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Shrnutí 
 

Tématem této práce zaměstnanecká loajalita jako jedna ze složek personální oblasti 

managementu organizace a školy.  

Cílem této práce je postihnout principy vzniku loajality zaměstnance k organizaci a 

navrhnout postupy, které management školy může při budování loajality použít. 

V teoretické části jsou definovány termíny „loajalita“ a „loajalita zaměstnance“. 

Loajality zaměstnance je chápána v principu dvojím způsobem: jako ochota zaměstnance 

nadále v organizaci pracovat a jako poněkud obsáhlejší vztah vyjadřující sounáležitost 

zaměstnance s organizací. Budování zaměstnanecké loajality má pro organizaci svůj 

význam: zvyšování produktivity zaměstnanců a kvality poskytovaných služeb, zlepšování 

firemní kultury a také snížení fluktuace a absence zaměstnanců. Nejvýznamnějšími 

faktory, které by měl management organizace mít při budování loajálního vztahu 

zaměstnanců na zřeteli, jsou dobrá komunikace a přenos informací, leadership, 

odměňování a možnost profesního růstu. 

Výzkumná část se zabývá pohledem, jaký na zaměstnaneckou loajalitu má 

management firem vykazujících její vyšší míru. Většinou nepracují s loajalitou jako se 

samostatným ukazatelem, ale jako se součástí firemní kultury, hovoří o ní v souvislosti 

s fluktuací zaměstnanců a vnímají ji jako složku svého hodnotícího pohledu na 

zaměstnance. Metody, které zkoumané firmy používají, lze rozdělit do oblasti 

zpětnovazební práce z výzkumů, komunikace, firemní kultury, hodnocení a výběru nových 

zaměstnanců. 

Možností aplikace zjištěných metod z firemního prostředí do personální práce 

ředitelů škol se zabývá závěrečná část práce. Tyto metody využít lze, je však nutno 

přihlížet k obecným faktorům ovlivňujícím loajalitu, které v prostředí školy mají svá 

specifika. Ta vyplývají především z velikosti školy, jejího neziskového charakteru nebo 

z úzkého profilu zaměstnanců. Budování loajality zaměstnanců ve škole je jedním 

z prostředků stabilizace pracovního kolektivu, který utváří vhodné prostředí pro vzdělávání 

žáků a výrazně ovlivňuje celkovou image školy. 
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Summary 
 

The topic of this thesis is the loyalty of employees as one of the component of the 

human resources area of organization/school management.  

The goal of the thesis is to identify principles of creation of employees’ loyality 

towards organization and propose methods that school management can use to build 

loyality. 

In the theoretical part the terms „loyalty“ and „employees’ loyalty“ are defined. 

The employees’ loyalty is understood in two ways: (i) as a willingness of an employee to 

further work in an organization and (ii) as a somewhat more general relation that expresses 

employee’s solidarity with an organization. The building of the employees’ loyalty is 

important for the organization: it increases employees’ productivity and quality of 

provided services, it improves the corporate culture and it also reduces employment 

fluctuation and employees’ absenteeism. The most important factors that management 

should take into account when building employees’ loyalty are: good communication and 

information dissemination, leadership, remuneration and possibility of professional 

growth. 

The research part of the thesis studies view of companies that show an above-

average employees’ loyalty. The companies usually do not treat loyalty separately, but 

rather as a component of corporate culture. They relate loyalty with employment 

fluctuation, and consider loyalty as a part employee’s performance evaluation. The 

methods used by analyzed companies can be diveded into the following areas: feedback for 

company research, communication, corporate culture, evaluation and selection of new 

employees. 

Finally, the last section of the thesis proposes possible utilization of the company 

methods in the human resources work of school directors. The methods can be used, but it 

is necessary to reflect the general factors that influence loyalty and that have in the school 

environment certain specifics. The specifics result mainly from the number of employees, 

from the non-profit character of schools and narrow profile of the employees (university 

graduates, women). The building of the employees’s loyalty in school is one of the tools 
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leading to team stabilization. It creates suitable environment for education of students and 

significantly influences the general image of the school. 

Keywords 

Loyalty, human resources management, methods of human resources, solidarity. 
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Úvod 
V současné době, kdy klesá demografická křivka a stoupá nabídka různého 

vzdělávání, jsou školy stále více nuceny vstupovat do soutěže. Jejich snahou je získat co 

nejvíce, nebo co nejkvalitnější žáky. Na ně jsou vázány finanční prostředky pro další 

rozvoj školy, ale i image školy, která do budoucna ovlivňuje zájem potencionálních 

nových žáků.1 Škola tedy, aby nalákala co největší počet (kvalitních) zájemců o studium, 

musí dbát na celkovou kvalitu poskytovaných služeb, a to bez loajálních zaměstnanců, 

kteří mají silný pocit sounáležitosti se školou, dlouhodobě nejde.2 

 

Cíl práce 
 Cílem této práce je postihnout principy vzniku loajality zaměstnance k organizaci a 

navrhnout možné postupy, které management školy může při budování loajality použít. 

První část této práce bude definovat termín loajalita a uvede souhrn souvislostí a 

významů, ve kterých je používán. Stručně bude uveden význam loajality zaměstnanců pro 

organizaci. Další část práce bude obsahovat přehled faktorů, které loajalitu zaměstnance 

výrazně ovlivňují. Většina zachycených faktorů způsobujících lepší výkonnost 

zaměstnanců, a tím i lepší kvalitu poskytovaných služeb, byla již podrobněji v literatuře 

zpracována. V této práci jde především o poskytnutí jiného úhlu pohledu na jejich roli. 

 Součástí výzkumné části práce bude zjištění způsobů, jakými s loajalitou pracují    

firmy, které jsou hodnoceny jako nejlepší zaměstnavatelé a vykazují vyšší míru loajality 

svých zaměstnanců. Dalším cílem výzkumu bude zjištění metod, které pro budování 

loajality svých zaměstnanců tyto firmy používají.  

V závěru bude posouzena vhodnost využití získaných poznatků o vzniku loajality 

zaměstnance pro  management školy. Budou zdůrazněny faktory ovlivňující loajalitu 

zaměstnanců s přihlédnutím ke specifickým rysům školního prostředí. Nakonec bude 

posouzena možnost využití metod personální práce budujících loajalitu, které byly zjištěny 

v rámci výzkumu, v managementu školy. 

                                                            
1 Světlík: Marketingové řízení školy, s. 16. 

2 Svítková: Loajalita zaměstnanců, s. 1. 
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Teoretická část 

1. Termín loajalita 
 

1.1 Problémy s pojetím loajality 
Termín loajalita vznikl z francouzského slova loyauté, které je překládáno jako 

zákonnost. Znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat 

závazky vůči osobě nebo skupině. Loajální člověk je ten, který neopouští přesvědčení, 

člověka nebo instituci, vůči němuž cítí nějaké závazky, a podporuje je nebo jejich zájmy i 

v dobách, kdy mu to nepřináší prospěch.3  

Ve slovníku cizích slov je uvedena charakteristika pojmu loajální, jako oddaný, 

věrný panovníkovi, vládě, někdy až podlézavý, ale také jako poctivý, upřímný, přímý, 

otevřený v jednání, nebo jako čestně plnící závazky či respektující zájmy druhého.4 

Benjamin Kuras rozlišuje dva druhy loajality: dobrovolnou a nedobrovolnou. 

