Jak se vysvětluje, že právě tyto charakteristiky? Vysoké usilování o moc je důležité,
protože osoba je zainteresovaná v ovlivňování druhých. Nižší sociální snažení je důležité,
protože umožňuje vedoucímu provádět obtížná rozhodnutí bez toho, že by se příliš obával,
že kvůli nim bude neoblíbený. Vysoká sebekontrola je důležitá, protože je pak u dané osoby
pravděpodobnější, že bude udržovat řád organizace a přizpůsobovat se sociálním
požadavkům příslušných situací. (McClelland, et al., 1982)
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Ohledně usilování o moc rozlišuje McClelland et al. (1994) mezi personalizovaným
(orig. personalized) a socializovaným (orig. socialized) usilováním o moc, které se liší v tom,
že v prvním případě je moc používána k prosazování osobních zájmů, zatímco v druhém
případě slouží zájmům organizace.
Pozoruhodné je také srovnání mužů a žen. McClelland se svými kolegy (1994) zjistil, že
v tomhle ohledu není mezi manažery a manažerkami žádný významný rozdíl.
R. Hogan a R. B. Kaiser (2005) nabízejí model klíčových kompetencí vedoucích, které
můžeme rozdělit do čtyř tříd:
•

Intrapersonální dovednosti (regulace vlastních emocí, přizpůsobení se autoritě),

•

Interpersonální dovednosti (vytváření a udržování vztahů),

•

Obchodní, manažerské dovednosti /orig. business skills/ (plánování, financování,

koordinace a monitorování obchodních aktivit)
•

Vůdcovské dovednosti (vytváření a motivování vysoce výkonného týmu).

Tito autoři chápou svůj model jako vývojový. Intrapersonální dovednosti se vyvíjejí
jako první, pravděpodobně ještě před pubertou, pak se vyvíjejí interpersonální dovednosti
pravděpodobně v době adolescence, obchodně – manažerské dovednosti se vyvíjejí
vstupem na pracovní místo a vůdcovské dovednosti se vyvíjejí poslední. Současně jej
chápou jako hierarchii, ve které roste možnost vytrénování, kde intrapersonální dovednosti
jsou obtížně trénovatelné na jedné straně a vůdcovské dovednosti jsou pro učení nejsnazší.
Nakonec považují tento model za všeobsažný (orig. comprehensive); každý existující model
zabývající se kompetencemi může být uspořádán v pojmech těchto čtyř domén.
Všechny tyto kompetence jsou dle R. Hogana dobře měřitelné a lze je tedy použít pro
výběr vedoucích (Hogan, Kaiser, 2005).
Tento model zde uvádíme především pro zajímavost, domníváme se, že ještě čeká na
kritickou odezvu.

Pozoruhodná je také McGregorova teorie X a Y. Ta tvrdí, že vedoucí (manažery)
můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle toho, jakou zastávají obecnou teorii o
lidské povaze. Manažeři zastávající teorii X věří, že lidé jsou v podstatě líní, neradi pracují a
je nutné je důkladně kontrolovat, aby pracovali naplno. Druhá skupina manažerů naopak
věří, že lidé jsou vnitřně motivováni, chtějí pracovat, a je-li jejich práce oceňována, pracují
tvrdě a bez donucení. (McGregor, 1960)
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Podle N. Hayesové (2005) se tato přesvědčení mění v praxi v sebenaplňující se
proroctví. Pracovníci jednají v souladu s přesvědčeními, která zastávají jejich vedoucí
pracovníci, a ti zase jejich chování považují za důkaz, že jsou jejich přesvědčení správná.

2.3.1.2 Ideály vůdcovství závisející na kultuře
Některé nové výzkumné postupy vycházejí z toho, že u vedení jde především o
fenomén vnímání a že jsou to podřízení, kteří definují, zda a v jaké míře se jedná o „dobré“
vedení respektive zda je určitý vedoucí považován za úspěšného vedoucího. Předpokládá
se, že podřízení mají tzv. prototypové představy o tom, jaké atributy je třeba mít na zřeteli,
aby se nějaké osobě přisoudily manažerské kvality. (Steyer, 1999 in Kasper, Mayrhofer,
2005)
Na tyto ideály vůdcovství se zaměřila studie „Global Leadership and Organizational
Effectiveness Program“, zkráceně GLOBE. Tohoto mezinárodního výzkumného projektu se
zúčastnilo 170 vědců z více než 60 zemí. Cílem studie GLOBE bylo ukázat souvislost mezi
kulturou země a vedením v organizacích.
Ukázalo se, že na celém světě je s vynikajícím vůdcovstvím spojován loajální, na výkon
orientovaný a komunikativní typ osobnosti, který je schopen udržet pohromadě tým,
organizovat i vystupovat rozhodně a při řešení konfliktů diplomaticky. Zajímavé je, že na
nejpřednějších místech po celém světě stojí znak integrita, který je charakterizován
atributy jako: důvěryhodný, čestný a spravedlivý, někdo kdo mluví a jedná upřímně.
(Steyer, 1999 in Kasper, Mayrhofer, 2005)
V této práci není prostor pro zevrubnější srovnání kultur či zemí. Nicméně v našem
kulturním okruhu může být zajímavé zjištění, že manažeři u nás (a v Polsku) provádějí více
autokratické rozhodování, zatímco v německy mluvících zemích jsou rozhodnutí dělána více
participativně. (Brodbeck, et al., 2001)

Andriessen říká, že vědecký přístup, který se snažil určit specifické vlastnosti
vedoucích, které by mohly poté, co bychom je zpřístupnili měření, sloužit jako základ
k výběru, již není v módě. Stejně tak hledání jednoho nejlepšího způsobu vedení, který by
se dal učit v kursech, prý již skončil. (Andriessen in Drenth, et al., 2005)
Ač se od těchto teorií později ustoupilo a badatelský zájem se upřel do jiných míst, zdá
se, že určité typické rysy vedoucích jsou. Alespoň to tvrdí S. J. Zaccaro (2007), který se
domnívá, že podstatné nejsou nezávislé rysy, ale pouze jejich určité kombinace.
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Tady je jistě pozoruhodné povšimnout si, že pro potvrzení svých závěrů vycházel S. J.
Zaccaro (2007) z výzkumů s vojenskými důstojníky, a lze se domnívat, že určité druhy
organizací budou i nadále požadovat po psycholozích pomoc při výběru vedoucích. Z toho
důvodu pravděpodobně bude pokračovat i výzkum v hledání obecných rysů.
2.3.2 Univerzální teorie chování
Ač je jistě zajímavé vědět, jaké osobní vlastnosti jsou vhodné při výběru vedoucích,
důležitější je znát, jakým způsobem určité chování vedoucího ovlivňuje postoje a chování
skupiny. Navíc chování vedoucího může být podmíněno mnoha motivy a vlastnostmi. A
podobně i stejné chování u různých vedoucích může vycházet z různých příčin.
Empirický výzkum vůdcovství se proto pokoušel identifikovat nějaké omezené
množství dimenzí chování nebo také tzv. stylů vedení (orig. leadership styles).
Historicky vycházel výzkum stylů vedení z dnes již klasických studií Kurta Lewina a jeho
spolupracovníků na univerzitě Iowa. V jejich výzkumu byli mladiství rozděleni do skupin, u
kterých se střídali různě jednající vedoucí. Ti vedli buď autoritativně, demokraticky anebo
liberálně (orig. laisses-faire styl). Způsob vedení měl razantní dopad na chování chlapců,
které se značně lišilo právě podle stylu vedení.

2.3.2.1 Orientace na pracovníky. Orientace na úkol.
Výzkum byl dále rozvíjen na universitě Ohio. Zde byla provedena studie, jejímž cílem
bylo identifikovat nezávislé faktory chování vedoucího. Z této studie vzešly dvě navzájem
nezávislé dimenze, kterými bylo možné vystihnout téměř veškeré chování managementu.

Tyto dvě dimenze jsou popisovány jako:
1. Orientace na pracovníky (orig. consideration nebo také socio-emotional leadership)
2. Orientace na úkol (orig. initiating structure nebo také task oriented leadership).

Obsah těchto dvou faktorů lze popsat následovně: „Orientace na pracovníky zahrnuje
chování, které svědčí o vzájemné důvěře, úctě a určité vřelosti a úzkých vztazích mezi
nadřízeným a jeho skupinou. Jeví se, že tato dimenze zdůrazňuje hlubší zájem o potřeby
členů skupiny a zahrnuje způsoby chování, jako je třeba spoluúčast podřízených při
rozhodování a podpora zvýšené komunikace. Orientace na úkol zahrnuje chování, při
kterém nadřízený organizuje a definuje aktivitu ve skupině a vztah ke skupině. Určuje tedy
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roli, jejíž převzetí očekává od každého člena, přiděluje úkoly, plánuje dopředu, stanovuje
směr provádění práce a naléhá na výrobu. Jeví se, že tato dimenze zdůrazňuje zjevné snahy
dosáhnout cílů organizace.“ (Neuberger, 1976 in Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 168)
Podstatné je, že tyto dvě škály jsou nezávislé, takže mohou být v chování vedoucího
zastoupeny různou měrou. Bylo provedeno mnoho výzkumů, které lze shrnout a říct, že styl
orientace na pracovníky je pozitivně spjat se spokojeností, zatímco styl orientace na úkol je
pozitivně spjat s výkonem skupiny. Dále bylo zjištěno, že na úkol zaměřené vůdcovství bez
zaměření na členy skupiny může mít negativní efekt na spokojenost a dokonce i na výkon
skupiny. Z toho bylo odvozeno, že socioemocionální styl vedení působí jako moderátor ve
vztahu mezi na úkol zaměřeným stylem vedení a výkonem. Tato a podobná zjištění vedla
k závěru, že ideální vedoucí by měl kombinovat oba tyto aspekty vůdcovství. (Drenth et al.,
1998)

32

2.3.2.2 Mřížkový model
Teorii dvou dimenzí ohijské školy dále rozpracovává tzv. mřížkový model (orig. grid
model) autorů Blakea a Moutona, popř. Blakea a McCanse.

Schéma_3. Mřížkový model (Blake, McCanse, 1995, s. 51)

Celkem může vzniknout 81 stylů, ale koncepce se omezuje jen na charakteristiku pěti
stylů, tak jak je vidět v tabulce. Přidává k nim pouze dva další styly vedení, které se
kombinují z jednotlivých hlavních stylů v mřížce. První je tzv. patriarchální orientace, která
spojuje styl managementu rozkazů a poslušnosti s managementem v rukavičkách. Toto
manažerské chování je příznačné pro vztah, ve kterém se zamění odměna a uznání za
loajalitu a poslušnost. Při chybějící poslušnosti následuje příslušný trest. Druhý styl vedení
se označuje jako oportunistická orientace, při které vedoucí využívá jednotlivosti nebo
kombinace ostatních šesti stylů. Charakteristika těchto sedmi stylů podle názoru autorů
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stačí k tomu, aby se v podstatných znacích zachytilo možné spektrum způsobů
manažerského chování. (Kasper, Mayrhofer, 2005)

2.3.2.3 Transakční a transformační vůdcovství
V roce 1978 Burns poprvé představil další pojmový pár univerzální teorie chování
vedoucích. Jedná se o transakční a transformační vůdcovství. Podle Burnse lze popsat rozdíl
těchto stylů nejlépe s ohledem na to, co vedoucí a jeho podřízení nabízejí jeden druhému.
Transformační vedoucí 3 nabízí cíle, které přesahují cíle krátkodobé a zaměřuje se na „vyšší
úrovně motivace“ (orig. higher order intrinsic needs). Transakční vůdci se na druhou stranu
zaměřují na řádnou směnu zdrojů. Ty mohou být ekonomické, politické nebo psychologické
povahy. (Burns in Judge, Piccolo, 2004)
Tuto koncepci dále rozpracoval Bass (Bass, 1990 in Kasper, Mayrhofer, 2005). Zatímco
Burns chápal tyto dvě dimenze jako protipóly na škále jednoho kontinua (Burns in Judge,
Piccolo, 2004), Bass je chápal jako nezávislé dimenze a dále tvrdil, že ti nejlepší vedoucí
používají oba styly, transformační i transakční, zároveň. Bass (1990) dále propracoval
manifestující se charakteristiky chování obou typů a rozlišil následujících sedm faktorů –
čtyři faktory transformačního vedení, dva faktory transakčního vedení a jeden faktor
„nevedení“(orig. nonleadership).
Faktory transformačního vedení jsou:
•

Charisma nebo idealizovaný vliv (orig. idealized influence) představuje míru, do

jaké se vedoucí chová obdivuhodným způsobem, jež způsobuje, že se s ním podřízení
ztotožňují. Charismatičtí vedoucí jsou přesvědčiví, jsou ochotni vystoupit a obracejí se na
podřízené na emocionální úrovni.
•

Inspirující motivace (orig. inspirational motivation) představuje míru, do jaké je

vedoucí schopen vytvořit vizi, která oslovuje a inspiruje podřízené. Vedoucí s inspirující
motivací vyzařuje optimismus ohledně budoucího dosažení cíle a jsou schopni objasnit
smysl dílčích úkolů.
•

Intelektuální stimulace (orig. intellectual stimulation) vyjadřuje stupeň, jakým

je vedoucí schopen působit na intelektuální úrovni a podněcovat k narušování zajetých

3

V knize „Sociální psychologie“ od Hewstonea a Stroebeho autoři, respektive překladatelé, uvádějí

pojem „vůdčí osobnost změny“, my se kloníme k pojmu „transformační vedoucí“ nebo spíše „transformační
styl vedení“.
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vzorců myšlení. Vedoucí s tímto rysem stimulují a podporují kreativitu ve svých
podřízených.
•

Individuální zřetel/hodnocení (orig. individualized consideration) představuje

míru osobního přístupu k podřízeným a jejich podpory. Vedoucí působí jako mentor nebo
kouč.
Faktory transakčního vedení jsou:
•

Podmíněné posílení (orig. contingent reward) vyjadřuje míru, do jaké vedoucí

nastavuje konstruktivní transakce nebo výměny s podřízenými. Vedoucí vyjasňuje
očekávání a stanovuje odměny za dosahování těchto očekávání.
•

Výjimkové vedení 4(orig. management by exception) vyjadřuje míru, do jaké

vedoucí zasahuje a podniká opravné kroky na základě výsledků výměny mezi podřízenými a
vedoucím. Takový vedoucí přenechává řešení rutinních záležitostí podřízeným a ponechává
si rozhodování pouze ve výjimečných případech. Rozlišuje se aktivní výjimkové vedení, kdy
vedoucí monitoruje chování podřízených, předjímá problémy a provádí korektivní zásahy
ještě předtím, než dochází k vážným obtížím, a pasivní výjimkové vedení, kdy vedoucí
jedná až tehdy, když vznikne problém.
Sedmým faktorem je :
•

Laissez-faire vedení, který je vlastně nevedením. Takový vedoucí se vyhýbá

rozhodování, váhá provést akci a je nedostupný, když je ho třeba. (Judge, Piccolo, 2004)

Tato koncepce spočívá na předpokladu, že faktory, tak jak jsou seřazeny výše, vyjadřují
i sestupnou řadu od nejefektivnějšího způsobu vedení, jímž je charisma, až po nejméně
efektivní, jímž je laissez-faire vedení. Tento předpoklad se zdá být empiricky ověřen,
Steyrer (in Kasper, Mayrhofer, 2005) odkazuje na metaanalýzu 23 studií o souvislosti mezi
transformačním/transakčním vedením a různými indikátory úspěchu. (Lowe et al., 1996 in
Kasper, Mayrhofer, 2005)
Někteří autoři (například Avolio, et al., 1999) se domnívají, že efektivní vedení
zahrnuje transformační i transakční charakteristiky stylu vedení vedoucího.