Uvádí, že na takzvaně loajálního člověka a jeho oddanost se lze spolehnout především 

tehdy, pokud jde o loajalitu dobrovolnou. Nedobrovolná, vynucená loajalita nemá stabilní 

dlouhodobé trvání. Pokud loajalita není zvnitřněná, tak v případě útlumu míry kontroly a 

snížení tlaku na její dodržování, takováto loajalita mizí.5 

Tentýž autor upozorňuje na to, že se termín loajalita v Čechách příliš nenosí. Má 

pravděpodobně příliš silné asociace s poslušností a úslužností, především straně, režimu a 

ideologii.6 To je možná také důvod, proč se termín loajalita ani ve firmách oficiálně 

nepoužívá. Nově se začíná mluvit o tzv. loajalitě zákazníka, to znamená zákazníka, který 

bude nejen spokojen s produkty firmy, ale hlavně jim zůstane i v budoucnosti věrný.7  Ale 

loajalita zaměstnance jako terminus technicus prakticky neexistuje. Dle sdělení HR-

pracovníků  firem s loajalitou zaměstnanců pracují, ale při vytváření programů na její 

podporu používají termíny jiné. 
                                                            
3 Cit. dle: www.wikipedia.org. 

4 Cit. dle: Slovník cizích slov, s. 412. 

5 Kuras: Loajalita a konzervatismus. 

6 Kuras: Loajalita a konzervatismus. 

7 Svítková: Loajalita zaměstnanců. 
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1.2 Loajalita zaměstnance 
Pod termínem loajalita zaměstnance si lze představit tři různá pojetí: věrnost 

zaměstnance, vztah k instituci a vztah k nadřízenému. 

• Loajalita jakožto věrnost zaměstnance je vyjádřena záměrem zaměstnance 

pracovat v organizaci i v budoucnu bez ohledu na změnu podmínek.8 

V tomto významu používá termín loajalita např. Michael Armstrong.9 Takto 

chápaná loajalita bývá spojována i s ochotou doporučit pracovní místo 

v organizaci někomu jinému.10  

• Loajalita jako vztah k instituci je otázkou sdílení vize a cílů organizace, jde 

o pocit sounáležitosti s firmou, sdílení jejích hodnot a ochotu firmu podpořit 

i ve chvíli, kdy to nepřináší osobní prospěch. Takto chápaná loajalita velmi 

úzce souvisí s oddaností a angažovaností, jak o nich mluví Armstrong.11  

• Problematickou se může jevit zaměstnanecká loajalita jako vztah 

k vedoucímu pracovníkovi. Pokud ten sám dodržuje hodnoty instituce, 

komplikace nenastanou. Jestliže však dojde ke střetu zájmů firmy a 

zaměstnancova nadřízeného, takto loajální zaměstnanec je pro firmu 

zdrojem nejistoty.  

Loajalita zaměstnance však není pouze jednostranný vztah. Těžko lze požadovat 

loajalitu po zaměstnanci, když nefunguje i loajalita z druhé strany, ze strany 

zaměstnavatele. Ta dodává jistotu a dokazuje, že nejde jen o obchodní transakci mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, nýbrž o jakousi hlubší hodnotu.12  

Loajalita je spíše psychologický kontrakt mezi firmou a zaměstnancem, ne písemně 

uzavřený. Proto je zde prostor i pro nedorozumění, pro rozdíly v očekávání a pro 

následnou nespokojenost.  

                                                            
8 HRM line, 4/2008, s. 2. 

9 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 237. 

10 Svítková: Loajalita zaměstnanců. 

11 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 233 – 242. 

12 HRM line, 4/2008, s.2. 
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Organizace, pracují–li s loajalitou zaměstnance, chápou tento termín především 

jako vztah k instituci podmíněný sdílením jejích vizí a cílů. Proto je v této práci používán i 

termín pocit sounáležitosti. 

2. Význam loajality zaměstnanců pro organizaci 
 

Jedním z prvotních impulzů, které poukázaly na důležitost loajality zaměstnanců 

byla potřeba si udržet zákazníky, kteří budou spokojeni s produkty firmy a v budoucnu jim 

zůstanou věrni. To vyžaduje především pozitivní přístup ze strany zaměstnanců, budování 

vztahu mezi zákazníkem a zaměstnancem. Vybudovat vztah ale není možné v situaci, kdy 

se zaměstnanci často mění.13 

Výzkumy dokumentují, že zaměstnanecká loajalita má na fungování firmy pozitivní 

dopad. Má vliv na zvýšení produktivity zaměstnanců, zvýšení kvality nabízených služeb, 

na budování firemní kultury a na snižování fluktuace a absence zaměstnanců, což vede ke 

snižování nákladů na hledání a zaškolování nových pracovních sil..14 Lze se domnívat, že 

loajalita v kombinaci s angažovaností bude mít za následek svědomitý přístup k výkonu 

práce, vyšší míru pracovního úsilí a pravidelnou docházku do práce. A to navíc s poměrně 

malým dozorem ze strany zaměstnavatele.15 Výzkum společnosti Watson Wyat ukázal, že 

společnosti s vysoce zaangažovanými zaměstnanci mají o 26% vyšší produktivitu a 

podstatně více přitahují špičkové talenty.16 

3. Faktory ovlivňující loajalitu zaměstnanců 
 

Podle výzkumů CERGE - EI17 je základem pro vznik loajality dobrá komunikace a 

přenos informací, zajímavá práce, vedení (leadership), odměňování (mzda a benefity), 

                                                            
13 Svítková: Loajalita zaměstnanců. 

14 HRM line, 4/2008, s. 2. 

15 Armstrong: Řízení lidských zdrojů. S. 237 

16 Přikryl, www.managerweb.cz 

17 Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání – Národohospodářského ústavu 
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uznání důležitosti, možnost vlastního profesního růstu, určitá míra odpovědnosti a rozvoj 

schopností prostřednictvím vzdělávání.18 Svou roli může hrát i zajímavé pracovní 

prostředí.19 

Na tomto místě je nezbytné zmínit pojem spokojenost. Zjišťování spokojenosti 

zaměstnanců s výše uvedenými položkami je často používanou metodou, jak získat přehled 

o aktuálním stavu v organizaci. Z pohledu budování loajality se tyto výzkumy ale jeví jako 

značně problematické. Spokojenost totiž automaticky neznamená loajalitu. Naopak loajální 

zaměstnanci bývají někdy nespokojeni, protože jim na firmě záleží, přemýšlí o aktuálním 

stavu, vidí nedostatky a často také možnosti zlepšení. Druhým nedostatkem průzkumů 

spokojenosti je, že spokojenost automaticky neznamená, že zaměstnanec bude ve firmě 

pracovat i nadále.20 

Je-li základem loajality pocit sounáležitosti s organizací, je faktorem otázka sdílení 

vizí a cílů organizace a přijetí jejích hodnot.  

3.1 Komunikace jako faktor budování loajality 
 

Jak již bylo uvedeno výše, loajalita je spíše jakýsi psychologický kontrakt mezi 

firmou a zaměstnancem, je zde prostor i pro nedorozumění, pro rozdíly v očekávání a pro 

následnou nespokojenost. Proto, aby se vyjasnily pozice, požadavky a očekávání je 

nezbytná správná komunikace. 

Proto, aby zaměstnanec věděl, co se od něj očekává, musí mít jasné a srozumitelné 

informace o všem, co se ho a jeho práce týká. Management firmy musí při volbě obsahu 

komunikace i komunikačních strategií zvážit nejen to, co chce svým zaměstnancům sdělit, 

ale i to, co chtějí zaměstnanci slyšet.21 V této rozvaze se skrývá mimo jiné vyjádření 

respektu k zaměstnancům, partnerského vztahu, bez kterého loajalitu vybudovat nelze. 

                                                            
18 Svítková: Loajalita zaměstnanců.   

19 Puchalský, www.unilever.cz, tiskové centrum. 

20 Svítková: Loajalita zaměstnanců. 

21 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 663. 
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Komunikace mezi managementem a zaměstnanci má pro utváření loajality klíčovou 

roli. Pro vytváření pocitu sounáležitosti s firmou, hraje však významnou roli i komunikace 

v rovině horizontální, to znamená mezi zaměstnanci navzájem, a systém komunikace 

v organizaci vůbec. Je úkolem managementu vybrat vhodný systém a zvolit rozumný počet 

komunikačních kanálů. 

Specifické postavení při zkoumání loajality má komunikace vnější. Pokud bude mít 

firma vybudováno pozitivní image, přitáhne nové zaměstnance, stávající pracovníci budou 

pociťovat patřičnou hrdost a jejich loajalita se bude upevňovat. Vztahy a komunikaci 

s okolím by každá organizace měla věnovat patřičnou pozornost. Nelichotivé vyjadřování 

o firmě a jejích pracovnících, nevhodná prezentace firmy, nedodržování firemní kultury, 

sdělování interních problémů, někdy interních informací vůbec je ukázkou neloajálního 

chování, které jméno firmy poškozuje. V případě jasně daných pravidel bývá takovéto 

chování hodnoceno i jako porušení pracovní kázně zaměstnance. Pokud firma dbá o 

vytváření pocitu sounáležitosti svých zaměstnanců, ovlivňuje tak částečně i svůj vnější 

obraz. Člověk, který se cítí být aktivní součástí organizace, má tendenci prezentovat ji 

spíše v dobrém světle než ve špatném. 

3.2 Leadership jako forma budování loajality 
 

Jedním z prvků, jež mají vliv na utváření loajality zaměstnanců je jejich vedení. 

Efektivní vedení lidí je možno charakterizovat existencí vize, jasné strategie a jistou mírou 

citlivosti vůči pracovníkům.22 Lídr by měl mít schopnost spolupracovníky motivovat, 

strhnout pro naplňování vize a cílů organizace. Takto „lapení“ zaměstnanci, kteří vidí 

smysl a cíl své práce a angažují se při jeho dosahování, jsou i loajální. Mají důvod zůstat 

ve firmě, věří v uskutečnění cílů a chtějí zažít pocit uspokojení při jejich plnění a 

přibližování se vizi.  

Nadšení z přijetí vize však musí být podporováno i v dalších fázích řízení. 

Zaměstnanec musí vidět, že stanovené cíle jsou reálné, že se průběžně uskutečňují 

v jednotlivých krocích a konkrétních úkolech. Ve firmě, která usiluje o loajalitu 

zaměstnanců, musí být tedy věnována pozornost všem úrovním řízení: nejen úrovni 

                                                            
22 Světlík: Marketingové řízení školy, s. 238. 
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strategického řízení spjatého s pozicí lídra, ale i úrovni taktického a operačního řízení,23 

které dodává strategickým cílům jasný konkrétní obsah a podobu. 

Význam při utváření loajality mají také možné styly řízení, které jsou ve firmě 

uplatňovány. Zde je však nutno nejdříve zjistit, který styl je pro danou organizaci, 

pracovníky ale i situaci a podmínky vyhovující. 

3.3 Odměny a benefity jako jedna z podmínek loajality 
 

Nejobvyklejší vnější odměnou za práci jsou peníze ve formě mzdy. Peníze jsou 

totiž prostředkem pro dosažení vlastních cílů. Jsou jedním z faktorů, který přitahuje lidi do 

organizace a ovlivňuje jejich setrvání v ní. Nehrají ale roli jen sami o sobě, jsou také 

vysoce hmatatelným prostředkem uznání a mohou být i nástrojem pro vyvolání pocitu, že 

zaměstnavateli na finančně ohodnoceném zaměstnanci záleží.24  

Aby finanční odměna plnila dobře svou roli budovatele loajality, musí být jasně 

provázána s úsilím nebo s mírou odpovědnosti. Celý systém odměňování pak musí být 

v organizaci vnímán jako spravedlivý a slušný.  

Také zaměstnanecké výhody, tzv. benefity, které zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům jaksi nad rámec klasického finančního ohodnocení, plní významnou roli při 

výběru zaměstnavatele i pro další trvání pracovního poměru. Cílů politiky 

zaměstnaneckých výhod je několik a vztahují se především k dlouhodobému zlepšení 

oddanosti a angažovanosti zaměstnanců, a tím k vyššímu výkonu organizace. Jde o snahu 

posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků k organizaci, o získání a udržení vysoce 

kvalitních pracovníků, o poskytnutí některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny a 

o uspokojování osobních potřeb zaměstnanců.25 

Nejčastěji používané benefity, jako jsou stravenky, mobilní telefon, notebook a 

občerstvení na pracovišti, jsou dnes brány zaměstnanci více či méně jako samozřejmost. 

Podle výsledků studie Salary &Benefits Guide 2008-2009 agentury Robert Half jsou dnes 

nejvíce žádanými benefity jazykové kurzy, odborná školení, týden dovolené navíc a pružná 
                                                            
23 Mikuláštík: Manažerská psychologie, s. 193. 

24 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 231. 

25 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 595. 
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pracovní doba.26 (Požadavky zaměstnanců na své jazykové a odborné vzdělávání potvrzují 

další z výše uvedených faktorů podporujících loajalitu, a to rozvoj schopností 

prostřednictvím vzdělávání pozn. aut.). Mezi další objekty, které by zaměstnanci použili 

jako benefity je např. služební automobil s možností využiti pro soukromé účely. 