4

Termín „výjimkové vedení“ je náš návrh na překlad termínu „management by exception“. V dostupné

české literatuře nebyl tento termín přeložen.
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2.3.2.4 Charismatický styl vedení
I když je charisma jedním z faktorů výše zmiňované teorie, je vhodné charismatický
styl vedení přiblížit a to také proto, že existuje více než tucet studií, které se vztahují
k úspěšnosti (např. produktivity, ale i spokojenosti zaměstnanců) charismatického vedení a
velmi výrazně dokládají převahu charismatického vedení nad vedením necharismatickým.
(Hunt, Conger, 1999)
Pojem charismatického vedení vychází z koncepce charismatu Maxe Webera. To je
charakterizováno jako vlastnost osoby, která má schopnost uchvátit, strhnout druhé a
získávat je pro své názory. Avolio et al. (1999) definují charismatického vedoucího jako
člověka, který dává jasnou vizi smyslu, která energetizuje, a který je vzorovou osobou
etického chování, které vytváří identifikaci s vedoucím a jeho vyslovenou vizí. I když se
podle obecného chápání jedná o vlastnost osobnosti, výzkum se zaměřuje na způsoby
chování, které jsou spíše přístupné pozorování a analýze.
Nejdůležitější aspekty chování charismatických vedoucích shrnuje W. Mayrhofer (in
Kasper, Mayrhofer, 2005):
•

Vedoucí hájí entuziasticky vizi, která může částečně odporovat status quo. Vize se
přitom nevyjadřuje pouze slovy, ale demonstrativně se jde příkladem.

•

Ukazuje ochotu riskovat pro realizaci této vize osobní postavení, peníze nebo
členství v organizaci.

•

Vyzařuje sebedůvěru a kompetenci, ukazuje výrazný nárok na vedení a vystupuje
jako reformátor, popř. revolucionář.

•

Disponuje vysokými kognitivními schopnostmi zhodnotit situaci a identifikovat
možnosti.

•

Ukazuje vysokou míru sociální senzibility a empatie, takže je schopen chápat
potřeby a hodnoty podřízených.

•

Vyznačuje se morální integritou (např. férovost, poctivost, zodpovědnost, shoda
slov a skutků).

•

Funguje jako hlásná trouba společnosti a předává poselství originálním a
emocionálně sympatickým způsobem.

•

Umí se předvádět a vytvořit pozitivní image.

•

Sděluje podřízeným vysoká očekávání (např. ve vztahu k výkonům, vytrvalosti) a
zároveň ale také velkou míru důvěru k nim.

•

Viditelně se snaží o vývoj podřízených (např. vývoj kompetencí, podporu důvěry ve
vlastní pracovní schopnosti.
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2.3.2.5 Teorie výměny mezi vedoucím a členem týmu
(orig. leader-member exchange theory, LMX)
Tato teorie se liší od ostatních teorií tím, že se zaměřuje na dyadický vztah mezi
vedoucím a členem pracovního týmu. Určující není zprůměrované chování vedoucího, ale
právě jedinečná povaha vztahu vedoucího ke každému členu týmu. Podle této teorie,
kvalita vztahu, který se vyvíjí mezi vedoucím a podřízeným, předpovídá výsledky na
individuální, skupinové i organizační úrovni. (Maslyn, Uhl-Bien, 2001)
Podle teorie LMX mají vedoucí pracovníci sklon vytvořit si kvalitní a úzké vztahy pouze
k části podřízených, tzv. in-group. Podřízení (ale i vedoucí), kteří jsou v těchto vysoce
kvalitních vztazích, vykazují zvýšené hladiny spokojenosti a efektivity, větší vzájemný vliv,
více otevřenou a upřímnější komunikaci, lepší přístup ke zdrojům a více mimorolového
chování. Na druhou stranu ostatní podřízení, kteří nemají tak kvalitní vztah k vedoucímu,
jsou členy tzv. out-group, jsou často znevýhodněni, co se týče zaměstnaneckých výhod a
kariérního postupu. Dále mají horší přístup k nadřízenému, k méně zdrojům i informacím,
což potenciálně vede k nespokojenosti v práci, nižší vazbě na organizaci a k fluktuaci.
(Gerstner, Day, 1997)

2.3.3 Situační teorie chování vedoucích
Situační teorie chování se snaží prolomit slabiny univerzálních teorií chování tím, že se
styl vedení zkoumá v závislosti na určitých organizačních situačních proměnných, např. na
skupině, úkolu nebo na organizačních okolnostech.(Kasper, Mayrhofer, 2005)

2.3.3.1 Situační teorie zralosti
Situační teorie zralosti říká, že volba správného stylu vedení závisí na stupni vývoje
pracovníka. Tato teorie vlastně rozvíjí dimenze vůdcovství zjištěné na univerzitě v Ohiu –
orientace na úkol a orientace na lidi. Jako třetí dimenze se zde zavádí stupeň zralosti
pracovníků, který je definován na jedné straně schopností (orig. ability) a na druhé straně
ochotou (orig. willingness) splnit na vlastní odpovědnost požadovaný úkol. (Hersey,
Blanchard, 1993 in Kasper, Mayrhofer, 2005)
Tyto dvě dimenze jsou chápány jako nezávislé. Jejich kombinací vznikají čtyři vývojové
stupně zralosti zaměstnanců:
1.

Pracovníci, kteří odpovědnost převzít nemohou ani nechtějí (nízká psychologická

zralost a nízká pracovní zralost).
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2.

Pracovníci, kteří sice odpovědnost převzít chtějí, ale (ještě) nemohou (vysoká

psychologická zralost a nízká pracovní zralost).
3.

Pracovníci, kteří sice odpovědnost převzít mohou, ale nechtějí (vysoká pracovní

zralost a nízká psychologická zralost).
4.

Pracovníci,

kteří odpovědnost

převzít

chtějí i mohou (vysoká pracovní i

psychologická zralost).
V závislosti na stupni zralosti pracovníků by se měl zvolit jeden z následujících stylů
vedení:
1.

Autoritativní styl (orig. telling), při kterém vedoucí dává přesné pokyny a vysvětlení,

kontroluje výkon a případně provádí korekční zásah (vysoká orientace na úkol, nízká na
pracovníka).
2.

Integrační styl (orig. selling), při kterém vedoucí nadále působí direktivně a

s orientací

na

úkol,

ale

zároveň

zvyšuje

orientaci

na

pracovníka

poskytováním

socioemocionální podpory, přesným vysvětlením motivů rozhodnutí a pozitivní zpětnou
vazbou při úspěšném zvládnutí úkolu.
3.

Participační styl (orig. participating) se objevuje v případě, kdy pracovník

z nejrůznějších důvodů (např. nedostatek sebedůvěry) projevuje deficit motivace při
existujících dostatečných schopnostech. Vedoucí v takovém případě posouvá do popředí
orientaci na pracovníka. Více naslouchá a případně pomáhá s rozhodováním. Aspekt
orientace na úkol může ustupovat do pozadí.
4.

Delegační styl (orig. delegating), při kterém může nadřízený delegovat úkoly na

pracovníka a nechat jej samostatně plnit úkoly, aniž by byla nutná intenzivní interakce
(klesá orientace na úkol i na pracovníka).
Tento model tedy proklamuje flexibilitu stylu jako primární faktor úspěchu a dále je
pro efektivní vedení podstatné, aby se podporoval růst pracovníků směrem k větší
nezávislosti. (Hersey, Blanchard, 1993 in Kasper, Mayrhofer, 2005)

2.3.3.2 Teorie cesty k cíli
(orig. path-goal theory)
Tato teorie chování vedoucího je založena na expektační teorii pracovní motivace, o
které jsme již psali výše, a spojuje ji s dimenzemi orientace na úkol a orientace na
pracovníky. Za hlavní úkol vedoucího je považováno to, aby podporoval podřízené při
realizaci jejich cílů a instrukcemi a odpovídajícím chováním orientovaným na pracovníka
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zaručil, že cíle pracovníků jsou shodné s celkovými cíly skupiny nebo organizace a že je tak
v dalším sledu zaručena adekvátní realizace cíle.
Dále se rozlišují dvě situační proměnné. Na jedné straně jsou specifické vlastnosti
osobnosti pracovníků, především síla potřeby růstu, snaha o autonomii, „locus of control“,
na druhé straně jsou to charakteristiky prostředí respektive organizační kontext, především
povaha pracovních úkolů a struktura organizace.
Na straně vedoucího rozlišujeme čtyři styly vedení: podporující, direktivní, participační
a vedení orientované na výkon. (Evans, 1974)

Na základě této teorie bylo vytvořeno a následně ověřeno několik hypotéz:
•

U spíše mnohoznačných nebo náročných úkolů je direktivní vedení vnímáno jako

pozitivní (vyšší spokojenost zaměstnanců), u jasně definovaných úkolů je naopak vnímáno
negativně.
•

Direktivní vedení je kompetentními pracovníky, kteří vysoce hodnotí svou

výkonnost, vnímáno jako rušivé.
•

Pokud jsou úkoly jasně strukturované a pracovníci zainteresováni na dalším

osobním růstu, tak se osvědčuje podporující styl.
•

Participační vedení je úspěšné především tehdy, když je vnímáno jako nástroj pro

redukci nejistoty a nejasností.
•

Pracovníci, kteří se cítí sami zodpovědní za své jednání (interní místo kontroly/locus

of control), upřednostňují participační styl vedení.
•

U komplexních úkolů a při vysokém zájmu pracovníků o osobní růst je vhodný styl

vedení orientovaný na úkol. (Kasper, Mayrhofer, 2005)

2.3.3.3 Normativní model vedení a rozhodování
V. H. Vroom a A. G. Jago (2007) vyvinuli detailní teorii rozhodování, která objasňuje za
jakých podmínek je to které rozhodování nejúspěšnější. Model vychází ze dvou
předpokladů: 1. Vedoucí může volit mezi více způsoby chování vůči podřízeným. 2. Styl
vedení a rozhodování je určován mírou participace, kterou nadřízený svým podřízeným
poskytne.

Pro

volbu

správného

způsobu

rozhodování,

musí

vedoucí

adekvátně

diagnostikovat situaci. Do hry vstupují následující proměnné: důležitost kvality rozhodnutí,
množství dostupných informací, strukturovanost problému, důležitost akceptace řešení ze
strany podřízených a pravděpodobnost akceptace, cíle organizace a případný konflikt kvůli
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upřednostňovanému řešení. Autoři předkládají detailní rozhodovací strom, který umožňuje
zvolit přiměřené rozhodování s různou měrou participace podřízených.

2.3.4 Situační teorie vlastností
2.3.4.1 Fiedlerova kontingenční teorie
Kontingenční teorii F. E. Fiedlera se budeme nyní věnovat podrobněji než
předcházejícím koncepcím, jelikož z tohoto autora vychází metoda Kollárika a Müllnera
„Škála na meranie štýlu vedenia“, kterou používáme ve výzkumné části.
Centrální myšlenkou této teorie je, že účinek určitého stylu vedení na výkon pracovní
skupiny záleží na situaci (Drenth et al., 2005). Fiedler (1973) předpokládá stabilitu
zaměření vedoucího na určitý styl vedení, které je tak spíše rysem osobnosti spojeným s
potřebami a nedá se trénovat. Dvě základní orientace vedoucího jsou buď zaměření na
úkol, nebo na lidi. Tato orientace je určována postojem vedoucího k tzv. nejméně
preferovanému spolupracovníkovi (orig. least preferred coworker, LPC), který Fiedler měří
pomocí sémantického diferenciálu. Vysoké skóre LPC je interpretováno jako silné zaměření
na lidi, nízké skóre LPC jako silné zaměření na úkol. Primární motivace vedoucích s vysokou
hodnotou

LPC

spočívá

v tom,

že

dosahují

uznání

a

úcty

pracovníků

dobrými

interpersonálními vztahy. Tito nadřízení mají ve svém chování tendenci k ohleduplnosti a
toleranci vůči svým podřízeným, proto je jejich hodnota LPC příslušně vysoká. Nadřízení
s nízkou hodnotou LPC jsou naopak motivováni úkolem. Dosahují sebeúcty a uspokojení
potřeb úspěšným plněním svých úkolů. Interpersonální vztahy je zajímají méně. Proto jsou
vůči méně kladně vnímaným pracovníkům příslušně méně tolerantní, což se odráží v jejich
nižší hodnotě LPC.
Do modelu jsou zahrnuty tři aspekty situace:
a.

vztah vedoucí – podřízený (zda je skupinové klima příznivé),

b.

struktura úkolu (míra do jaké je úkol rutinní a/nebo jasně strukturovaný),

c.

síla pozice vedoucího. (Fiedler, 1971)

40

Schéma_4.
_4. Kontingenční model (Fiedler, 1971,
1971 s. 146)

Fiedler (1971) uvádí, že vedoucí zaměření na úkol jsou efektivnější v situacích
extrémních (tj. příznivých nebo nepříznivých), zatímco vedoucí zaměření na lidi a sociální
vztahy efektivněji „vedou“ v situacích spíše průměrně příznivých (nebo nepříznivých).
Terénní i laboratorní výzkum prokázal, že na základě tohoto modelu můžeme dospět
k závěru, že vztah
ztah mezi stylem vedení a výkonem pracovní skupiny je ovlivňován dimenzí
příznivosti/nepříznivosti
/nepříznivosti aktuální situace (viz Sch_4).

2.4 Kritiky teorií vůdcovství
Námi probrané koncepce představují „ideální typy“. Komplexní souvislosti jsou
zobrazovány prostřednictvím malého počtu proměnných a často v dichotonní kategorizaci,

41

což sice slouží k orientaci, ale nemůže si nárokovat adekvátní zobrazení skutečnosti ve
všech jejích podobách.
Například Müri k tomu kriticky uvádí: „Vysvětlující modely mohou pomoci lepšímu
porozumění komplexního chování. Mohou ale také zabránit vnímání svébytnosti příslušné
situace. Dosavadní teorie řízení sváděly k tomu, že se přemýšlelo spíše stereotypně, místo
aby se pomáhaly senzibilizovat procesy řízení. Toto kritické hledisko by se mělo zohlednit
při předkládání jednotlivých modelů úspěchu a jejich výroků k dosahování úspěchu,
abychom nepropadli příliš zjednodušujícímu chápání procesu řízení.“ (Müri, 1984 in Kasper,
Mayrhofer, 2005, s. 198)
Vzhledem

k mnohonásobné

podmíněnosti

úspěšného

vedení

se

někdy

vůbec

pochybuje o smysluplnosti tohoto pojmu. M. Hewstone a W. Stroebe (2006) namítají, že je
možné, že se v tradičním výzkumu vůdcovství přeceňuje množství kontroly, kterou vůdci
mají. Meindl, Ehrlich a Dukerich (in Hewstone, Stroebe, 2006) pozorovali, že vůdci se
stávají obětními beránky při špatném výkonu organizace a bývají oslavováni za skvělý
výkon, a došli k hypotéze, že rostou preference používat vůdcovství jako atribuční kategorii
při snaze porozumět výsledkům organizace.
W. Mayrhofer (in Kasper, Mayrhofer, 2005) si o teoriích řízení myslí, že „se jeví pro
práci ve skupinách a pro týmy vůdčí styl spojený s jednou osobou jako překonaný“. Skupina
se má v souladu s příslušným stupněm samostatnosti sama řídit a vést. Na této cestě
potřebuje průvodce, který ale nemá vystupovat direktivně, protože jinak by se potřebný
potenciál samoregulace nevyvinul. Představa vedení koncentrovaná na určitou osobu tedy
má být nahrazena určitými funkcemi vedení, které se musí ve skupině uplatnit:
•

na cíl a úkoly orientované funkce

•

na skupinu a na proces orientované funkce

•

analytické funkce.
Podle své zralosti může tyto funkce plnit skupina sama, zbytek by měl převzít vedoucí

osoba. A uzavírá, že pak tedy nezáleží na tom, kdo skupinu vede, ale na tom, že jsou funkce
skupinou přijímány.(Kasper, Mayrhofer, 2005)
Tato myšlenka je dovedena až k závěru, že „vedení je umění učinit se přebytečným“.
(Zde existuje protiklad k chování laissez faire, který tkví v tom, že tato aplikace je záměrná,
dochází k ní tedy jako k důsledku péče a umění, nikoli nejistoty, nezájmu, potíží
s kontaktem a vnitřní negace. (Antons, 1992 in Kasper, Mayrhofer, 2005)
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Pozoruhodné také je, že většina teorií vůdcovství pochází z anglosaské oblasti, což dle
německých autorů souvisí s úzkostí, která je s touto oblastí v Německu spojená (více
Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 198).

3. Styl vedení a pracovní spokojenost
V předcházejících kapitolách se zabýváme střídavě tématy pracovní motivace, pracovní
spokojenost a styl vedení. Vztah pracovní motivace a pracovní spokojenosti jsme
dostatečně zdůvodnili již v závěru pojednání o pracovní motivaci, ozřejměme si tedy nyní
souvislost pracovní motivace a stylu vedení.
Úvodem je nejprve nutné rozlišit pojmy spokojenost vedoucího, spokojenost
s vedoucím a úroveň celkové spokojenosti v závislosti na stylu vedení. My se v této
diplomové práci zaměřujeme zejména na poslední dvě dimenze vztahu stylu vedení a
spokojenosti. V kapitole o stylech vedení je problematika konkrétních typů a jejich vliv na
úroveň pracovní spokojenost/nespokojenosti rozpracována podrobně, v této souhrnné
části si uveďme jen stručné shrnutí.
Jak uvádí Štikar et al., je způsob vedení pracovníků a pracovních skupin faktorem,
který ovlivňuje pracovní spokojenost. Je úzce spojen s osobností manažera a stylem vedení,
který tento preferuje a situačně využívá. Rozlišuje dvě dimenze způsobu vedení, které
příznivě ovlivňují pracovní spokojenost:
1. Zaměření manažera na své podřízené (zájem o jejich práci, podpora odborného
růstu, akceptování názoru na způsob vykonávání práce, neformální komunikace
s podřízenými apod.),
2. Participativní řízení (podřízení více ovlivňují vlastní práci, podílí se na rozhodnutích,
vyjadřují se k záměrům a cílům pracovní skupiny apod.) Trvale participativní klima
v pracovním týmu má větší vliv na spokojenost, než účast na dílčích a specifických
rozhodnutích. (Štikar, et al., 2003)
G. Rich (1997) tvrdí, že manažer (resp. vedoucí pracovník) je odpovědný za mnoho
činností a aktivit, které mají hlavní vliv na zaměstnancovu spokojenost, jako je například
hodnocení pracovního výkonu, vedení a asistence při plnění pracovních povinností. Právě
v souvislosti s touto zodpovědností je vždy nutné, aby podřízení měli ve vedoucího důvěru.
V takovém případě je v pracovní skupině shledána vysoká úroveň pracovní spokojenosti
(také vyšší pocit osobního závazku vůči organizaci a nižší tendence odchodu z organizace).
Tento závěr můžeme rozšířit i na spokojenost s vedoucím, protože tyto pojmy jsou
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koncepčně velmi podobné, oba reflektují postoje nebo hodnocení pracovníků k témuž:
k vedoucímu (Dirks, Ferrin, 2002).
Harter, Schmidt a Hayes (2002) studovali dostupnou literaturu o pracovní spokojenosti
a dospěli k závěru, že pracovní spokojenost v podstatě znamená spokojenost s vedoucím.
Podřízení totiž často vidí své vedoucí jako primární determinantu jejich celkové pracovní
spokojenosti. Vedoucí pracovník umožňuje vidět jejich práci v širším kontextu, výběrem
svědomitých a zásadových pracovníků zvyšuje respekt mezi zaměstnanci a poskytuje také
zpětnou vazbu o dosahování stanovených cílů. Je také osobou, která může vytvořit
podmínky pro vzájemné poznání členů pracovního týmu. Většina vedoucích podporuje
vznik přátelských vztahů na pracovišti, vytváří tedy i takto podmínky pro pociťování
pracovní spokojenosti.
Dle závěrů výzkumných studií 5 se zdá, že korelace spokojenosti a stylu vedení je již
dostatečně prokázána. Kromě stylů vedení, které spokojenost ovlivňují v různé míře, záleží
také rozsah vlivu vedoucího pracovníka na spokojenost podřízeného na individuálně
odlišné žebříčky hodnot spojených s pracovním prostředím. Nepřikládá-li zaměstnanec
vztahům na pracovišti, uznání vedoucího, spravedlivému ocenění pracovního výkonu apod.
větší důležitost, pravděpodobně, nebude úroveň jeho pracovní spokojenosti stylem vedení
příliš determinována.
Dle T. A. Judge a R. F. Piccola (2004) má například transformační styl vedení
k pracovní spokojenosti podřízeného pozitivní vztah, ke spokojenosti podřízeného
s vedoucím, pracovní motivaci podřízeného, pracovní výkonnosti vedoucího, pracovní
výkonnosti skupiny nebo celé organizace, efektivity vedení. Avolio dokonce přidává tvrzení,
že laissez-faire (liberální) styl vedení je „ubohý, neefektivní a vysoce neuspokojující pro
podřízené“ (Avolio et al., 1999).
Funkční teorie vedení se vyslovuje o schopnosti vedoucího uspokojovat potřeby týmu
ve dvou směrech:
1.

Upravuje interní i externí podmínky pracovního prostředí. Shromažďuje

informace o výkonnosti týmu. Poskytuje informace o pracovních cílech.
2.

Vedoucí zná prostředí, tým i kontext práce. Změny, které podniká, aby zvýšil

pracovní výkonnost týmu, nemusejí vést ke kýženému cíli. (Morgeson, 2005)
Závažnost tématu souvislosti pracovní spokojenosti a stylu vedení vyplývá i ze
skutečnosti, že nízká spokojenost s vedoucím a sociálním klimatem, společně s rolovými
5

Například studie Medley, Larochelle, 1990; Holdnak, Harsh, Bushardt, 1993; Skogstad et al., 2007;

Morgeson, 2005; Ostroff, 1992.
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konflikty a pracovní kontrolou, jsou nejspolehlivějším prediktorem bullyingu na pracovišti.
(Skogstad et al., 2007)
Stále více organizací proto investuje do školení vedoucích pracovníků, která jsou
nabízena agenturami po celém světě, tedy i u nás. Je jen otázkou, zda jsou vzhledem ke
složitému komplexu vztahů mezi styly vedení a pracovní spokojeností, specifiky pracovních
podmínek, osobnostními charakteristikami vedoucího i podřízený skutečně schopny vybavit
vedoucího relevantními nástroji pro specifika dané pracovní pozice a organizace.
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III.

Empirická část

Výzkum, který je realizován v oblasti psychologie práce a organizace, je nejčastěji
provázán s konkrétním podnikem nebo jiným komerčním subjektem. Není možné provádět
empirická šetření v laboratořích, bez skutečného kontaktu s reálným pracovním prostředím
se všemi jeho typickými znaky, závislými i nezávislými proměnnými. Je proto třeba skloubit
požadavky a zájem prosperující organizace a akademicko-vědecký přístup. Zejména
v otázce metodologie, rozsahu výběrových souborů, čistoty vědeckého designu je proto
mnohdy třeba hledat určité kompromisy, které by byly pro vědce praktika i akademického
výzkumníka akceptovatelné.
Tržní organizace v současnosti stále častěji zadávají externím expertním poradenským
agenturám výběrová řízení na významné pracovní pozice. Kromě jiného také s jejich pomocí
zjišťují pracovní spokojenost svých zaměstnanců, která je důležitým faktorem pracovní
výkonnosti, loajality a nízké fluktuace.
Hlavním výzkumným záměrem takových analýz bývá většinou odhalit nedostatky
v personálním řízení, identifikovat slabé stránky nebo potenciálně rizikové oblasti v řízení
organizace. Jedním z vhodných nástrojů je pro tyto výzkumné cíle metoda SWOT 6, která je
sice primárně spíše marketingovým nástrojem, přesto však může umožnit zhodnocení
personální struktury firmy. I my jsme se s ohledem na zadání výzkumného projektu pro
společnost CG snažili dle SWOT kategorizovat závěrečná zjištění našich výzkumných metod,
které jsme nakonec prezentovali vedení firmy. Pro účely této diplomové práce budeme
výsledky výzkumu prezentovat standardním způsobem.

1. Charakteristika organizace
Jak jsme již konstatovali v úvodu k empirické části, jsou výzkumy v oblasti psychologie
práce a organizace častěji realizovány v podmínkách skutečné organizace. Ani my jsme
v tomto smyslu nebyli výjimkou a náš výzkumný projekt vznikl jen díky vstřícné spolupráci
se společností CG. Jaká je tedy společnost, v jejímž kontextu je psána už druhá diplomová
práce na katedře psychologie? 7

6

Metoda SWOT analýzy byla vyvinuta A. Humphreym na Stanfordské univerzitě. Název metody je

akronymem slov: Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats
(hrozby).
7

V této organizaci byla psána také diplomová práce Mystery shopping – nástroj hodnocení pracovního

výkonu.
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Společnost CG je dynamická, progresivní a nejenom kvůli nástupu nových technologií
proměňující se společnost. Podniká v oblasti tiskových a kopírovacích služeb. Společnost se
zaměřuje jednak na malé zákazníky, jednotlivce, kteří přicházejí do jednotlivých
provozoven, dále na větší zákazníky, jako třeba projektové kanceláře, jimž zajišťuje
speciální tisky, i na velké firemní zákazníky, kterým poskytuje celý tiskový servis.

Náš výzkum pracovní spokojenosti je zaměřen na pracovní kolektivy jednotlivých
provozoven, proto se dále v charakteristice zaměříme pouze na tuto oblast, popřípadě
zmíníme nějakou důležitou skutečnost z kontextu organizace.
V Praze sídlí ústřední produkční středisko, které zpracovává velkoobjemové tisky a
větší zakázky. Dále je v ČR 6 maloobchodních provozoven, z toho 4 jsou v Praze a po jedné
v Plzni a v Brně.

Během několika posledních pár let expanduje společnost do dalších

středoevropských zemí, konkrétně do Maďarska a Polska.

V poslední době se také

proměňuje a rozšiřuje portfolio služeb směrem k většímu zákaznickému komfortu a
individuálně specifickým službám.
Jednotlivé maloobchodní provozovny jsou otevřené pro zákazníky po celý týden, jedna
dokonce nonstop i v noci. Úkolem zaměstnanců je komunikovat s přicházejícími zákazníky a
vyřizovat jejich zakázky. Přestože tiskové zakázky velkých objemů jsou zpracovávány
v produkčním středisku, i na provozovnách se někdy sejdou větší, časově náročnější
zakázky. Povaha pracovních úkolů proto klade na zaměstnance nároky nejen, co se týká
technických schopností a dovedností v obsluze kopírovacích a tiskařských strojů nebo práce
se softwarovým vybavením, zaměstnanci musí být současně také dobrými obchodníky,
prodavači a mít schopnost přiměřeně komunikovat se zákazníky.
Každá provozovna má svého vedoucího, který je za ni odpovědný 8. Jeho úkolem je
provozovnu vést a zajišťovat a koordinovat každodenní provoz. K ruce má zástupce
vedoucího respektive vedoucí směn, kteří se na vedení provozovny aktivně podílejí a
zastupují vedoucího v jeho nepřítomnosti. Vedoucí i jejich zástupci v případě potřeby,
například náhlého navýšení počtu zákazníků na provozovně, se zapojují do práce na
prodejně, pomáhají s obsluhou nebo s přípravou zakázek. Přímým nadřízeným vedoucích
provozoven je personální a provozní ředitel. Pravidelně se s vedoucími setkává na
týmových poradách. Společně se snaží například optimálně nastavit některé pracovní
procesy. Také se setkávají nad výsledky commercial review (tj. zhodnocení pracovní
8

V jednom případě byl jeden vedoucí zodpovědný za dvě provozovny. Tento vedoucí v průběhu našeho

výzkumu odcházel a na jeho místo nastoupili do každé z těchto dvou provozoven noví vedoucí.
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efektivnosti jednotlivých týmů a ekonomických výsledků provozoven). Provozní ředitel má
ve firmě v kompetenci také personální oblast, je tedy osobou zodpovídající za výběr nových
zaměstnanců, zařizuje programy pro další vzdělávání zaměstnanců, teambuildingové
aktivity a zastřešuje systém hodnocení pracovního výkonu.
V rámci celé organizace je poměrně vysoká fluktuace zaměstnanců. Částečně je to
kvůli otevření produkčního střediska, kam se přesunula část pracovníků. Dále pozorujeme a
máme to i potvrzené od provozního ředitele, že se schopní zaměstnanci posouvají
v hierarchii do jiných pozic, například z provozoven do marketingového oddělení, z pozice
řadového zaměstnance na pozici zástupce vedoucího nebo na vedoucího provozovny anebo
právě do produkčního střediska.
Můžeme říci, že v celé organizaci je možné vysledovat obecnou tendenci sjednotit
procesy pracovní i personální, zavést transparentní systém přidělování firemních benefitů a
vyplácení mimořádných bonusů.

2. Cíle, výzkumné otázky, hypotézy.
Hlavním výzkumným cílem této diplomové práci je analyzovat souvislost mezi stylem
vedení pracovního kolektivu a pracovní spokojeností jednotlivých členů. Metodami
statistické analýzy bychom chtěli ověřit hypotézy o tomto vztahu. Naším základním
výzkumným předpokladem je, že u jednotlivých pracovních kolektivů v organizaci typu CG,
která usiluje o sjednocený systém personálních i pracovních procesů, můžeme považovat
pracovní podmínky všech zaměstnanců za velmi podobné. V takové situaci se stává
významnou proměnnou osobnost vedoucího a jeho styl vedení a my si klademe otázku, jaký
a zda vůbec má vliv na spokojenost zaměstnanců. Proto naše první a základní hypotéza zní:
•

V různých pracovních skupinách s různými vedoucími se statisticky významně
liší úroveň celkové spokojenosti zaměstnanců.

Druhá hypotéza rozvíjí a specifikuje první:
•

V různých pracovních skupinách s různými vedoucími se statisticky významně
liší úroveň spokojenosti zaměstnanců se stylem vedení vedoucího.

Třetím výrokem, který chceme zvolenými metodami ověřit, je:
•

Jednotlivé skupiny zaměstnanců (dle provozoven), které jsou vedeny
vedoucími s různými styly vedení, se signifikantně liší v úrovni spokojenosti
zaměstnanců s vedoucím.

Tuto hypotézu jsme ještě upřesnili a formulovali výrok:
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•

V jednotlivých demografických skupinách (dle věku, pohlaví, vzdělání) jsou
statisticky významné rozdíly ve spokojenosti s vedoucími.

Další hypotéza, kterou jsme statisticky ověřovali, byla formulována takto:
•

Jednotlivé pracovní skupiny s různými vedoucími se statisticky významně liší
v úrovni spokojenosti v některých aspektech práce.

Poslední dvě hypotézy se zabývají vztahem mezi demografickými charakteristikami
souboru a jejich souvislostí se spokojeností a žebříčkem hodnot v pracovní oblasti:
•

Jednotlivé demografické skupiny (dle věku, pohlaví nebo vzdělání) se
statisticky významně liší v úrovni spokojenosti s dílčími aspekty práce.

•

Jednotlivé demografické skupiny (dle věku, pohlaví nebo vzdělání) se
statisticky významně liší v pořadí důležitosti dílčích aspektů práce.

Současně s výše ověřovanými hypotézami jsme si položili také několik výzkumných
otázek:
Jak souvisí pořadí jednotlivých aspektů práce (dle důležitosti) s úrovní spokojenosti
v dílčích aspektech práce?
Jaký vztah má pracovní spokojenost, resp. spokojenost se stylem vedení, a styl vedení
diagnostikovaný pomocí metody T. Kollárika a J. Müllnera (1982)?
Jaká je povaha pracovních úkolů vedoucího a do jaké míry je pracovní situace
optimální pro vedoucího pracovníka s daným stylem vedení?