V současné době, s příchodem krize, zaměstnavatelé některé benefity ruší.  Podle 

článku na www.ibitz.cz jde především o příspěvky na MHD, příspěvky na dovolenou, 

věcné dary, jednorázové odměny a poukázky na služby a na trávení volného času.  Naopak 

stále většímu zájmu se těší pojistné produkty (především životní pojištění) a příspěvek na 

penzijní připojištění.27 

3.4 Možnost profesního růstu jako jeden z faktorů loajality 
 

Existuje velká část zaměstnanců, kteří vyhledávají příležitosti k postupu ve 

funkcích a k rozvíjení vlastní kariéry. Pokud firma nabízí řízení kariéry, je to další 

z příspěvků k budování loajality zaměstnanců. Ti budou spokojeni, pokud budou moci 

realizovat svůj potenciál a dosáhnout úspěšné kariéry díky vedení a podpoře uvnitř firmy a 

díky vzdělávání a získávání zkušeností, které je vybaví potřebnými znalostmi a 

dovednostmi. 

Řízení kariéry ale může přinést kromě loajality i výhodu většího využití potenciálu 

vlastních zaměstnanců. Do jaké míry se vyplatí talentované lidi „udělat nebo nakoupit“, to 

si musí každá organizace rozhodnout sama.28 

 

                                                            
26  www.itbiz.cz, 6.3.2009 

27Kocourek:  www.itbiz.com, 29.5.2009. 

28 Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s. 335. 
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Výzkumná část 

4.   Vlastní výzkum 
Faktory, které ovlivňují loajalitu zaměstnanců byly uvedeny výše. Jaké jsou však 

konkrétní postupy používané organizacemi, které mají za cíl podpořit zaměstnaneckou 

loajalitu? To bylo předmětem výzkumné části této bakalářské práce. 

4.1 Předmět a cíle výzkumu 
Předmětem výzkumné části této práce byly procesy a postupy podporující 

zaměstnaneckou loajalitu používané v ziskovém sektoru. 

Cílem šetření bylo: 

• Interpretovat pohled firem hodnocených jako dobří zaměstnavatelé na loajalitu 

zaměstnanců. 

• Verifikovat předpoklad, že firmy hodnocené jako dobří zaměstnavatelé pracují na 

vytváření loajality svých zaměstnanců. 

• Popsat, jaké konkrétní metody ovlivňující loajalitu zaměstnanců používají firmy 

hodnocené jako dobří zaměstnavatelé a vykazující tak vyšší úroveň zaměstnanecké 

loajality. 

• Potvrdit, zda tyto firmy zjištěnými metodami obsáhnou faktory, které ovlivňují 

zaměstnaneckou loajalitu a jsou uvedeny v teoretické části práce. 

 

4.2 Metodika vlastního výzkumu 
 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu bylo zjistit, jak některé firmy řeší problém 

zaměstnanecké loajality, jak ji nahlížejí a jaké konkrétní kroky činí pro její podporu, byla 

zvolena kvalitativní forma výzkumu.  

Kvalitativní výzkum – charakteristika 

Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět 

tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Jde o porozumění zkoumaných jevů, jejich 
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vysvětlení v kontextu.29 Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet proměnných ani 

vztahy mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Jsou 

upřednostňovány otevřené a méně strukturované výzkumné plány, analýza vychází z 

většího množství informací o malém počtu subjektů. Úkolem kvalitativního výzkumu je 

vytvoření celistvého obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů 

situace interpretují. 

Kvalitativní výzkum – předpoklady30 

• Ontologické předpoklady znamenají odpověď na otázku, jaká je povaha a forma 

reality. Kvalitativní výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, která je 

vytvářena   zkoumanými jedinci. Z toho vyplývá, že existuje v jedné situaci mnoho 

realit (reality výzkumníka, zkoumaných osob, čtenářů, kteří studii interpretují).  

• Epistemologické předpoklady definují vztah mezi výzkumníkem a tím co se 

poznává. V kvalitativním výzkumu jsou výzkumníci a sledované osoby ve 

vzájemné interakci. Výzkumník se snaží zmenšit odstup od lidí na nejnižší možnou 

míru.  

• Axiologické předpoklady se týkají hodnotového systému. V kvalitativním výzkumu 

výzkumník aktivně informuje o svých hodnotách a hodnotách dalších účastníků 

výzkumu a z toho vyplývající systematické ovlivnění pozorování.  

• Rétorické předpoklady se týkají použitého jazyka. Jazyk výzkumu je neformální, 

osobní a je často založen na definicích vytvořených během studie.  

• Metodologické předpoklady jsou odvozovány z předešlých aspektů. V kvalitativní 

metodologii převládá induktivní logika. Systémy a teorie jsou vytvářeny na základě 

získaných dat, to zajišťuje, že vzniklé teorie jsou úzce kontextově spojené se 

zkoumaným jevem. Existuje průběžná interakce mezi výzkumnou otázkou, daty a 

použitými metodami.  

 

                                                            
29 Hendl: Úvod do kvalitativního výzkumu, s.16. 

30 www.wikipedia.org 
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Použité metody 

Vzhledem ke kvalitativnímu způsobu šetření byly použity tyto metody výzkumu: 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, dotazník otevřený a analýza dokumentů.  

Ve strukturovaném rozhovoru byly použity v podstatě stejné otázky jako 

v otevřeném dotazníku. Tento typ rozhovoru a otázek se používá, když je nutné 

minimalizovat variaci otázek. Redukuje se tak pravděpodobnost, že rozsah získaných dat 

se bude mezi jednotlivými rozhovory značně lišit. Tento typ rozhovoru byl zvolen, protože 

byla možnost provést rozhovor jen jednou.31 

Respondenti byli nejdříve telefonicky kontaktováni a na základě konkrétní domluvy 

s nimi pak byly probírány předem připravené otázky. Rozhovory probíhaly podle domluvy 

a přání  respondentů prostřednictvím telefonické komunikace, osobního rozhovoru a 

elektronické komunikace. Jako doplňková metoda byla použita v rámci šetření i analýza 

dokumentů, které se týkají systémů hodnot či principů konkrétních organizací. Šlo 

převážně o interní materiály organizace, např. zaměstnanecký časopis nebo webové 

stránky, na kterých byly firemní hodnoty a principy zveřejněny. 

Kontakty s jednotlivými pracovníky – personalisty probíhaly převážně v období 

března až června 2009. 

4.3 Respondenti vlastního výzkumu 
 

Způsob výběru respondentů 

Zkoumanými subjekty byla skupina firem vybraná na základě úspěchu v anketě 

Zaměstnavatel roku 2008. 