3. Výzkumné metody
Ve skutečnosti je třeba výzkum rozdělit do dvou relativně nezávislých částí, které se
odlišují nejen teoretickými východisky, ale též použitými metodami při sběru relevantních
dat. Vzhledem ke komplexně pojaté problematice pracovní spokojenosti a stylu vedení
jsme využili metod kvalitativních i kvantitativních. Zatímco metody kvantitativního
výzkumu měly vést zejména k ověření výzkumných hypotéz, kvalitativní výzkum nám
umožnil blíže a detailněji popsat a interpretovat problémové oblasti našeho tématu.
Přestože jsme měli v počátku kvalitativní části výzkumné otázky, které z části vyplývaly
také z teoretického zázemí kvantitativního výzkumu, snažili jsme přistupovat k tématu
nezatíženi vlastními premisami. Výsledky a získaná hrubá data z obou částí byly v závěrečné
analýze navzájem korelovány v kontextu hlavních výzkumných otázek a hypotéz.
Pro dosažení dílčího výzkumného cíle, kterým bylo v první fázi výzkumu určení aktuální
úrovně subjektivně pociťované pracovní spokojenosti zaměstnanců CG na pozici „operátor“
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(řadový zaměstnanec na provozovně bez dalšího specifického zařazení), byl administrován
dotazník vytvořený autorem této diplomové práce.
Ve druhé části výzkumného projektu byly realizovány polostrukturované rozhovory
s vedoucími pracovníky (vedoucí provozovny), se kterými byl současně administrován
standardizovaný dotazník autorů T. Kolárika a J. Müllnera „Škála na meranie štýlu vedenia“.

3.1 Autorský dotazník
V našem výzkumu pracovní spokojenosti jsme využili vlastní dotazník, který byl
inspirován zejména způsobem, jakým byli respondenti dotazováni v zahraničních studiích,
z nichž jsme citovali v teoretické části. Ovlivnily nás také diplomové práce o pracovní
spokojenosti (Chvojková, 2005; Pískačová, 2003; Jirková, 2001), které byly v předchozích
letech s úspěchem obhájeny na katedře psychologie FF UK. Skladbu otázek ovlivnil i
výzkumný záměr prozkoumat vztah pracovní spokojenosti a stylu vedení, proto bylo
zařazeno více položek na toto téma, než bývá obvyklé.

Při vytváření našeho dotazníku jsme vycházeli z předpokladu, že pracovní spokojenost
je velmi komplexním jevem se složitou strukturou, který je určován mnoha faktory, proto
jsme dotazník rozdělili do několika částí, ve kterých byly otázky pokládány odlišným
způsobem, a také odpověď respondent zaznamenával jinak. Z hlediska administrace byl
dotazník dle našeho názoru pro respondenty složitější, přesto však instrukce pro vyplnění
byla zjevně dostatečně srozumitelná.

V první části jsme se zaměřili na pět oblastí práce:
• Pracovní doba a čerpání volna
• Plat a benefity, zaměstnanecké výhody
• Vztahy v pracovním kolektivu
• Pracovní náplň a její souvislosti
• Vztahy s vedoucím pracovníkem.

Zaměstnanci měli v této části hodnotit spokojenost s jednotlivými aspekty práce na
pětistupňové škále (velmi spokojen, spíše spokojen, jak kdy, spíše nespokojen, velmi
nespokojen).
Při studiu dostupných pramenů jsme dospěli ke zjištění, že individuálně odlišná
úroveň pracovní spokojenosti zaměstnance při stejných podmínkách práce (tj. stejná
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povaha pracovních úkolů, stejné pravomoci a odpovědnost, platové podmínky a systém
benefitů, pracovní doba i čerpání volna), je určována též osobní hierarchií hodnot. V druhé
části jsme se proto snažili identifikovat hodnotové žebříčky jednotlivých zaměstnanců
v souvislosti s prací, resp. pořadí jednotlivých aspektů práce dle důležitosti, kterou jim
respondent subjektivně připisuje. Respondenti měli za úkol seřadit dvanáct položek podle
důležitosti. Na závěr měli zaměstnanci ještě zodpovědět otázku, jak jsou s prací v CG
spokojeni celkově.
Dotazník byl zadáván anonymně, respondenti jej mohli vyplnit v průběhu dvou týdnů.
Vyplněné dotazníky odevzdávali v zalepené obálce bez dalšího označení svému vedoucímu
pracovníkovi, který posléze celý soubor dotazníků za svěřenou provozovnu odevzdal přímo
do rukou výzkumníků.
Pro ověření spolehlivosti dotazníku jsme také korelovali jednotlivé položky dotazníku
mezi sebou samými a s celkovou spokojeností, která je faktickým kritériem míry, v jaké
konkrétní položka (resp. dílčí aspekt práce) přispívá k celkovému pocitu (ne)spokojenosti.
Všechny položky na hladině alfa=0,01 signifikantně korelují s celkovou spokojeností,
korelační koeficient Kendallovo Tau je vyšší než 0,5 u položek: spokojenost se
spravedlivostí při rozdělování mimořádných odměn, poskytovanými benefity, přidělenými
pracovními úkoly, náplní práce, spravedlivostí při rozhodování o pracovním postupu, image
firmy, komunikací s vedoucím, způsobem, jakým řídí provozovnu, způsobem, jak řeší
případnou chybu, možností požádat vedoucího o pomoc nebo radu, odměňováním nebo
pochvalou dobrých pracovních výkonů vedoucím.
Při korelaci jednotlivých položek dotazníku byla zjištěna signifikantní korelace na
hladině alfa=0,05 respektive alfa=0,01 u těchto položek: nejsilněji (větší než 0,6) korelovala
komunikace s vedoucím, způsob, jakým vede provozovnu a způsob, jakým vedoucí řeší moji
případnou chybu, dále výrazně korelovaly (více než 0, 5) položky: možnost požádat
vedoucího o radu a způsob, jakým vede provozovnu nebo komunikace s vedoucím. I ostatní
položky tohoto trsu korelují více než o 0,3.

3.2 Škála na meranie štýlu vedenia
Zařazení dotazníku T. Kollárika a J. Müllnera „Škála na meranie štýlu vedenia“ (1982)
do výzkumného designu vyplynulo z potřeby diagnostikovat styl vedení vedoucích
pracovníků v CG, abychom o něm mohli pojednat v kontextu pracovní spokojenosti. Jelikož
bohužel v Čechách není výzkumných metod, které by byly relevantní našemu záměru,
mnoho, a protože jsme se rozhodli použít standardizovanou metodu, zvolili jsme nakonec
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tuto škálu, kterou nejen sami autoři považují za dostatečně validní a reliabilní metodu.
Teoretickou základnou tohoto dotazníku je koncepce Fiedlerova kontingenčního modelu,
který je na interpersonálních vztazích ve skupině a zejména pak vztahu mezi vedoucím a
členy skupiny postaven. Charakteristický styl vedení je odvozován z percepce nejméně,
nebo nejvíce upřednostňovaného pracovníka.
Tato metoda byla individuálně administrována dle instrukcí v příručce v první části
rozhovorů s vedoucími pracovníky. Respondentům byla zadávána jen část pro NmUS (orig.
najmenej uprednostňovaného spolupracovníka).
Součástí

vyhodnocení

dotazníku

je

identifikace

pracovní

situace

vedoucího

v provozovně. Tento předmět byl také hlavním tématem polostrukturovaného rozhovoru.

3.3 Polostrukturovaný rozhovor
Cílem polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími bylo identifikovat jejich pracovní
situaci ve společnosti CG. Na jedné straně jsme chtěli odhalit společné rysy provozoven a
systém organizace vedení ve společnosti CG, na druhé pak nahlédnout osobité rozdílnosti
jednotlivých provozoven a jednotlivých vedoucích.
Rozhovor s vedoucími pracovníky, který následoval po administraci škály, označujeme
jako semistrukturované interview, jelikož otázky, které jsme vedoucím pokládali, nebyly
zcela závazné, předem jsme si stanovili pouze okruhy problémů, na které jsme se chtěli
zeptat. Reálný scénář rozhovoru se měnil také podle aktuálního průběhu povídání. Část
témat vyplynula z Fiedlerovy kontingenční teorie jako nutný doplněk Kollárikova a
Müllnerova dotazníku a týkala se povahy pracovních úkolů, síly pozice vedoucího a
příznivosti skupinového klima. Dalšími tématy byla struktura pracovní náplně, anamnéza
vůdcovství, otázka zásadních vlastností vedoucího, analýza kritické události a ambice
vedoucího. V rozhovoru jsme se snažili klást otázky otevřené, neutrální, citlivé a jasné a
svým chováním neovlivňovat obsah sdělení dotazovaného. Usilovali jsme o to, aby
rozhovor proběhl v atmosféře vzájemné důvěry a přívětivosti.
Rozhovor i administrace dotazníku trvala vždy maximálně třiceti minut, všechny
rozhovory proběhly v rozmezí tří dnů, vždy v pracovní době vedoucích pracovníků.
Dotazovaní souhlasili se zvukovým záznamem rozhovoru pro následnou kvalitativní
analýzu. Za čas věnovaný rozhovoru jim nebyla poskytována žádná náhrada.
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4. Popis základního souboru
Výzkumný projekt této diplomové práce má dvě klíčové části: pracovní spokojenost
zaměstnanců CG (na pozici operátor) a styl vedení vedoucích provozoven CG a jejich
vzájemný vztah. Bylo proto nezbytné realizovat výzkum ve dvou odlišných výběrových
souborech: mezi řadovými zaměstnanci CG a ve skupině vedoucích pracovníků.
Prvním souborem respondentů tohoto výzkumu byli řadoví zaměstnanci společnosti
CG, kteří pracují v jednotlivých provozovnách v Praze, Brně a Plzni. Se žádostí o anonymní
vyplnění strukturovaného dotazníku jsme prostřednictvím vedoucích provozoven oslovili
všechny pracovníky na plný pracovní úvazek: celkem tedy 74, před závěrečnou analýzou se
ke zpracování vrátilo 69 kompletně vyplněných formulářů, tj. 93% celkového počtu
zaměstnanců. Vyplněné dotazníky byly výzkumníkům předány vedoucím pracovníkem
v jednotlivě zapečetěných obálkách.
Dotazníkové šetření bylo zcela anonymní. Respondenty jsme požádali o základní
demografické údaje, jejich uvedení ale nebylo nezbytnou podmínkou pro zařazení
vyplněného dotazníku do analytické části. Tyto údaje byly výzkumníky použity pouze pro
statistické zpracování dat, neusilovali jsme o dodatečnou identifikaci konkrétních
zaměstnanců. Vybrané demografické charakteristiky jsou přehledně uvedeny v tabulkách
níže.
Věk

Muži

Ženy

Neuvedeno pohlaví

18-25 let

16

14

1

26-30 let

14

6

2

31-40 let

7

4

4

nad 40 let

1

0

Celkem

38

24

7

Tab_1. Respondenti dle věku.

Vzdělání

Muži

Ženy

Neuvedeno pohlaví

ZŠ

2

0

SOU

8

4

1

SŠ

26

17

3

VOŠ

0

2

VŠ

1

1

Celkem

37

24

1
5 (+3 neuvedli vzdělání)

Tab_2. Respondenti dle vzdělání.
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Rodinný stav

Muži

Ženy

Neuvedeno pohlaví

Svobodný/á

30

22

4

Ženatý/vdaná

4

1

1

Neuvedeno

4

1

2

Celkem

38

24

7

Tab_3. Respondenti dle rodinného stavu.

Délka zaměstnaní u CG

Muži

Ženy

Neuvedeno pohlaví

méně než 1 rok

8

8

1

1-3 roky

9

6

1

více než 3 roky

19

10

5

Celkem

36

24

7 (+2 muži neuvedli)

Tab_4. Respondenti dle délky zaměstnání.

Provozovna

Muži

Ženy

Neuvedeno

Celkem

pohlaví
Brno

5

4

2

11

Jugoslávská

6

5

2

13

Senovážné

9

4

0

13

6

5

1

12

12

6

2

20

Plzeň
Smíchov a Vltavská

9

Tab_5. Počty zaměstnanců podle provozoven.

Jak již bylo řečeno výše, respondenty neoslovili výzkumníci sami, ale v zastoupení
vedoucími provozoven. Vyvstává tedy otázka, zda by návratnost dotazníků byla ještě vyšší,
kdybychom osobně oslovili každého pracovníka jednotlivě. Podíl navrátivších se dotazníků
však i přesto považujeme za dostatečně vysoký.
Pravděpodobně také nebude možné zjistit motiv zaměstnanců, kteří dotazník
nevyplnili (nebo nakonec neodevzdali). Věříme, že s ohledem na garantovanou anonymitu
dotazování, nebyli někteří z nespokojených zaměstnanců odrazeni od vyplnění dotazníku
obavou z persekuce ze strany zaměstnavatele.

9

Provozovny na Smíchově a na Vltavské jsme hodnotili dohromady, protože měli společného vedoucího.
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Druhým výzkumným souborem byli vedoucí pracovníci, kteří jsou přímými nadřízenými
zaměstnanců, které jsme oslovili v rámci dotazníkového šetření pracovní spokojenosti.
Kvůli personálním změnám, k nimž právě v období realizace výzkumu došlo, bylo nakonec
realizováno pět semistrukturovaných rozhovorů s pěti respondenty, kteří jsou na pozici
vedoucí provozovny déle než tři roky. Všichni vedoucí jsou muži do 45-ti let, ženatí nebo
v trvalém partnerském vztahu. Ani jediný respondent nebyl v předchozím zaměstnání na
pozici vedoucího.

5. Výsledky
5.1 Administrace Škály na meranie štýlu vedenia
Při administraci škály na meranie štýlu vedenia nebylo naším hlavním cílem
zhodnocení vhodnosti určitého stylu vedení v dané konstelaci situačních charakteristik, ale
primárně identifikace stylu vedení zkoumaných vedoucích. Chtěli jsme podrobně
analyzovat typické tendence v jejich chování, abychom se mohli zabývat vztahem stylu
vedení a pracovní spokojenosti v jednom pracovním týmu.
Vedoucí v dotazníku Kollárika a Müllnera (1983) skórovali následovně:
Brno

50 bodů – 22 percentil

Jugoslávská

59 bodů – 42 percentil

Senovážné

63 bodů – 52 percentil

Plzeň

73 bodů – 75,5 percentil

Smíchov a Vltavská

75 bodů – 79,5 percentil

nízká hodnota NmUS
střední hodnota

vysoká hodnota NmUS
Tab_5. Výsledky administrace Škály na meranie štýlu vedenia.

Podle Kollárika a Müllnera by tedy vedoucí Plzně a Smíchova společně s Vltavskou byli
hodnoceni jako vedoucí s vysokou hodnotou NmUS, tedy jako vedoucí zaměření na vztahy,
vedoucí Brna jako vedoucí s nízkou hodnotou NmUS, tedy jako vedoucí zaměřený na úkol a
vedoucí Jugoslávské a Senovážného jako vedoucí se střední hodnotou NmUS.
Dle Fiedlera (1971) a Kollárika s Müllnerem (1982) spočívá primární motivace
vedoucích s vysokou hodnotou NmUS v tom, že dosahují uznání a úcty pracovníků dobrými
interpersonálními vztahy. Tito nadřízení mají ve svém chování tendenci k ohleduplnosti a
toleranci vůči svým podřízeným. Nadřízení s nízkou hodnotou NmUS jsou naopak
motivováni úkolem. Dosahují sebeúcty a uspokojení potřeb úspěšným plněním svých úkolů.
Interpersonální vztahy je zajímají méně. Proto jsou vůči méně kladně vnímaným
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pracovníkům příslušně méně tolerantní. O osobách se střední hodnotou NmUS píší Kollárik
s Müllnerem (1982), že se jedná o o poznání složitější osobnosti, méně autoritativní nebo
povolné a méně zaměřené na sociálně schvalované chování. Více se zajímají o osobní
schopnosti a méně o osobní přitažlivost nebo pracovitost. Zdá se také, že mají menší zájem
o práci ve skupině.

5.2 Semistrukturované interview. Kvalitativní analýza.
Charakteristiky

situace

vedoucích

ve

společnosti

CG

byly

zkoumány

semistrukturovaným rozhovorem a následnou kvalitativní analýzou. Primárně jsme se
zaměřili na charakteristiky postulované Fiedlerem jako podstatné. Jedná se o strukturu
úkolu, pozici vedoucího a příznivost skupinového klima.
Co se týče struktury úkolů, tak z rozhovorů vyplývá, že naprostá většina úkolů je
dobře strukturovaných, úkoly mají jednoznačný cíl a vedoucí již za dobu svého působení
v CG znají standardní průběh řešení. Otázka pozice vedoucího se týká moci, kterou
disponují vedoucí a jaké mají prostředky kontroly nad svými podřízenými. Vedoucí mohou
rozhodovat o výši prémií a bonusů jednotlivých členů jejich týmu. Mohou si vybírat své
spolupracovníky, a ač své rozhodnutí (například rozhodnutí o rozvázání pracovního poměru
s podřízeným) musí vždy konzultovat s vyšším vedením, každý vedoucí vyjádřil přesvědčení,
že by si, pokud by chtěli, „prosadili svou“. Všichni vedoucí také označili míru vlastních
pravomocí jako dostatečnou. V termínech Fiedlerova modelu můžeme tedy označit
strukturu úkolů jako dobrou a pozici vedoucího jako silnou. Jelikož jsou tyto dvě situační
proměnné z velké části určené organizací samotnou, můžeme tvrdit, že jsou pro všechny
provozovny a jejich vedoucí shodné.
Třetí situační proměnná ve Fiedlerově modelu, je příznivost skupinového klima nebo
vztah vedoucího a podřízených. Při hodnocení této proměnné jsme vycházeli ze dvou
zdrojů informací. Jednak z výsledků našeho vlastního průzkumu spokojenosti, kde jsme
měli otázku přímo na skupinové klima na pracovišti, a z hodnocení situace na provozovně
samotnými vedoucími. Z výzkumu spokojenosti vyplývá, že zaměstnanci jsou v průměru
spíše spokojeni a mezi pobočkami nejsou významné rozdíly. Vedoucí vesměs mluví o
příznivém klima na provozovnách. Někteří poukazují na vývoj skupinové atmosféry v čase a
její proměnlivost s měnícími se zaměstnanci, nicméně každý z vedoucích se svým vlastním
způsobem vyjadřoval pozitivně o současné atmosféře. Celkově lze tedy říci, že skupinové
klima je pro vedoucí spíše příznivé bez významných rozdílů mezi jednotlivými
provozovnami.
56

Podle Fiedlerova modelu lze říci, že za takové konstelace situačních proměnných, je
optimální styl zaměřený na úkol. Nicméně jak jsme již zdůraznili v úvodu této části, naším
záměrem nebylo zhodnotit vhodnost nebo nevhodnost určitého stylu vedení, ale jeho
prostá identifikace. Pro nás je podstatné, že podmínky v jednotlivých provozovnách se
významně neliší a můžeme považovat styl vedení vedoucího respektive jeho osobnost za
potenciálně rozhodujícího činitele ovlivňujícího spokojenost zaměstnanců jednotlivých
provozoven.

Vedle identifikace stylu vedení a zhodnocení podstatných komponent situace dle
Fiedlerova modelu, vyplynulo z rozhovorů mnoho dalších skutečností, které dokreslují
situaci vedoucích v CG. V této práci není prostor pro jejich podrobný rozbor (přepisy
rozhovorů a podklady pro kvalitativní analýzu si autor ponechá pro případný další výzkum),
nicméně lze zmínit některá zajímavá zjištění. Všichni vedoucí v minulosti neměli žádnou
podobnou zkušenost s vedením skupin, všichni mluví o své schopnosti vést jako o vyvíjející
se v čase a kromě jediného pracovali v minulosti ve společnosti CG na nižší pozici. Také se
částečně liší náplň práce mezi vedoucími pražských a mimopražských provozoven.
Mimopražští mají ke standardním činnostem společným všem vedoucím ještě navíc ve svém
regionu aktivity obchodní.
Všichni vedoucí se pravidelně setkávají, spolu s personálním a provozním ředitelem
hodnotí dosažené obchodní výsledky, připravují „akční plány“. Absolvovali také školení
zaměření na soft skills vedoucího (rozvojový pohovor, poskytování zpětné vazby, vedení
týmu, motivování pracovníků...).
Tématem hovoru byla také analýza kritické události. Kromě jediného vedoucího
uváděli všichni velmi podobné situace. Jednalo se o souběhy navýšení objemu zakázek a
zároveň nízkého počtu dostupných zaměstnanců například z důvodu nemoci. Nezřídka
v takové situaci sami vedoucí pomáhají týmu s plněním zakázek bez ohledu na svou řídící
funkci.
Setkali jsme se také s velmi specifickým případem, kdy vedoucí zmiňoval jako
nejkritičtější okamžik své kariéry vedoucího tlak ze strany vedení společnosti, kterému byl
vystaven z důvodu horších obchodních výsledků. Zmiňujeme tento případ spíše pro
zajímavost, protože žádný další vedoucí se v takové situaci neocitl, nelze tedy hovořit o
obecnějším trendu. Současně je třeba poznamenat, že s tímto vedoucím byla později
rozvázána pracovní smlouva, zejména kvůli konfliktnímu jednání a nízké motivaci v práci.
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Položil jsem vedoucím také otázku, co dělá dobrého vedoucího, jaký by měl být. Ve
všech odpovědích byla zmíněna nutnost dobrého vztahu s lidmi a dobré sociální schopnosti
vedoucího. V jednom případě mluvil vedoucí o důležitosti charismatu pro úspěšné vedení.
Jiný zdůrazňoval humor a umění zasmát se sám sobě. Vedoucí z Jugoslávské o sobě mluvil
jako o člověku, kterému spíše vyhovuje produkční práce, spíše než práce se zákazníky a
lidmi obecně. V dotazníku Škály na meranie štýlu vedenia skóroval ve středních hodnotách.

5.3 Statistická analýza
V druhé části analýzy získaných dat se budeme zabývat zejména testováním hypotéz,
které jsme formulovali v kapitole Cíle. Výzkumné otázky. Hypotézy. Tyto hypotézy se
vyslovovaly téměř výhradně o pracovní spokojenosti a byly ověřovány dotazníkovou
metodou.
Jednotlivé metody statistické analýzy jsme s pomocí statistického navigátoru
(http://rimarcik.com/navigator/) zvolili podle počtu posuzovaných proměnných, jejich
povahy, rozsahu výběrových souborů a ověřovaných hypotéz. Pro statistické zpracování
souboru nasbíraných dat jsme použili evaluační verzi statistického softwaru SPSS pro
Windows.
Proměnné zjišťované v našem výzkumu jsou různé povahy. Při vlastní administraci
dotazníku pracovní spokojenosti se uplatnily proměnné nominálního, ordinálního i
intervalového měřítka.
Přestože rozsah celého zkoumaného souboru je 69 respondentů, což by nás již
opravňovalo k použití parametrických testů, fakticky jsou porovnávané skupiny méně
početné (dle provozoven), mnohdy jen lehce nad deset jednotek, proto byly hypotézy
ověřovány výhradně neparametrickými testy. Z těchto metod pak metody pro soubory, u
kterých nelze předpokládat normální rozdělení náhodných proměnných a kde je tedy
vhodnější využít procedury nezávislé na rozdělení.
Pro ověření pravdivosti hypotéz o signifikantním rozdílu středních hodnot spokojenosti
v rámci celého souboru (hypotézy 1, 2 a hypotézy o rozdílech dle demografických skupin)
jsme využili neparametrické alternativy jednofaktorové analýzy rozptylu Kruskal-Wallisův
test. Tato metoda testuje nulovou hypotézu o rovnosti mediánů všech výběrových souborů.
Hypotézy o signifikantním rozdílu dvou souborů (např. dle provozoven, dle pohlaví),
tedy případy, že jedna z proměnných je nominální povahy, byl používán Chí kvadrát dobré
shody. Tato metoda testuje nulovou hypotézu, které tvrdí, že zjištěné (empirické) četnosti
v jednotlivých kategoriích se rovnají očekávaným (teoretickým) četnostem.
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Vztahy mezi položkami dotazníku byly analyzovány pomocí Kendallova pořadového
korelačního koeficientu τ, který měří sílu závislosti mezi dvěma pořadovými proměnnými.
Při posouzení nezávislosti proměnných (resp. významnosti koeficientu) jsme vycházeli
z Cohenova (1988) pojetí, že: korelace pod 0, 1 je triviální; 0,1-0, 3 malá; 0,3-0,5 střední a
nad 0, 5 velká. Korelace 0,7 až 0, 9 se označuje jako velmi velká; 0, 9-1jako téměř dokonalá.

5.3.1 Testování hypotéz
Následující dvě hypotézy byly ověřovány Kruskall-Wallisovým testem:
1. V různých pracovních skupinách s různými vedoucími se statisticky významně liší
úroveň celkové spokojenosti zaměstnanců.
Tato hypotéza nebyla na hladině významnosti α=0,05 potvrzena (platí H 0 : μ 1 = μ 2 =... = μ m ). 10
Přestože tato hypotéza nebyla verifikována, z výsledků uvedených dále vyplývá, že mezi
skupinami s různými vedoucími v dílčí spokojenosti rozdíly zjištěny byly. Je tedy otázkou,
do jaké míry mohou jiné faktory práce zmírnit negativní výsledek v jedné dílčí oblasti.
Například v kolektivech zaměřených zejména na vztahy mezi pracovníky a vedoucím, může
být nespokojenost s vnějšími podmínkami práce mírněna v celkovém výsledku spokojeností
v oblasti sociální a naopak.

2. V různých pracovních skupinách s různými vedoucími se statisticky významně liší
úroveň spokojenosti zaměstnanců se stylem vedení vedoucího.
Tato hypotéza byla na hladině významnosti α=0,05 potvrzena (platí tedy alespoň pro jednu
dvojici H A : μ i ≠μ j ).
Podrobné testové charakteristiky ze statistického softwaru SPSS jsou:
Tab_7. Statistika spokojenosti se stylem vedení vedoucího
Spokojenost s vedoucím

10

Smíšená provozovna

N

Mean Rank

Smíchov a Vltavská

20

21,46

Jugoslávská

13

42,25

Senovážné

13

41,87

Brno

11

31,94

Plzeň

12

26,38

Total

69

Podrobné testové charakteristiky ze statistického softwaru SPSS jsou uvedeny v Příloze 5.
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Test Statistics(a,b)
Spokojenost s vedoucím
Chi-Square

12,412

df

4

Asymp. Sig.

,015

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Smisena provozovna

3. Jednotlivé skupiny zaměstnanců (dle provozoven), které jsou vedeny vedoucími
s různými styly vedení (dle dotazníku Kollárika a Müllnera, 1982), se signifikantně liší
v úrovni spokojenosti zaměstnanců s vedoucím.
Třetí hypotézu jsme testovali Chí-kvadrátem dobré shody. Brno, Plzeň a provozovna
Smíchov nemají žádného zaměstnance, který by byl s vedoucím nespokojen 11, nelze proto
v jejich případě o rozdílu v úrovni spokojenosti vůbec hovořit. Chí-kvadrát dobré shody
přinesl pouze důkazy o signifikantních rozdílech mezi těmito třemi „spokojenými“
provozovnami a provozovnou na Jugoslávské (při α=0,01) a na Senovážném náměstí (při
α=0,05). 12
Získaná data přinesla důkaz o tom, že provozovny řízené vedoucími, kteří dosáhli
průměrných hodnot NmUS (59; 63), jsou na hladině α=0,01 signifikantně méně spokojené
se stylem vedení než provozovny, které řídí vedoucí s vysokým nebo naopak nízkým NmUS
(50; 73; 75).

Podrobné testové charakteristiky jsou následující:
Tab_10. Statistika spokojenosti s vedoucím dle Kollárika.
Dle Kollárika a Müllnera
Spokojenost s vedoucím

N

Mean Rank

střed

39

41,99

extrém

30

25,92

Total

69

Test Statistics(a,b)

a Kruskal Wallis Test
Spokojenost s vedoucím

Chi-Square

10,943

df

1

Asymp. Sig.

,001

11

b Grouping Variable: dle_Kollárika_

Pro výpočet Chi-kvadrátu byla data transformována podle pravidla, že hodnoty v intervalu 1 - 2,99

jsou hodnotami spokojenosti a hodnoty v intervalu 3 – 5 jsou hodnotami nespokojenosti.
12

Podrobné výsledky statistické analýzy jsou uvedeny v Příloze 5, Tab_8. pro dvojici Senovážné nám. a

Smíchov a Tab_9 pro dvojici Jugoslávská a Smíchov.
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Při podrobnější analýze všech výsledků v položkách, které se zaměřují na dílčí aspekty
spokojenosti zaměstnance s vedoucím, ve vztahu ke stylu vedení vedoucího, byly zjištěny
signifikantní rozdíly. Provozovny s vedoucím se středními hodnotami NmUS a provozovny
s vedoucím s okrajovými hodnotami NmUS se na hladině α=0,05 liší ve všech dílčích
položkách spokojenosti s vedoucím. Na hladině α=0,01 jsou pak stále signifikantní položky:
Způsob, jakým řídí vedoucí provozovnu, Komunikace s vedoucím.
Podrobné testové charakteristiky jsou následující:
Tab_11. Statistika spokojenosti s vedoucím dle Kollárika – dílčí aspekty.
Dle kollarika_

Komunikace s vedoucím

Způsob jakým vedoucí řeší moji

pro_chi_kvadrát

N

Mean Rank

střed

39

40,50

extrém

30

27,85

Total

69

střed
39

38,68

extrém

30

30,22

Total

69

případnou chybu

Možnost požádat vedoucího o

střed
39

39,74

extrém

30

28,83

Total

69

pomoc nebo radu

Odměňování nebo pochvala

střed

dobrých pracovních výkonů

39

39,83

extrém

30

28,72

Total

69

vedoucím

Možnost ovlivňovat přidělování

střed
39

39,12

extrém

30

29,65

Total

69

pracovních úkolů

Možnost podílet se na

střed
39

39,01

extrém

30

29,78

Total

69

rozhodování o změnách

Způsob jakým vedoucí řídí

střed
39

44,71

extrém

30

22,38

Total

69

provozovnu
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Odměňování

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Způsob jakým

Možnost

nebo pochvala

Možnost

vedoucí řeší

požádat

dobrých

ovlivňovat

Možnost

moji

vedoucího o

pracovních

přidělování

podílet se na

Způsob jakým

Komunikaces

případnou

pomoc nebo

výkonů

pracovních

rozhodování o

vedoucí řídí

vedoucím

chybu

radu

vedoucím

úkolů

změnách

provozovnu

7,514

3,408

6,036

5,568

4,364

3,978

22,681

1

1

1

1

1

1

1

,006

,065

,014

,018

,037

,046

,000

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: dle_kollarika_pro_chi_kvadrát

4. V jednotlivých demografických skupinách jsou statisticky významné rozdíly ve
spokojenosti s vedoucími.
Tato hypotéza nebyla na hladině α=0,05 testem Chí-kvadrát dobré shody potvrzena (resp.
platí H 0 : μ 1 = μ 2 =... = μ m ). Rozdíl mezi skupinami zaměstnanců dle věku, pohlaví a vzdělání
není statisticky významný. Pouze ve spokojenosti s tím, jak jsou vedoucím odměňovány a
chváleny za dobré výkony, jsou ženy na hladině α=0,05 signifikantně více spokojeny než
muži. Při interakci s vedoucími jsme dospěli k závěru, že pro všechny zaměstnance jsou
pracovní podmínky nastaveny stejně. Ženy i muži mají podobné pracovní povinnosti, nesou
stejnou zodpovědnost za výsledky práce a jsou za ni stejně odměňováni. Předpokládali
jsme proto, že by se mohly v této oblasti více projevit genderově specifické požadavky na
práci i pořadí hodnot v pracovní oblasti. Přijímaným názorem je, že ženy jsou více
orientovány na sociální oblast, muži naopak na výkon. Tak jak ukázaly naše výsledky, zdá
se, že v CG jsou vedoucí schopni uspokojit obě pohlaví v jejich nárocích v dostatečné míře.
Možná jen muži by za své pracovní nasazení, očekávali někdy výraznější pozitivní zpětnou
vazbu.