Pokud cílem vlastního výzkumu bylo mimo jiné identifikovat metody, které 

úspěšně vedou k budování a podpoře loajality zaměstnanců, bylo nezbytné provést šetření 

mezi organizacemi, které vyšší nebo alespoň velmi dobrou loajalitu svých zaměstnanců 

vykazují. Jediné veřejně známé výsledky šetření, jehož součástí je i zjišťování míry 

loajality zaměstnanců, jsou poskytovány právě anketou Zaměstnavatel roku. Tento způsob 

výběru respondentů byl zvolen také proto, že v anketě jde o ocenění nejlepších 

                                                            
31 Hendl: Úvod do kvalitativního výzkumu, s. 111. 
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zaměstnavatelů v České republice, tím vlastně o ocenění dobré práce v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů.32  

Metodika výběru firem a kritéria hodnocení v anketě Zaměstnavatel roku: 

„Do celostátního finále postupuje z jednotlivých krajů po hlasování širší nominační 

poroty 50 společností dle postupového klíče a každý člen desetičlenné celostátní poroty má 

právo jedné dodatečné nominace formou „divoké karty“. Celkem 60 společností je tedy 

následně osloveno organizátorem s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazník připravila 

společnost HayGroup, odborný garant ocenění.“ 

Kritéria hodnocení v anketě Zaměstnavatel roku: 

• Šířka a hloubka kariérních příležitostí ve společnosti 

• Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

• Kvalita vedení 

• Víra zaměstnanců ve firemní hodnoty a kulturu 

• Systém odměňování & Řízení výkonu 

• Personální konkurenceschopnost a efektivita HR 

 

Seznam respondentů 

Konkrétními respondenty, se kterými byly diskutovány jednotlivé otázky tohoto 

výzkumu, byly zaměstnanci oddělení human resources, personálních útvarů či divizí. 

Osloveno bylo celkem 11 firem, z nichž informace pro tento výzkum poskytlo 5. Menší 

množství respondentů, jak vyplývá z povahy kvalitativního hodnocení, umožňuje větší 

množství od nich získaných informací. 

                                                            
32  cit. dle: www.zamestnavatel roku.cz 
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Seznam a charakteristika respondentů: 

Název firmy Předmět činnosti Počet 

zaměstnanců
33

 

Místo v anketě 

Zaměstnavatel 

roku 200834

Česká spořitelna  a.s. Bankovní služby 10911 10. 

ČEZ, a.s. Výroba  a rozvod elektřiny 

Výroba a rozvod tepla 

27232 

(skupina 

ČEZ) 

5. The most 

desired 

company 

Škoda Auto a.s. Výroba automobilů 26695 4. 

Barum Continental spol.s.r.o. Výroba pneumatik 3900 7. 

Dalkia Česká republika a.s. Výroba a dodávka tepla 2310 8. 

 

5. Výsledky a analýzy vlastního výzkumu 
 

Jak již bylo uvedeno výše, cílem výzkumu bylo zjistit možné metody pro budování 

loajality zaměstnanců v organizaci. Protože šlo o kvalitativní výzkum, bylo nejdříve nutné 

zjistit, jak je loajalita ve firmách chápána a je-li s ní pracováno, pak byly zjišťovány 

konkrétní postupy. Další část výzkumu se týkala firemních hodnot, a to především proto, 

že loajalita byla většinou respondentů považována za součást firemní kultury a chápána 

jako zaměstnancovo ztotožnění se s firemními pravidly.  

5.1 Výsledky vlastního výzkumu 

V následujícím přehledu výsledků výzkumu jsou uvedeny otázky, stručné odpovědi 

respondentů, v relevantních případech i četnost odpovědí a stručný komentář tazatele. 
                                                            
33 Dle výročních zpráv, k 31.12.2008 

34 www.zamestnavatelroku.cz 
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V otázce č. 7, která se týká metod budování loajality, jsou zjištěné metody uvedeny 

v tabulce jen v bodech, v komentáři tazatele jsou pak zachyceny charakteristiky a detailní 

přístupy  jednotlivých respondentů. Uvedené otázky byly základní kostrou rozhovoru, dle 

situace byly doplňovány podotázkami, upřesněné odpovědi byly většinou zařazeny do 

systému otázky základní. Pro přehlednou prezentaci náhledu respondentů na předmět 

výzkumu byly do kolonek odpovědí stručně zachyceny charakteristické pojmy vybrané ze 

záznamových archů vzniklých při rozhovorech.  

5.1.1 Loajalita  

První část výzkumu byla věnována termínu loajalita, jeho chápání a prací 

s fenoménem loajalita.  

 

1. Pracujete s pojmem loajalita zaměstnanců? 

• Ne  - samostatně 
• Ano  - jako součást firemní kultury 

Firmy pojem loajalita zaměstnanců běžně nepoužívají jako samostatnou oblast 

personální práce. S loajalitou pracují jako se součástí firemní kultury, hovoří o ní 

v souvislosti s fluktuací zaměstnanců a vnímají ji jako součást hodnotícího pohledu na 

zaměstnance.  

 

2. Co v praxi znamená loajalita vašich zaměstnanců? 

• Věrnost 
• Projev žádoucího chování v rámci firemní strategie 

Loajalita zaměstnanců je respondenty vnímána ve dvojím smyslu: jako stav, kdy 

zaměstnanec zůstává v pracovním poměru a jako projev žádoucího chování zaměstnance, 

který je podmíněn přijetím firemní kultury, norem, strategie. Toto vnímání plně podporuje 

systém chápání zaměstnanecké loajality uvedený v teoretické části této práce. 
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3. Je budování loajality jednou z priorit vašeho managementu? 

• Ano. 

 Tato otázka byla všemi respondenty zodpovězena stejně. Ač firmy samostatně 

oblast loajality neřeší, její důležitost vnímají a sledují v rámci jiných personálních 

problémů. Uvědomují si, co loajální zaměstnanci svému zaměstnavateli přinášejí. To je 

předmětem další zkoumané otázky. 

 

4. Co vaší firmě přináší budování loajality zaměstnanců? Četnost  

• Větší výkonnost 4 

• Lepší hospodářské výsledky 3 

• Spolehlivost 5 

• Dlouhodobé pracovní vztahy (profesní znalosti, zkušenosti a 

dovednosti) 

5 

• Snížení fluktuace 5 

• Kvalitní lidské kádry 5 

• Nižší náklady na získávání a proškolování nových zaměstnanců 4 

• Ztráta ve prospěch konkurence 1 

• Spokojenost zaměstnanců 5 

• Věrnost zaměstnanců firmě 4 

I v této otázce se ukazuje základní dvojí chápání zaměstnanecké loajality. Ta 

firmám přináší nižší fluktuaci zaměstnanců, což vede k přímým úsporám financí a času, 

které musí firma věnovat náboru nových zaměstnanců a jejich následovnému proškolování, 
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zaučování a začleňování. Zasahuje dle respondentů i do konkurenčního boje, a to v případě 

talentovaných a specializovaných odborníků, o které je na trhu práce nouze. Loajalita 

ovšem také přináší větší výkonnost, lepší hospodářské výsledky, které plynou z oddanosti a 

angažovanosti zaměstnanců, kteří se cítí být součástí firmy. 

 

5. Co je pro vás měřítkem loajality? Četnost 

• Spokojenost zaměstnanců 5 

• Chování zaměstnanců k zákazníkům 3 

• Spokojenost zákazníků 3 

• Spolehlivost a výkony zaměstnanců 4 

• Image firmy 3 

• Nízká fluktuace zaměstnanců 3 

• Zájem o práci v naší firmě 2 

 Nejčastěji uváděným ukazatelem loajality zaměstnanců je jejich spokojenost, 

kterou většina firem také pravidelně zkoumá. Dalším měřítkem loajality je pro firmy 

spokojenost zákazníků. Vychází z předpokladu, že je loajální zaměstnanec bude nejen 

pracovat dobře  a ve prospěch firmy, ale, že také bude vystupovat směrem k veřejnosti 

s pozitivním laděním ke své firmě a bude tak spoluvytvářet dobré jméno firmy. 