5. Jednotlivé pracovní skupiny s různými vedoucími se statisticky významně liší v úrovni
spokojenosti v některých aspektech práce.
Kruskal-Wallisovým testem jsme nejprve analyzovali celý soubor a signifikantní rozdíl
v úrovni spokojenosti s dílčím aspektem práce byl konstatován pouze u výše platu a bonusů
k platu. Nejvýrazněji k tomuto rozdílu přispívá výsledek v provozovně v Plzni. I mezi
ostatními provozovnami jsou rozdíly patrné, ale bez výsledků z Plzně by nebyly
signifikantní.
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Podrobné testové statistiky jsou následující:
Tab_12. Statistika spokojenosti v dílčích aspektech práce – dle provozovny.

Výše platu

Bonusy k platu

Chi-Square

10,5088

11,6840

df

4

4

Asymp. Sig.

,033

,020

Na hladině α=0,01, resp. α=0,05, se dále ukázalo, že pobočka v Plzni se signifikantně
liší od ostatních provozoven i v několika dalších aspektech: výše platu , poskytované
benefity, bonusy k platu, image firmy, možnost podílet se na rozhodování. V této pobočce
jsou zaměstnanci v těchto aspektech spokojenější než jinde, současně zde nejsou
zaměstnanci v žádné z oblastí nespokojeni.
Podrobné testové statistiky jsou následující :
Tab_13. Statistika spokojenosti v dílčích aspektech práce – srovnání Plzně a ostatních.

Bonusy k platu

Poskytované

Image firmy

benefity

Možnost
podílet

se

rozhodování
Výše platu

o

změnách

Chi-Square

10,5088

11,6840

6,3971

5,1078

3,8168

df

1

1

1

1

1

,033

,020

0,011

0,024

0,050

Asymp. Sig.

na

6. Jednotlivé demografické skupiny (dle věku, pohlaví nebo vzdělání) se statisticky
významně liší v úrovni spokojenosti s dílčími aspekty práce.
V tomto případě jde o celou skupinu konkrétních hypotéz, které se vyjadřují o
signifikantnosti rozdílu spokojenosti mezi skupinami respondentů dle věku, pohlaví,
vzdělání v jednotlivých položkách dotazníku. Nulové hypotézy o shodě mediánů byly
testovány opět Kruskall-Wallisovým testem. Signifikantní rozdíly byly potvrzeny na hladině
α=0,05 ve vztahu k pohlaví v položkách: přidělené pracovní úkoly, odměňování nebo
pochvala za dobré pracovní výkony. V obou případech jsou ženy spokojenější než muži. 13

13

Podrobné testové statistiky jsou uvedeny v Příloze 5, Tab_14.
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Signifikantní rozdíly ve spokojenosti mezi skupinami respondentů dle nejvyššího
dosaženého vzdělání byly zjištěny v položkách: výše platu, možnost uplatnění odborných
znalostí, spravedlivost při rozhodování o pracovním postupu a image firmy. Nejméně
spokojeni jsou v těchto položkách vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci (N=3) a absolventi
VOŠ (N=2), nejvíce spokojení jsou naopak absolventi SOU (N=13). 14
Výsledky v této otázce pro nás nebyly překvapením. S přihlédnutím k charakteristice
operátorské pozice, která neklade vyšší nároky na vzdělání ani odbornost pracovníka, jsme
očekávali, že pracovníci s vyšším vzděláním mohou mít silnější pocit nedostatečného využití
svých kapacit.

7. Jednotlivé demografické skupiny (dle věku, pohlaví nebo vzdělání) se statisticky
významně liší v pořadí důležitosti dílčích aspektů práce.
Mezi skupinami respondentů dle věku nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v žebříčku hodnot
v pracovní oblasti.
Mezi muži a ženami byl potvrzen signifikantní rozdíl (α=0,05) pouze v důležitosti,
kterou připisují možnosti uplatnit své odborné schopnosti. Pro ženy je tento aspekt méně
důležitý než pro muže.
Mezi skupinami respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání byly potvrzeny
signifikantní rozdíly (α=0,05) v důležitosti dlouhodobého zajištění obživy a perspektivní
práce 15.
Podrobné testové statistiky jsou následující:
Tab_16. Statistika pořadí důležitosti dílčích aspektů práce – dle vzdělání.
Vzdělání
Dlouhodobě

perspektivní

zajištění

N

Mean Rank

2

30,75

SOU

13

36,81

SŠ

46

30,11

VOŠ

2

52,25

3

60,50

ZŠ

obživy jistá a stálá práce.

VŠ
Total

14
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Podrobné testové statistiky jsou uvedeny v Příloze 5, Tab_15.

15

Dle důležitosti, kterou připisují tomuto aspektu, jsou skupiny dle vzdělání seřazeny následovně (od
nejvíce důležité): SŠ, ZŠ, SOU, VOŠ, VŠ.
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Dlouhodobě
perspektivní zajištění
obživy, jistá a stálá
Test statistics (a,b)

práce
9,881

a Kruskal Wallis Test

df

4

b Grouping Variable: Vzdělání

Asymp. Sig.

,042

Chi-Square

Kromě demografických skupin byly mezi sebou porovnány také jednotlivé provozovny
opět Kruskal-Wallisovým testem. Signifikantně se liší provozovny pouze v míře důležitosti,
jakou připisují výši výdělku 16 (α=0,05) a možnosti kariérového vzestupu 17(α=0,01). Zbylé
pořadí v žebříčku se mezi provozovnami signifikantně neliší. 18
Při statistické analýze dat jsme se také zabývali vztahy mezi spokojeností s
jednotlivými aspekty práce tak, jak bylo zjišťováno administrovaným dotazníkem.
Korelace mezi dvojicemi položek nebo též síla vztahu dvou proměnných byla měřena
Kendallovo korelačním koeficientem (tj. τ). Signifikantní korelace byla konstatována u celé
řady dvojic, v Příloze 6 jsou v tabulce přehledně uvedeny dvojice proměnných s korelačním
koeficientem τ > 0,5 tj. jen silné korelace, resp. dle Cohena (1988) velké korelace. Vysoké
hodnoty korelačního koeficientu zejména mezi položkami jednoho trsu jsou způsobeny
také úzkou souvislostí jednotlivých položek. Jsou důkazem, že se jednotlivé položky trsů
skutečně shodně zabývají jednou dílčí oblastí práce.
Zaměřili jsme se i na vztah mezi důležitostí, jakou respondenti připisují různým
faktorům práce a spokojeností v jednotlivých položkách dotazníku. Na alfa= 0,01 jsou
signifikantní korelace mezi položkami: spokojenost s možností čerpat pracovní volno a
důležitost možnosti uplatnit odborné znalosti (neg., τ=-0,350); spokojenost se spoluprácí s
kolegy a důležitost výše výdělku (neg., τ=-0,301), spokojenost s možností pracovního
postupu a důležitost trvale stabilní práce a obživy (τ=0,307); spokojenost se způsobem,
jakým řeší moji chybu a důležitosti výše výdělku (neg.,τ=-0,334), spokojenost s odměňování
a důležitost výše výdělku (neg., τ=-0,340), spokojenost se způsobem, jakým řeší vedoucí
moji chybu a důležitostí vztahů s vedoucím (τ=0,311).

16

Dle důležitosti, kterou jí připisují, jsou provozovny seřazeny následovně (od nejvíce důležité):

Senovážné náměstí, Brno, Plzeň, Jugoslávská, Smíchov.
17

Dle důležitosti, kterou mu připisují, jsou provozovny seřazeny následovně (od nejvíce důležité):

Jugoslávská, Senovážné nám., Smíchov, Plzeň, Brno.
18

Podrobné testové charakteristiky jsou uvedeny v Příloze 5, Tab_17.
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Přestože statistická analýza získaných dat i verifikace výzkumných hypotéz tvoří
důležitou část této diplomové práce, není snadné utvořit si na jejím základě ucelenou
představu o skutečné úrovni a struktuře pracovní spokojenosti v organizaci typu CG. Dle
našeho názoru je proto třeba uvést i výsledky v dílčích oblastech šetření. Většinu výsledků
uvádíme kvůli přehlednosti formou grafů a tabulek, s jejichž pomocí lze lépe porozumět
závěrům o povaze závislosti jednotlivých výzkumných proměnných.

5.4 Spokojenost dle provozoven
Pracovní spokojenost zaměstnanců byla zjišťována dotazníkem, který jsme jako
výzkumnou metodu podrobně charakterizovali v kapitole Autorský dotazník. Jelikož jednou
z našich základních výzkumných otázek byla souvislost úrovně pracovní spokojenosti se
stylem vedoucího, prezentujeme výsledky v následující skupině grafů dle provozovny (resp.
dle vedoucího). 19

19

Grafy jsou vytvořeny jako žebříčky jednotlivých položek dotazníku dle vyjádřené úrovně spokojenosti

zaměstnanců v každé z nich (průměry na provozovnu). V nejvýše (na ose y) uvedeném aspektu jsou
zaměstnanci spokojeni nejvíce, směrem k základně (ose x) jsou postupně uvedeny další položky dle klesající
spokojenosti (resp. narůstající nespokojenosti). Položky, ve kterých míra spokojenosti klesla pod neutrální
hodnotu (X=3) jsou odlišeny jinou barvou vodorovných sloupců. V těchto případech lze hovořit o
nespokojenosti zaměstnanců s dílčími aspekty práce.
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provozovna Brno

Možnost požádat vedoucího o pomoc nebo radu
Délka pracovní doby
Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu
Dostupnost místa pracoviště
Komunikace s vedoucím
Způsob, jakým vedoucí řeší moji případnou chybu
Vztahy s kolegy na pracovišti
Spolupráce s kolegy
Výběr termínu čerpání dovolené
Možnost volit směnu podle potřeby (vyměnit směnu)
Náročnost práce
Přidělené pracovní úkoly
Zodpovědnost, kterou nesu za výsledky práce
Klima na pracovišti
Náplň práce
Možnost čerpat pracovní volno
Odměňování nebo pochvala dobrých pracovních výkonů…
Možnosti dalšího vzdělávání, zvyšování…
Možnost pracovního postupu
Možnost ovlivňovat přidělování pracovních úkolů
Možnost uplatnění odborných znalostí
Způsob, jakým se v pracovním kolektivu řeší konflikty
Spravedlivost při rozhodování o pracovním postupu
Image firmy, společenská prestiž profese
Poskytované benefity
Spravedlivost při rozdělování mimořádných odměn
Možnost podílet se na rozhodování o změnách
Bonusy k platu (peněžní odměna dvakrát v roce)
Výše platu

1,0

2,0

3,0

Spokojenost

4,0
Nespokojenost

Graf_1. Spokojenost: Provozovna Brno.

provozovna Smíchov a Vltavská
Možnost požádat vedoucího o pomoc nebo radu
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Komunikace s vedoucím
Dostupnost místa pracoviště
Způsob, jakým vedoucí řeší moji případnou chybu
Délka pracovní doby
Zodpovědnost, kterou nesu za výsledky práce
Odměňování nebo pochvala dobrých pracovních výkonů…
Možnost čerpat pracovní volno
Výběr termínu čerpání dovolené
Spolupráce s kolegy
Náročnost práce
Přidělené pracovní úkoly
Klima na pracovišti
Možnost ovlivňovat přidělování pracovních úkolů
Vztahy s kolegy na pracovišti
Bonusy k platu (peněžní odměna dvakrát v roce)
Náplň práce
Způsob, jakým se v pracovním kolektivu řeší konflikty
Poskytované benefity
Možnost podílet se na rozhodování o změnách
Spravedlivost při rozhodování o pracovním postupu
Image firmy, společenská prestiž profese
Spravedlivost při rozdělování mimořádných odměn
Možnost uplatnění odborných znalostí
Možnost pracovního postupu
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Graf_2. Spokojenost: Provozovna Smíchov a Vltavská.
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provozovna Senovážné
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Vztahy s kolegy na pracovišti
Možnost čerpat pracovní volno
Výběr termínu čerpání dovolené
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Zodpovědnost, kterou nesu za výsledky práce
Způsob, jakým vedoucí řeší moji případnou chybu
Klima na pracovišti
Přidělené pracovní úkoly
Spolupráce s kolegy
Náročnost práce
Náplň práce
Spravedlivost při rozdělování mimořádných odměn
Možnost ovlivňovat přidělování pracovních úkolů
Způsob, jakým se v pracovním kolektivu řeší konflikty
Bonusy k platu (peněžní odměna dvakrát v roce)
Poskytované benefity
Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu
Odměňování nebo pochvala dobrých pracovních výkonů…
Možnost pracovního postupu
Možnost podílet se na rozhodování o změnách
Image firmy, společenská prestiž profese
Možnost uplatnění odborných znalostí
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Graf_3. Spokojenost: Provozovna Senovážné.

provozovna Jugoslávská
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Způsob, jakým vedoucí řeší moji případnou chybu
Bonusy k platu (peněžní odměna dvakrát v roce)
Náročnost práce
Zodpovědnost, kterou nesu za výsledky práce
Možnosti dalšího vzdělávání, zvyšování…
Přidělené pracovní úkoly
Komunikace s vedoucím
Poskytované benefity
Způsob, jakým se v pracovním kolektivu řeší konflikty
Image firmy, společenská prestiž profese
Odměňování nebo pochvala dobrých pracovních…
Spravedlivost při rozdělování mimořádných odměn
Možnost ovlivňovat přidělování pracovních úkolů
Možnost pracovního postupu
Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu
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Spravedlivost při rozhodování o pracovním postupu
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Graf_4. Spokojenost: Provozovna Jugoslávská.
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provozovna Plzeň
Dostupnost místa pracoviště
Možnost požádat vedoucího o pomoc nebo radu
Bonusy k platu (peněžní odměna dvakrát v roce)
Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu
Komunikace s vedoucím
Poskytované benefity
Přidělené pracovní úkoly
Možnost čerpat pracovní volno
Image firmy, společenská prestiž profese
Výběr termínu čerpání dovolené
Možnost ovlivňovat přidělování pracovních úkolů
Odměňování nebo pochvala dobrých pracovních výkonů…
Způsob, jakým vedoucí řeší moji případnou chybu
Náplň práce
Zodpovědnost, kterou nesu za výsledky práce
Klima na pracovišti
Spravedlivost při rozdělování mimořádných odměn
Možnost volit směnu podle potřeby (vyměnit směnu)
Náročnost práce
Výše platu
Délka pracovní doby
Možnost podílet se na rozhodování o změnách
Způsob, jakým se v pracovním kolektivu řeší konflikty
Spravedlivost při rozhodování o pracovním postupu
Možnost pracovního postupu
Možnost uplatnění odborných znalostí
Vztahy s kolegy na pracovišti
Spolupráce s kolegy
Možnosti dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace, odbornosti
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Graf_5. Spokojenost: Provozovna Plzeň.

Interpretujeme-li výsledky zobrazené ve výše uvedených grafech, musíme potvrdit
závěr analytické části. Hypotéza o signifikantním rozdílu spokojenosti v dílčích aspektech
práce dle provozoven (nebo též pracovních kolektivů) byla zamítnuta a my také v grafech
nacházíme řadu shod a podobností. Pouze provozovna v Plzni se od ostatních ve skupině
výrazněji odlišila. Zaměstnanci jsou tady spokojeni se všemi hodnocenými aspekty práce.

5.5 Spokojenost dle pohlaví
Podobně jako v případě spokojenosti dle provozoven i v úrovni deklarované
spokojenosti dle demografických charakteristik nebyly zjištěny výrazné rozdíly. Nebylo
tomu tak ani v případě srovnání spokojenosti mužů a žen. Jak je zřejmé z následujícího
grafu, doprovází křivka spokojenosti žen v dílčích aspektech práce křivku spokojenosti
mužů. Obě křivky se rozcházejí pouze v položkách: Délka pracovní doby, Poskytované
benefity, Zodpovědnost za výsledky práce, Přidělené pracovní úkoly, Náplň práce,
Náročnost práce, Možnost dalšího vzdělávání, Odměňování dobrých pracovních výkonů a
Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu.
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Graf_6. Spokojenost: Muži a ženy.

Zdá se, že ženy jsou v jednotlivých položkách spokojenější častěji než muži (se
vzrůstající hodnotou na ose y klesá spokojenost), rozdíly jsou však skutečně minimální.
Není zcela překvapivé, že jsou ženy méně spokojené s délkou pracovní doby a dále pak se
způsobem, jakým se v kolektivu řeší konflikty. Příčinu můžeme nalézat ve skutečnosti, že
žena má obvykle mimo pracovní dobu další povinnosti v domácnosti, v péči o rodinu a
výchově dětí. Pravděpodobně zejména odpolední a víkendové služby i samotná délka
pracovní doby mohou pocit pracovní vytíženosti ženy nepříznivě ovlivnit. Mimo naše
očekávání je však větší nespokojenost žen s výší mzdy než uvádějí muži.

5.6 Žebříček hodnot v pracovní oblasti
V jedné části autory vytvořeného dotazníku jsme respondenty požádali o seřazení
dvanácti „hodnot“, který souvisejí s pracovní oblastí, dle důležitosti, kterou jim připisují.
Při podrobnější analýze získaných dat jsme zjistili, že jednotliví respondenti umísťují
hodnoty na žebříčku s relativně velkým rozptylem. Následující graf ve tvaru jehlanu není
proto

vytvořen

dle

průměrného

umístění

v individuálních

žebříčcích

jednotlivých
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zaměstnanců, ale podle modu jednotlivých položek, jelikož modus v tomto případě
považujeme za vhodnějšíí charakteristiku výsledků v našem souboru. Při interpretaci tohoto
grafu je přesto třeba mít vždy na paměti, že jde pouze o teoretický model. Zaměstnance
s takto postaveným žebříčkem bychom možná hledali marně, přesto však můžeme tento
model využít alespoň
ň pro ilustraci obecnějších trendů v preferenci jednotlivých „hodnot“
v našem výzkumném souboru. Nejvíce důležitý aspekt „výše výdělku“ tvoří základnu
jehlanu, na špičce ja naopak umístěn „image firmy“, kterému zaměstnanci takovou
důležitost nepřikládají. Dále se ukazuje, že pro respondenty je velmi důležité mít
v pracovním kolektivu dobré vztahy a že si také cení jistoty zaměstnání a trvalého příjmu.

image firmy
možnost podílet se na rozhodování o
důležitých pracovních otázkách
zaměstnanecké výhody
možnost dalšího vzdělávání (zvyšování
kvalifikace)
možnost uplatnit své schopnosti (prokázat
svou odbornost)
možnost kariérového vzestupu
dostupnost z místa bydliště
možnost samostatné, tvůrčí práce bez
dozoru
vztahy v pracovním kolektivu
vztahy s vedoucím
dlouhodobě perspektivní zajištění obživy
(jistá a stálá práce)
výše výdělku

Graf_7. Žebříček hodnot.

Přestože jsou položky „zvyšování kvalifikace“, „možnost uplatnit své schopnosti“,
schopnost
„možnost kariérového vzestupu“, „možnost podílet se na rozhodování“ v horní polovině
grafu, a tedy, jak se může na první pohled zdát, pro zaměstnance CG relativně méně
významné, můžeme při podrobnější analýze dojít k závěru, že zaměstnanci s VŠ vzděláním,
kteří jsou s ohledem na požadavky na pracovní pozici „operátor“ příliš kvalifikovaní, méně
oceňují stálost a jistotu práce i vztahy s vedoucím, jako důležitější naopak uvádějí možnost
uplatnit své schopnosti a odborné znalosti. Jako výzkumníci si klademe
klad
otázku, do jaké
míry může deklarovanou potřebu kariérového vzestupu a uplatnění vlastní odbornosti
uspokojovat práce, která ve skutečnosti na odbornost pracovníka žádné nároky neklade.
Jak jsme uvedli v úvodní charakteristice společnosti,

k dlouhodobým
dlouhodobý problémům

personálního oddělení CG patří vyšší fluktuace zaměstnanců. Pravděpodobnost odchodu
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zaměstnance se zvyšuje právě v souvislosti s mírou nespokojenosti v aspektech práce, které
jsou pro zaměstnance důležité. Objeví-li se na trhu práce nabídka, která bude zaměstnance
více uspokojovat právě v oblastech, kterým přikládá větší význam, je více pravděpodobné,
že ze současného zaměstnání v CG odejde. My můžeme pro náš soubor pouze uvést, že se
zdá, že zaměstnanci, přestože uvádějí různé pořadí pracovních hodnot, nejsou v těch, které
řadí mezi nejdůležitější, výrazně nespokojeni. Jedinou problémovou oblastí se v tomto
ohledu zdá být jen výše platu, která je obecně na vrcholu žebříčku hodnot.

6. Diskuse
Nedílnou součástí každé diplomové práce je také diskuse výsledků a výzkumných
zjištění. I my se tedy budeme snažit v této kapitole rozvést hlavní dosažené výsledky a
uvést je do širších souvislostí výzkumu v oblasti psychologie práce a organizace. Zvážíme na
tomto místě také možnosti jejich využití v praxi. Zamyslíme se též nad chybami, které
mohly realizovaný výzkum i přes naši snahu o jejich maximální eliminaci zatížit.
V úvodu empirické části jsme formulovali řadu výzkumných hypotéz, které jsme chtěli
pomocí zvolených metodologických nástrojů naším výzkumem verifikovat nebo vyvrátit.
Základním výzkumným záměrem bylo zjistit povahu vztahu mezi stylem vedení vedoucího
pracovníka a pracovní spokojeností zaměstnanců.
Výzkum nepotvrdil hypotézu o signifikantním rozdílu v úrovni celkové spokojenosti
zaměstnanců dle jednotlivých provozoven. Všechny provozovny v organizaci dosahují
výsledků, mezi kterými není významný rozdíl. Zaměstnanci CG jsou spíše spokojeni. Toto
zjištění je v rozporu k očekávání, které předcházelo vzniku této práce. Tento závěr by
podporoval myšlenku, že různý styl vedení nemá podstatný vliv na celkovou pracovní
spokojenost.
Dalším dílčím aspektem spokojenosti, který jsme zkoumali v souvislosti se stylem
vedení, byla spokojenost zaměstnanců se stylem vedení. Ukázalo se, že spokojenost
zaměstnanců se stylem vedení signifikantně rozdílná je. Samozřejmě nás zajímalo, zda tato
skutečnost, kdy jsou mezi zaměstnanci různých provozoven rozdíly ve spokojenosti se
stylem vedení vedoucího, souvisí se stylem vedení, tak jak jsme jej identifikovali pomocí
Škály pro meranie štýlu vedenia. Tady se ukázalo, že podřízení vedoucích s vysokým nebo
též nízkým NmUS uvádějí vyšší úroveň spokojenosti s vedoucím než podřízení vedoucích se
středními hodnotami NmUS.

Provozovny s vedoucím se středními hodnotami NmUS a

provozovny s vedoucím s okrajovými hodnotami NmUS se liší ve všech dílčích položkách
spokojenosti s vedoucím. Nejvíce pak v položkách „komunikace s vedoucím“ a „spokojenost
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se stylem vedoucího pracovníka“. Je otázkou, jak bychom mohli tento výsledek
interpretovat. Je možné, že zaměstnanci jsou spokojenější, pokud je vedoucí jednoznačný
ve svých očekáváních vůči jejich výkonu, ať již je zaměřený na lidi nebo na úkol. Zde
nicméně nemůžeme naše domněnky podpořit závěry publikovaných studií, vycházíme z
poměrně slabého rozpracování charakteristiky stylu vedení u vedoucích skórujících na škále
NmUS průměrně, tak jak uvádí manuál k dotazníku. Domníváme se, že právě střední
hodnota NmUS vyžaduje důkladnější rozpracování a případný budoucí výzkum. Tuto
myšlenku podporuje i fakt, že i podle T. Kollárika a J. Müllnera (1982) vykazují jejich
výsledky testování vedoucích normální rozložení, takže skupina skórujících kolem středu je
skupinou nejpočetnější.
Je také nutno podotknout, že toto zjištění je v rozporu se závěry Ohijských studií
(Neuberger, in Kasper, Mayrhofer, 2005), ve kterých bylo zjištěno, že zaměstnanci bývají
spokojenější se stylem vedení zaměřeným na lidi spíše než s vedením zaměřeným na úkoly.
Existuje zde také jistý teoretický rozpor s teorií, z níž metoda vychází. Ve Fiedlerově
modelu, z kterého vychází Kollárikův a Müllnerův dotazník, je uvažováno o stylu vedení
jako o jedné škále se dvěma póly, orientace na úkoly respektive na lidi. Nicméně Ohijské
studie tvrdí, že se jedná o dvě nezávislé dimenze, kdy vedoucí může potenciálně skórovat
vysoko v obou z nich. Není pak jasné, a to především u středních hodnot NmUS, jak je
hodnotit, uvažovali-li bychom o této hodnotě jako o složené ze dvou nezávislých dimenzí.
Další otázkou, kterou jsme se zabývali, bylo, zda se zaměstnanci různých provozoven
mezi sebou liší ve spokojenosti s nějakými dílčími aspekty práce. Ukázalo se, že v tomto
ohledu se výrazně odlišuje pouze provozovna v Plzni. Zaměstnanci jsou zde spokojenější
v těchto aspektech: výše platu , poskytované benefity, bonusy k platu, image firmy,
možnost podílet se na rozhodování. Ač většina našich hypotéz stála na předpokladu, že
podmínky zaměstnanců v CG, jsou ve všech provozovnách velmi podobné a rozhodující
proměnnou je osoba vedoucího respektive jeho styl vedení, domníváme se, že v tomto
případě je možné vysvětlovat tyto výsledky i specifiky regionu. Lze očekávat, že situace na
trhu práce v plzeňském regionu je jiná než ve velkoměstech typu Praha a Brno a hodnotí-li
zaměstnanec svůj platu srovnáním s průměrným platem v oblasti, vychází toto srovnání pro
pracující v Plzni příznivěji než v Praze nebo v Brně. Kdybychom tyto výsledky chtěli
vysvětlovat s ohledem na osobnost vedoucího nebo jeho styl vedení, nemůžeme vycházet
jen z hodnot NmUS. Ty totiž byly téměř shodné jako u vedoucího provozoven na Smíchově
a v Holešovicích. Zde ale zaměstnanci podobně spokojeni nebyli. Je nicméně zajímavé, že
vedoucí z Plzně při semistrukturovaném rozhovoru na otázku, jaká vlastnost je pro dobrého
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vedoucího nejdůležitější, odpověděl, že charisma. Je možné, že bychom jeho styl vedení
mohli charakterizovat tímto pojmem, náš dojem z osobního setkání to nevylučuje. Pro
adekvátní posouzení bychom nicméně potřebovali jiné výzkumné nástroje, než které byly
použité v této práci.
Nebyla potvrzena souvislost úrovně spokojenosti s vedoucím pracovníkem a
demografickými charakteristikami. Rozdělíme-li zaměstnance do skupin podle pohlaví, věku
nebo vzdělání bez ohledu na provozovnu, není mezi nimi signifikantní rozdíl ve
spokojenosti s vedoucím.
Celkové výsledky o vazbě stylu vedení vedoucího na spokojenost zaměstnanců jsou
spíše skromné. Jediný významný aspekt, v kterém se zaměstnanci s různým vedoucím liší, je
spokojenost se samotným vedoucím respektive s některou jeho dílčí činností. Lze tvrdit, že
tyto rozdíly neovlivňují další aspekty spokojenosti. Bude to také jistě dáno tím, že ani
v jedné provozovně nelze mluvit o tom, že by byli zaměstnanci s vedoucím a jeho stylem
vyloženě nespokojeni. Rozdíl mezi provozovnami je spíše menší a pohybuje se u všech
v poli různě vystupňované spokojenosti, ale ne nespokojenosti.
Také závislost pracovní spokojenosti v dílčích aspektech práce na demografických
charakteristikách byla ověřena pouze v několika případech. Obecně nelze říci, že by se ženy
a muži, různé věkové skupiny a skupiny dle vzdělání v celkové úrovni spokojenosti
statisticky významně lišily. Nepotvrdili jsme tímto například závěry A. Jurovského (1980),
který ve svých studiích dokumentoval pozitivní korelaci věku a pracovní spokojenosti.
Věkový rozptyl zaměstnanců CG však nepokrývá celé období pracovně aktivního života, je
tedy možné, že rozdíly se projevují mezi staršími a výrazně mladšími pracovníky. Ve studii
A. E. Clarka (1997), kterou citujeme v teoretické části, autoři uvádí, že u žen se pracovní
spokojenost více proměňuje dle úrovně vzdělání, u mužů tomu tak není. V našem souboru
byly absolutně nejvíce spokojené ženy vyučené bez maturity (SOU), nejméně spokojení byli
vysokoškoláci. Dle vzdělání se tedy respondenti lišili nejvíce v úrovni spokojenosti s výší
platu, možnosti uplatnění odborných znalostí, spravedlivostí při rozhodování o pracovním
postupu a image firmy. Nejméně spokojení jsou VŠ a absolventi VOŠ, nejvíce naopak
zaměstnanci s SOU. Vzhledem k velmi omezenému počtu vysokoškolsky vzdělaných
pracovníků (3 ženy, 2 muži) nelze však naše závěry ve větší míře zobecnit. Ptáme-li se však
po příčině menší pracovní spokojenosti vysokoškoláků, je třeba si uvědomit, že pracovníci,
kteří se výzkumu zúčastnili, jsou zaměstnáni na pozici operátor. Tato pozice je nejnižší
v hierarchii firmy, neklade specifické iniciační nároky na odborné dovednosti nebo znalosti.
Jestliže současně není nutné pro přijetí na tuto pozici ani středoškolské vzdělání, lze
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usuzovat i na odpovídající intelektové nároky. Ženy jsou signifikantně spokojenější než
muži s přidělenými pracovními úkoly i s odměnami a pochvalou za dobrý pracovní výkon.
V jednom relativně samostatně posuzovaném oddíle dotazníku jsme se zaměřili na
hodnoty spojené s oblastí práce. Pro ženy není v míře, jako je tomu u mužů, důležité mít
možnost uplatnit odborné znalosti. Vysokoškoláci tolik neoceňují skutečnost, že mají jistou
a stálou práci.
Při analýze získaných dat z dotazníku jsme zjistili řadu rozdílů mezi respondenty dle
pohlaví. Nejprve jsme konstatovali, že muži jsou jako skupina v uváděném pořadí hodnot
méně homogenní než ženy. Ačkoli ve skupině žen bylo možné vypočíst průměrné pořadí
hodnot, protože díky relativně malému rozptylu naměřených hodnot se téměř shodovalo s
modem, v souboru mužů se ukázala jako vhodnější metoda pro určení pořadí výpočet
modu. Naše výsledky se z části shodovaly s výsledky studie, které uvádí A. E. Clark (1997).
V této studii byly též konfrontovány výsledky skupiny žen a skupiny mužů v celkem osmi
aspektech pracovní spokojenosti. Ve všech aspektech byly ženy spokojenější, v šesti
aspektech dokonce signifikantně. Součástí studie A. E. Clarka (1997) bylo také zjišťování
hodnot spojených s prací. Náš výzkum potvrdil závěry A. E. Clarka (1997) o větší důležitosti,
kterou muži přikládají možnosti kariérového vzestupu. V našem souboru muži nejčastěji
uváděli tuto položku na sedmém místě v žebříčku hodnot, ženy na desátém. Další shodu
nalézáme v rozdílném významu oblasti vztahů na pracovišti pro respondenty dle pohlaví. I
naši muži nepřikládají vztahům na pracovišti ani vztahům s vedoucím takovou váhu jako
ženy. Muži mají také vyšší potřebu uplatnit své odborné schopnosti a mít možnost podílet
se na rozhodování o důležitých pracovních otázkách.
Celkově je třeba brát naše výsledky o vazbě stylu vedení a spokojenosti s rezervou.
Možnosti zobecnění vnímáme jako omezené. Domníváme se, že množství zaměstnanců je
dostačující a závěry o pracovní spokojenosti s jistými omezeními zobecnitelné jsou, to
samé, ale nemůžeme tvrdit o vedoucích. V tomto případě by byl lepší větší vzorek, což ale
nebylo vzhledem k velikosti společnosti CG možné. Vedle toho by bylo vhodné v budoucích
výzkumech použít i jiné výzkumné metody zaměřené na vůdcovství. Například „Multifactor
Leadership Questionnaire“, který vychází z teorie transformačního a transakčního stylu
vedení, by bylo jistě přínosem přenést a přeložit do českého prostředí.