Také zájem o práci ve firmě je jasným signálem dobrého image, které pomáhají 

spoluvytvářet zaměstnanci. 
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6. Provádíte specializované průzkumy faktorů, které loajalitu zaměstnanců 
ovlivňují? Jaké? 

Četnost 

• Průzkumy spokojenosti se zpětnou vazbou a akčními plány pro 

zlepšení 

5 

• Průzkumy angažovanosti a loajality 3 

• Systematický monitoring zaměstnaneckého chování směrem 

k zákazníkům 

2 

• Měření spokojenosti zákazníků  2 

• Hodnocení zaměstnanců v rámci struktury řízení 2 

Firmy pravidelně (např. každé dva roky – pozn. aut.) provádějí monitoring 

zaměstnanecké spokojenosti. Buď tento průzkum provádějí sami,  nebo se 

standardizovanými dotazníky, někdy doplněnými zpětnou vazbou a akčními plány pro 

zlepšení. Z konkrétních programů jde o průzkumy spokojenosti BASICS nebo Track, který 

by měl motivovat zaměstnanecké chování vně firmy. Průzkum zaměstnanecké 

angažovanosti a loajality také probíhal v rámci ankety Zaměstnavatel roku. 

Zajímavé je také měření spokojenosti zákazníků. Zde se předpokládá, že loajální 

zaměstnanec bude směrem k zákazníkům vystupovat v souladu s image firmy. Mezi 

průzkumy šetřícími loajalitu patří i pravidelné hodnocení zaměstnanců, které se týká 

celkového výkonu a práce zaměstnance. Toto hodnocení má nejčastěji formu hodnocení 

přímými nadřízenými podle celofiremně předem stanovených kritérií. 

 

7. Jaké formy budování loajality používáte? Oblasti 

• Programy vnitřních zdrojů 

•  

• Interní komunikace 

• Chaty s vedoucími pracovníky 

Zpětnovazební práce 
z výzkumů 

Oblast komunikace  
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• Zaměstnanecký portál 

• Projektová fóra 

• Plánované dialogy se zaměstnanci 

• Firemní akce 

• Integrační semináře pro nové zaměstnance 

• Budování firemní kultury 

• Zlepšování pracovního prostředí 

• Sponzoring, nadace, péče o životní prostředí  

• Oceňování za kvalitní výkon 

• Systém odměňování a motivace zaměstnanců 

• Benefity 

• Pravidelné hodnocení přímými nadřízenými 

• Interní a externí branding 

• Příležitosti ke studiu a rozvoji 

 

 

Oblast firemní kultury 

 

 

 

Oblast hodnocení 

 

 
Oblast výběru 

zaměstnanců a péče o ně 

Pro lepší uspořádání byly formy budování zaměstnanecké loajality rozděleny pro 

tuto práci na několik oblastí: zpětnovazební práce z výzkumů, oblast komunikace, oblast 

firemní kultury, oblast hodnocení, oblast výběru zaměstnanců a péče o ně. 

Zpětnovazební oblast z výzkumů 

V rámci zpětnovazební oblasti z výzkumů, především z výzkumu spokojenosti 

zaměstnanců, jsou pro budování loajality voleny vlastní i standardizované programy 

rozvoje lidských zdrojů, jako např. BASICS (produkt CERGE – EI), nebo HRD cyklus – 

plánované dialogy se zaměstnanci. 

Oblast komunikace 

Důležitou se i v praxi při budování loajality zaměstnanců ukazuje oblast 

komunikace. Loajalita je podporována intenzivní interní komunikací, chaty s vedoucími 

pracovníky jednotlivých pracovišť či oddělení, pravidelně se uskutečňujícími řízenými 

dialogy zaměstnanců a pracovníků HR - oddělení nebo nadřízených. V některých firmách 

existují tzv. zaměstnanecké portály, jejichž prostřednictvím se kromě informovanosti také 

  26



podporuje pocit vzájemné sounáležitosti, stejně tak jako uskutečňující se projektová fóra, 

na kterých se v rámci fungujících projektů zdůrazňují firemní strategie a principy. Za 

důležitý je v této oblasti považován fakt, že jde o komunikaci oboustrannou, kdy je 

zaměstnanec chápán jako partner. 

Oblast firemní kultury 

V oblasti firemní kultury volí firmy různé metody. Integrační semináře pro nové 

zaměstnance, kde se tito seznámí s chodem firmy a jejími principy, různé firemní akce, 

které mohou být teambuldingového rázu nebo jen příležitostné (např. oslavy vzniku firmy 

apod.).    Součástí firemní kultury je i image firmy a její působení ve společnosti. To, že je 

firma sponzorem kulturních či sportovních akcí, že dbá na životní prostředí a zřizuje 

nadace, je jeden z důležitých momentů, kdy si zaměstnanec může svého zaměstnavatele 

vážit a kdy je na svou organizaci hrdý. A v neposlední řadě i optimalizace pracovního 

prostředí přispívá ke spokojenosti zaměstnance. 

Oblast hodnocení 

Oceňování za kvalitní výkony, spravedlivý systém odměňování a benefity jsou 

jedním z hlavních způsobů, jak nejen motivovat zaměstnance, ale jak si ty dobré udržet. 

V oblasti benefitů jsou jako nejvíce ceněné uváděny kromě takzvaně standardních 

příspěvků na stravování, na rekreaci nebo zaměstnaneckých telefonů, také 5 týdnů 

dovolené, penzijní připojištění, životní pojištění, osobní vzdělávání a zvýhodněné 

spotřebitelské úvěry či slevy na nákup zboží a služeb. Při nabídce benefitů svým 

zaměstnancům hledá firma pro ni nepříliš zatěžující benefity týkající se oblasti firemního 

podnikání. Banky nabízí zvýhodněné úvěry, zaměstnanecké účty apod., výrobní podniky 

nabízí zaměstnanecké ceny na zakoupení výrobku, telekomunikace levné tarify apod.  

 Novým trendem v oblasti zaměstnaneckých výhod je systém benefitů Cafeteria. 

Jde o odměňování zaměstnanců pomocí poukázek směnitelných za bonus, který si daný 

zaměstnanec přeje. Cafeteria je aplikace, která umožňuje flexibilní volbu benefitů formou 

jakéhosi internetového obchodu. V něm si mohou zaměstnanci objednávat služby v oblasti 

sportu, kultury, nadstandardní zdravotní výkony, poukázky do nákupních řetězců, 

příspěvky na dovolenou, dopravu nebo jazykové kurzy a jiné. Systém Cafeteria stojí na 

faktu, že zaměstnanci pocházejí z rozdílných věkových, sociálně či zájmově jinak 

  27



orientovaných skupin, což znamená, že má každý jinou prioritu svých sociálních potřeb. 

Tento systém možnosti volby vlastního benefitu vede k vyšší spokojenosti většího počtu 

zaměstnanců a má vliv i na jejich motivaci. 