Dále bychom se chtěli zamyslet nad otázkami validity a reliability. Kvalita
diagnostických metod v psychologii se vyjadřuje pomocí celé řady kritérií. Některá z nich
jsou i subjektivní a vycházejí z dlouhodobé klinické empirie, vyjadřují se spíše kvalitativně a
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verbálně. Většina je však vyjádřena kvantitativně různými statistickými koeficienty.
(Blahuš, 1989)
Prvním předpokladem pro to, aby byl test validní, je jeho reliabilita. Proto se budeme
nejprve zabývat reliabilitou škály NmUS. Reliabilita této metody byla autory T. Kollárikem a
J. Müllnerem (1982) ověřována metodou split-half korelace. Získané koeficienty korelace se
pohybují v jejich podání 0, 6, což je koeficient nižší než uvádí Fiedler, přesto však významný
a dostačující. Také při použití Cronbachova alfa koeficientu bylo potvrzeno, že metoda má
vysokou vnitřní konzistenci a je homogenní. Zeptáme-li se na stabilitu dosažených výsledků
v čase, uvádí Kollárik a Müllner (1982) hodnotu korelačního koeficientu 0,854. Retest
následoval za testem po čtyřech týdnech.
Jako pravděpodobně u každé standardizované metody máme i u NmUS k dispozici též
údaje o její validitě. Byla potvrzena vícero validizačními a korelačními studiemi.
Jelikož jsme se při administraci škály drželi pokynů v metodické příručce, můžeme
předpokládat, že i v našem výzkumu bylo dosaženo výše uvedených hodnot.
Námi vytvořený a administrovaný dotazník pracovní spokojenosti samozřejmě
takovými rozsáhlými důkazy o své reliabilitě a validitě nedisponuje. Tuto metodu jsme
připravili

pro jednorázový výzkum a ve skutečnosti nebylo naším cílem vytvořit

metodu obecnějšího významu a širokého užití. Za částečné potvrzení validity tohoto
dotazníku můžeme považovat například vysokou korelaci mezi položkami v jednotlivých
oddílech dotazníku. Jelikož dotazník není zaměřený jen obecně na celkovou pracovní
spokojenost, ale naopak rozlišuje mezi jednotlivými oblastmi práce, není v tomto případě
vhodné určovat reliabilitu metody rozdělením dotazníku na dvě poloviny. Zaměstnanec
může být spokojený s náplní práce, nemusí však být spokojen s klimatem na pracovišti.
Také další psychometrické metody odhadu reliability nejsou vhodné. Pracovní spokojenost
je emocionální psychickým stavem, který se mění v čase v závislosti na aktuálně
pociťovaném komfortu či diskomfortu v pracovní činnosti, přestože někdy můžeme
identifikovat i stabilní charakteristické tendence jedince, reliabilitu dotazníku nelze tedy
ověřit testem-retestem. Jestliže nám tedy současně není v českém prostředí k dispozici
žádná aktuální standardizovaná metoda pro zjištění pracovní spokojenosti, nemáme ani
nástroj pro ekvivalenční odhad.
Abychom mohli ověřit validitu dotazníku, museli bychom vědět, zda to, co respondenti
odpovídají, je pravda nebo lépe, zda skutečně svým dotazníkem měříme úroveň pracovní
spokojenosti. Jak toho ale dosáhnout? Není snadné nalézt nějaké objektivní kritérium
pracovní spokojenosti, ke kterému bychom mohli výsledky dotazníku vztáhnout. Takový
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vnější, objektivně pozorovatelný jev nám bohužel chybí. Výzkumy pracovní spokojenosti
prokázaly, že ani vztah mezi pracovní výkonností a pracovní spokojeností ani mezi fluktuací
a pracovní spokojeností není jednoduše lineární. I když obojí jistě pracovní spokojenost
ovlivňuje, v jakém rozsahu však není zcela jednoznačně určeno, mohou se zde projevovat i
další do výzkumu nezahrnuté proměnné (fyzický a mentální stav, inteligence, zručnost…).
Jediným možným kritériem, ke kterému můžeme výsledky dotazníku vztáhnout, je hodnota,
kterou zaměstnanci uvedli jako odpověď na otázku „jak jste s prací spokojeni“. Přesto však
obě hodnoty vypovídají o jevu, který je velmi subjektivní, není objektivně pozorovatelný
ani měřitelný. Jako výzkumníci tedy rezignujeme na poznání „faktické úrovně pracovní
spokojenosti“ (pokud nějaká taková veličina existuje), ale můžeme zjistit, jak spokojený se
zaměstnanec cítí.
Jelikož

jsme

jednotlivé

položky

dotazníku

pečlivě

volili

dle

teorií

pracovní

spokojenosti, které jsme uvedli v teoretické části diplomové práce, a také proto, že
zaměstnanci neměli žádný důvod úmyslně své odpovědi zkreslovat a manipulovat tak
celkovým vyzněním výzkumu, považujeme náš dotazník za metodu dostatečně validní a
reliabilní.
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IV.

Závěr

Jen malí lidé si kladou nízké cíle. I my jsme si proto stanovili cíle, které byly velkou
výzvou. Naším hlavním výzkumným záměrem bylo prozkoumat vazbu mezi stylem vedení a
pracovní spokojeností.
Kdybychom žili v ideální vědě nakloněné společnosti, ve světě, který vynakládá
neomezené prostředky na výzkum, nesvázáni etickými pravidly a neomezováni materiálně,
vybrali bychom si jako výzkumný nástroj reálný experiment. Měli bychom příležitost
umisťovat zaměstnance do různých experimentálních situací (respektive pod různé styly
vedení) a měřili bychom průběžně závislou proměnnou – spokojenost zaměstnanců. Vraťme
se ale zpátky do Čech na začátku 21. století. Často není možné realizovat výzkumy podle
ideálního výzkumného designu, a je třeba nalézt schůdný kompromis, objevit řešení, které
bude časově a zejména pak finančně méně náročné. My jsme měli velké štěstí, že jsme
v realitě nalezli konstelaci jevů, situaci, která takovým experimentem byla jaksi přirozeně.
Věříme, že se nám podařilo tuto situaci vhodnými nástroji zachytit a analyzovat.
Výzkum nás dovedl k řadě překvapivých závěrů, které však lze s ohledem na malý
rozsah výzkumu a tomu odpovídající reprezentativnost vzorku zobecnit jen omezeně.
Přínos tohoto výzkumu v kontextu obecných teoretických východisek v této oblasti je dle
našeho názoru spíše skromný. Domníváme se nicméně, že zvolené metody i design
výzkumu odpovídaly povaze výzkumného problému a dovedly nás k reliabilním výzkumným
závěrům. Pokud bychom v budoucnu mohli v této oblasti provádět další výzkum, což není
jen věcí osobního rozhodnutí, pak bychom základní kostru - design výzkumu - ponechali
stejnou a zaměřili se jednak na hledání přesnějších a vhodnějších nástrojů poznávání stylu
vedení a pracovní spokojenosti, ale také bychom do výzkumu zahrnuli větší počet
organizací a pracovních kolektivů, tedy i vedoucích pracovníku.
Co se týče výzkumných nástrojů, tak představíme-li si o poznání bohatší rozpočet, pak
bychom na straně pracovní spokojenosti doplnili dotazníkové šetření pozorováním
zaměstnanců na pracovišti a nějakým přímým kontaktem výzkumníka se zaměstnanci
například formou in-depth rozhovorů nebo v současnosti tak oblíbeným out-doorovým
programem. Kromě pozorování by bylo určitě také velkým přínosem přenést do české praxe
nějakou moderní zahraniční metodu, popřípadě zkusit sestavit na základě některých
teoretických koncepcí, například Ohijských studií, vlastní dotazník a tento pak na české
populaci standardizovat.
Přestože jsou předcházející odstavce spíše skeptické a relativizují celkový přínos
našeho výzkumu pro psychologii práce a organizace, nepovažujeme situaci v této oblasti za
78

beznadějnou. Potenciálně lze například i naše závěry využít pro další prohlubující výzkum.
Neusurpujeme si v této otázce žádné výhradní právo.
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Příloha 1 - Formy pracovní spokojenosti

Rezignovaná pracovní spokojenost: Jedinec
edinec cítí neurčitou pracovní nespokojenost, snižuje proto
úroveň svých aspirací, aby se adaptoval na negativní aspekty pracovní situace. Snížením aspirací může
opět dosáhnout pozitivního stavu spokojenosti.
Konstruktivní pracovní nespokojenost: Jedinec je v práci nespokojen. Udržuje si úroveň aspirací a snaží
se situaci zvládnout . Pohybuje se na hranici frustrační tolerance. Je orientován na cíl a využívá všech
svých schopností k tomu, aby situaci změnil.

Fixovaná pracovní nespokojenost: Jedinec je v práci nespokojen. Udržuje si úroveň aspirací, ale
nepokouší se situaci zvládnout. Díky frustrační toleranci se zatím neobjevují obranné mechanismy, ale
chybí jakékolik úsilí situaci ovládnout. Jedinec se v problému "zasekne" a nelze vyloučit patologický
vývoj.
Pseudospokojenost: Jedinec je v práci nespokojen. Čelí neřešitelnému problému nebo frustrujícím
podmínkám, ale udržuje si úroveň aspirací. Buď z důvodu specifické výkonnostní motivace nebo kvůli
silným sociálním normám. Narušení percepce nebo popření negativní pracovní situace poté může vést k
pseudospokojenosti.
Progresivní pracovní spokojenost: Jedinec je v práci spokojen. Zvyšováním aspirační úrovně usiluje o
dosažení ještě vyšší pracovní spokojenosti. S ohledem na určitá specifika pracovní situace může být
integrální součástí též kreativní nespokojenost.
Stabilizovaná pracovní spokojenost: Jedinec je v práci spokojen. Udržuje si aspirační úroveň a úroveň
spokojenosti. Zvyšování aspirační úrovně se může projevit v jiných oblastech života, v pracovní oblasti
však nemá dostatek pobídek.
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Příloha 2 - Škála na meranie štýlu vedenia
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Příloha 3 - Okruhy témat polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími

•

povaha pracovních úkolů

•

síla pozice vedoucího

•

příznivost skupinového klima

•

struktura pracovní náplně

•

anamnéza vůdcovství

•

otázka zásadních vlastností vedoucího

•

analýza kritické události

•

ambice vedoucího
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Příloha 4 - Podrobné statistické tabulky
Tab_6. Statistika celkové spokojenosti podle provozoven.
Smíšena provozovna
Celková

N

Mean Rank

Smíchov a Vltavská
20

29,12

Jugoslávská

13

39,00

Senovážné

13

40,52

Brno

11

31,89

Plzeň

12

23,44

Total

69

spokojenost

Test Statistics(a,b)

Celková
spokojenost

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

a Kruskal Wallis Test

6,518

b Grouping Variable: Smisena provozovna

4
,164

Tab_8. Statistika spokojenosti s vedoucím – srovnání provozoven (Senovážné a Smíchov/Vltavská).
d
Value
Pearson Chi-Square

f

Asymp. Sig. (2-

Exact Sig. (2-

Exact

sided)

sided)

(1-sided)

5,591(b)

1

,018

3,843

1

,050

8,281

1

,004

Sig.

Continuity
Correction(a)
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test

,019

,017

Linear-by-Linear
5,452

1

,020

Association
N of Valid Cases

40

Tab_9. Statistika spokojenosti s vedoucím – srovnání provozoven (Jugoslávská a Smíchov/Vltavská).
Value

df

Asymp. Sig. (2-

Exact

sided)

(2-sided)

Pearson Chi-Square

6,771(b)

1

,009

Continuity correction(a)

4,417

1

,036

Likelihood Ratio

8,719

1

,003

Fisher's Exact Test

Sig.

,015

Exact

Sig.

(1-sided)

,015

Linear-by-Linear
6,500

1

,011

Association
N of Valid Cases

25

Tab_14. Statistika spokojenosti s dílčími aspekty práce- dle pohlaví.
Pohlaví
Přidělené pracovní úkoly

N

Mean Rank

muž

38

35,07

žena

24

25,85

Total

62
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Odměňování nebo
pochvala dobrých
muž

38

35,09

žena

24

25,81

pracovních výkonů
vedoucím

Total
62

Test Statistics (a,b)

Přidělené

Odměňování nebo pochvala

pracovní

dobrých pracovních výkonů

úkoly

vedoucím

Chi-Square

4,792

4,166

df

1

1

Asymp. Sig.

,029

,041

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Pohlaví
Tab_15. Statistika spokojenosti s dílčími aspekty práce- dle vzdělání.

Výše platu

Možnost uplatnění odborných znalostí

Spravedlivost

při

rozhodování

o

Vzdělání

N

Mean Rank

ZŠ

2

37,25

SOU

13

29,00

SŠ

46

31,97

VOŠ

2

48,50

VŠ

3

64,00

Total

66

ZŠ

2

26,00

SOU

13

24,23

SŠ

46

34,35

VOŠ

2

50,25

VŠ

3

54,50

Total

66

ZŠ
2

30,75

SOU

13

20,73

SŠ

46

35,14

VOŠ

2

55,00

VŠ

3

51,17

Total

66

ZŠ

2

34,50

SOU

13

21,35

SŠ

46

34,92

VOŠ

2

48,25

VŠ

3

53,83

Total

66

pracovním postupu

Image firmy společenská prestiž profese
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Výše platu

Spravedlivost při

Image firmy

Možnost uplatnění

rozhodování o

společenská prestiž

odborných znalostí

pracovním postupu

profese

Chi-Square

10,939

9,606

12,200

10,815

df

4

4

4

4

Asymp. Sig.

,027

,048

,016

,029

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Vzdělání

Tab_17. Statistika připisované důležitosti jednotlivým aspektům práce – dle provozoven.
Výše výdělku

Možnost

Smíšena provozovna

N

Smíchov a Vltavská

Mean Rank

20

49,81

Jugoslávská

13

37,96

Senovážné

13

28,59

Brno

11

29,33

Plzeň

12

34,50

Total

69

Smíchov a Vltavská

kariérového

20

33,54

Jugoslávská

13

27,08

Senovážné

13

31,09

Brno

11

56,67

Plzeň

12

38,06

Total

69

vzestupu

Možnost kariérového
Test statistics (a,b)

Výše výdělku

vzestupu

Chi-Square

11,235

13,848

df

4

4

Asymp. Sig.

,024

,008

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Smisena provozovna
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Příloha 5 - Výsledné korelace mezi jednotlivými položkami dotazníku

Proměnná

Proměnná

Korelační
koeficient τ

Image firmy

Náplň práce

0,597

Náplň práce

Možnost uplatnit odborné znalosti

0,543

Spravedlivost při rozdělování odměn

Výše platu

0,567

Poskytované benefity

Spravedlivost při rozdělování odměn

0,519

vztahy s kolegy na pracovišti

spolupráce s kolegy na pracovišti

0,618

vztahy s kolegy na pracovišti

Klima na pracovišti

0,559

Náplň práce

Spravedlivost při rozdělování odměn

0,502

Přidělené pracovní úkoly

Náročnost práce

0,532

Způsob, jakým se řeší konflikty

Způsob, jakým vedoucí řeší chyby

0,506

Poskytované benefity

Image firmy

0,533

Způsob, jakým vedoucí řeší chyby

Komunikace s vedoucím

0,623

Možnost požádat vedoucího o radu nebo

Komunikace s vedoucím

0,583

Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu

Komunikace s vedoucím

0,660

Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu

Způsob, jakým vedoucí řeší chyby

0,626

Způsob, jakým vedoucí řídí provozovnu

Možnost požádat vedoucího o radu

0,660

pomoc

nebo pomoc
Možnost požádat vedoucího o radu nebo

Způsob, jakým vedoucí řeší chyby

0,506

pomoc
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