Oblast výběru zaměstnanců a péče o zaměstnance 

Jako poslední, ale jedna z nejúčinnějších metod budování zaměstnanecké loajality 

je firmami uváděn tzv. employer branding, neboli získávání, motivace a podpora loajality 

talentů. Ten se skládá ze dvou částí: externího a interního brandingu. V rámci externího 

brandingu si firma ujasní, o jaký typ talentů stojí, vybuduje si image zaměstnavatele 

(systém benefitů apod.), která danou cílovou skupinu uchazečů osloví. V rámci interního 

brandingu se pak snaží tyto nové zaměstnance udržet, opět na základě jejich 

charakteristiky a požadavků. Jednoduše řečeno jde tedy o získávání potencionálně 

loajálních zaměstnanců, o kterých se předpokládá, že sami uznávají podobné hodnoty jako 

firma. 

 

5.1.2 Firemní hodnoty 

V druhé části výzkumu byly probrány firemní hodnoty, principy. Oblasti firemních 

hodnot byla věnována pozornost, protože, jak se ukázalo, je loajalita většinou respondenty 

považována za součást firemní kultury a chápána jako zaměstnancovo ztotožnění se 

s firemními pravidly.  

8 Má vaše firma stanoveny takzvané firemní hodnoty\ (principy). 

Jaké? 

Firma  

Ano  

• Spolehlivost 

• Vnímavost 

• Vstřícnost a srozumitelnost 

 

 

Česká spořitelna 

• Cit pro zákazníka 

• Odpovědnost 
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• Inovace 

• Výkonnost 

• Solidarita 

 

 

Dalkia Česká 

republika 

• Motivace 

• Změna 

• Dynamika 

• Flexibilita 

• Firemní kultura 

• Kvalita 

• Komplexita 

• Týmová práce 

 

 

 

 

Barum 

Continental 

 

• Bezpečně tvoříme hodnoty 

• Zodpovídáme za výsledky 

• Jsme jeden tým 

• Pracujeme na sobě 

• Rosteme za hranice 

• Hledáme nová řešení 

• Jednáme fér 

 

 

 

 

ČEZ  

Ne  - hodnoty vyplývají ze stanovených cílů, které by měl mít 

zaměstnanec stále na paměti 

• Zanícení pro zákazníka 

• Zisk 

• Vedoucí postavení na trhu 

• Růst 

• Zaměstnanecká účast 

• Schopnost vedení společnosti 

 

 

 

 

Škoda Auto 
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• Globální občanství 

Všechny oslovené firmy mají v nějaké podobě stanoveny firemní hodnoty nebo 

principy. Jsou součástí firemní kultury, často shodné, propojené nebo podrobněji 

rozpracované v etických kodexech. Jde o principy, pravidla či zásady chování organizace 

jako celku, chování jednotlivých zaměstnanců, ale především manažerů. Jejich role při 

udržování a podpoře firemních hodnot je podle respondentů nezastupitelná. Pokud lídr 

podporuje firemní hodnoty pouze proklamacemi, ale sám nevystupuje jako jejich nositel, 

každodenní obhájce a propagátor, nemají hodnoty takovou váhu. „Pouhá“ systematická 

práce oddělení human - resources roli lídra nezastoupí. Pokud současný vrcholový 

management sám aktivně hodnoty neprosazuje, pociťují to pracovníci – personalisté jako 

negativní dopad na jejich práci, jejich vlastní loajalita k organizaci  (k managementu) klesá 

a registrují i pokles účinnosti samotných firemních hodnot.  

 

9 Jaké metody používáte při předávání firemních hodnot 

zaměstnancům? 

 

• Intranet 

• Podnikový časopis 

• Oficiální firemní a PR materiály 

• Organizace speciálních workshopů 

• Firemní konference  

• V rámci adaptačního školení nových zaměstnanců, 

integrační seminář 

• Zaměstnanecký portál 

• Periodická školení 

• Pravidelné porady 

• Formování nových zaměstnanců v týmových jádrech 

• Eventy 

• Soutěže 

• Rozvojové a teambuildingové aktivity 

Komunikační 

prostředky 

 

 

 

 

Socializační 

prostředky 
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Používané způsoby předávání firemních hodnot zaměstnancům lze rozdělit do dvou 

skupin – komunikačních a socializačních.  

Komunikační prostředky 

Komunikačními prostředky se rozumí způsob informování, neustálé připomínání a 

opakování firemních hodnot, diskuze nad nimi a jejich implementací do každodenního 

pracovního života. Respondenti vyjadřují přesvědčení, že jedním z nejlepších způsobů 

budování sounáležitosti je častá vzájemná komunikace.  

Socializační prostředky 

Socializační prostředky jsou takové způsoby předávání firemních hodnot, při 

kterých nejde ani tak o dozvídání se, informování, ale o začleňování se do kolektivu 

respektujícího hodnoty, sžívání se s nimi prostřednictvím různých aktivit. V této 

socializační oblasti byla často respondenty zmiňována role vůdců. Především jejich 

mimořádný význam jakožto hybatelů změn, pokud se firemní kultura a hodnoty zavádějí 

nově, nebo se mění. Všichni respondenti se vyslovili v tom smyslu, že tvořit hodnoty tzv. 

zespoda není zcela efektivní. Je dobré poslouchat hlas svých zaměstnanců, ale při změnách 

hraje rozhodující roli lídr. Ten je příkladem, je na očích a s ním je neustále spojená 

kontrola ze strany zaměstnanců, zda hodnoty ještě platí. 

 

10 Jakým způsobem kontrolujete dodržování firemních hodnot? Popřípadě jaké sankce 

uplatňujete při jejich nedodržování? 

• Interní periodická školení 

• Firemní hodnoty jako jedno z kritérií hodnocení zaměstnanců 

• HRD cyklus – předávání zpětné vazby pomocí dialogu se zaměstnanci 

• Pracovní řád 

• Pravidelná kvartálová hodnocení 

• Kontrola implementovaných programů 

• Interní ombudsman 
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• Komunikace 

Kontrola dodržování firemních hodnot je podle respondentů nezbytná. Většina 

respondentů má zařazeny firemní hodnoty jako jedno z kritérií hodnocení zaměstnanců. 

Hodnotící manažer mimo jiné posuzuje, do jaké míry je práce a chování každého jeho 

podřízeného v souladu s firemními hodnotami či principy, nebo do jaké míry je aktivně 

zaměstnanec naplňuje, přiděluje buď body nebo procenta k celkovému skóre, které je pak 

podkladem pro finanční hodnocení zaměstnance.  

Pokud jsou konkrétní firemní hodnoty, nebo obecně jejich dodržování, zakotveny 

v pracovním řádu, může zaměstnavatel jejich nerespektování hodnotit jako porušení 

pracovního řádu a to sankcionovat. 

 

11 Máte stanovena pravidla, kterými by se měli řídi Vaši zaměstnanci při 

prezentaci firmy navenek? 

Četnost 

odpovědi 

Ano 

• V Kodexu etického jednání 

• V tzv. Corporate identity – celkové image firmy 

Ne 

• V současnosti připravujeme Kodex zaměstnance, kde tato pravidla 

budou 

 

4 

 

 

1 

 

Tato otázka směřovala především na oblast loajality zaměstnanců, která se 

projevuje při budování image firmy. Všichni respondenti si uvědomují význam vlivu 

prezentace zaměstnanců na pověst firmy. Proto stanovují pravidla, jak se mají jejich 

zaměstnanci chovat k zákazníkům, jakým způsobem komunikovat, popřípadě i jak se 

oblékat.  
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5.2 Závěry vlastního výzkumu 

V první části výzkumu bylo zpracováno téma loajality. Ukázalo se, že firmy 

hodnocené jako nejlepší zaměstnavatelé roku roli loajality vnímají a považují ji za 

přínosnou pro výkon, hospodářské výsledky a také image firmy. I přesto, že je jakýmsi 

mimovolným produktem vzniklým při péči o zaměstnance a řízení firmy. Management 

firem považuje loajalitu svých zaměstnanců za jeden z důležitých úkolů personální práce. 

Druhým cílem vlastního výzkumu bylo ověření předpokladu, že firmy hodnocené 

jako úspěšní zaměstnavatelé pracují na vytváření loajality svých zaměstnanců. Z výzkumu 

vyplynulo, že respondenti nepracují s loajalitou jako samostatným ukazatelem. Pracují s ní 

jako se součástí firemní kultury, hovoří o ní v souvislosti s fluktuací zaměstnanců a 

vnímají ji jako složku hodnotícího pohledu na zaměstnance. Mapují fluktuaci zaměstnanců, 

ale jinak většinou loajalitu přímo neověřují. Testují však spokojenost svých zaměstnanců, 

monitorují jejich chování k zákazníkům a používají loajalitu jako jedno z kritérií 

pravidelného hodnocení zaměstnanců v případě, že mají její principy zakomponovány ve 

firemních hodnotách či v etickém kodexu. 

Jedním z hlavních cílů vlastního výzkumu bylo popsat konkrétní metody 

ovlivňující loajalitu zaměstnanců. Zjištěné metody, které již byly ve výsledcích výzkumu 

v předchozí kapitole popsány, lze rozdělit do několika oblastí.  

• V oblasti zpětnovazební práce z výzkumů jde o systematickou práci nad výsledky 

standardizovaných i vlastních výzkumů, stanovování postupů a realizaci 

konkrétních kroků pro zlepšení zkoumaných oblastí.  

• V oblasti komunikace jde především o stanovení takových způsobů komunikace, 

při kterých je zaměstnanec chápán jako partner, dostává dostatečné množství 

informací, které se ho týkají a má tudíž jasnou představu, co se od něj požaduje.  

• Metody v oblasti budování firemní kultury přispívají především k loajalitě 

zaměstnanců, která vzniká z pocitu sounáležitosti.  

• Metody, které používají zkoumané firmy v oblasti hodnocení, jsou způsobem 

motivace zaměstnanců, vedou však také k udržení si dobrých zaměstnanců a 

částečně i k získání zaměstnanců nových.  
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• V poslední z oblastí metod budování loajality jde o výběr nových zaměstnanců, 

především o nově používaný branding, jehož principy již byly výše popsány. 

Posledním cílem vlastního výzkumu bylo vysledovat, zda se zjištěné metody 

dotýkají všech faktorů ovlivňujících loajalitu zaměstnanců zmiňovaných v teoretické části 

této práce. Ukázalo se, že ano. Způsoby komunikace a hodnocení byly uváděny jako velmi 

důležité a  leadership hodnotili respondenti jako významný především v oblasti firemních 

hodnot. Možnosti profesního růstu však nebyl přikládán respondenty takový význam. 

Vzdělávání bylo uváděno jako jeden z benefitů, možnost kariérního postupu však byla 

hodnocena jako důležitá jen pro určitou část zaměstnanců.  

 

Implementace do školského managementu 

6. Budování loajality ve škole 
 

V dnešní době školy stále více vstupují do soutěže. Demografická křivka klesá, 

nabídka různého vzdělávání stoupá, a to především v souvislosti se zvyšujícím se typem 

vzdělání. Školy tedy mají snahu získat co nejvíce žáků, nebo co nejkvalitnější žáky a ty si 

udržet. O výběru školy se adepti (a jejich rodiče) rozhodují na základě informací o 

vzdělávacím programu, úrovni vzdělávání, o vyučujících, o klimatu školy a podobně. Tuto 

svou  image, své jméno, škola stále buduje a udržuje, a to především díky zaměstnancům, 

kteří se přímo podílejí na kvalitě služeb, které škola žákům a jejich rodičům nabízí.  Pokud 

se však zaměstnanci školy často mění, pokud ti, co v ní pracují, nemají pocit sounáležitosti, 

bude se žádoucí image školy těžko budovat nebo udržovat. I ve škole je tedy nezbytné 

pečovat o loajalitu zaměstnanců, a to především o loajalitu pedagogických pracovníků. Ti 

totiž mají největší vliv, protože každodenně vstupují do kontaktu s žáky a rodiči, a tím 

vlastně školu reprezentují.  

6.1 Faktory ovlivňující budování loajality ve škole 

 

Obecně uváděné faktory ovlivňující vznik loajality v organizaci platí i ve školství. 

Jde především o dobrou komunikaci a přenos informací, vedení, odměňování, možnost 
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vlastního profesního růstu a rozvoj schopností prostřednictvím vzdělávání. Prostředí školy 

má však svá specifika. 

6.1.1 Komunikace 
 

Ve škole existují tři směry komunikačních kanálů. Prvním typem je komunikace 

vertikální směrem dolů, což je komunikace od ředitele přes další složky vedení směrem 

k ostatním pracovníkům a žákům. Druhý směr komunikace ve škole je vertikální vzhůru, 

od žáků a pracovníků školy k vedení. Třetí druh komunikace je veden směrem 

horizontálním a probíhá mezi studenty a pedagogy.35 

Pro efektivní řízení školy je rozhodující první typ komunikace vertikální. Obecně 

platí, že pracovníci by měli dostávat informace, které mají vliv na chod školy. Nedostatek 

informací bývá často zdrojem fám a špatného klimatu, které loajalitu ovlivňuje. Vedení 

školy by tedy mělo svým zaměstnancům potřebné informace sdělovat a dožadovat se 

zpětné vazby, protože, jak uvádí Světlík, ředitelova „představa, který typ informací 

zaměstnanci potřebují, se často rozchází s realitou.“36 Zpětná vazba není nutná jen pro 

ověření, které informace zaměstnanci potřebují, ale i pro vyjádření faktu, že názory 

podřízených jsou pro vedení důležité. 

V rámci této vertikální komunikace je nezbytné, aby byla jasně definována 

odpovědnost za předávání informací, aby nedocházelo k informačním šumům vzniklým 

z nejasností, opakování sdělení nebo z absence informace vůbec.  

Ve škole má svou významnou roli pro budování loajality i komunikace 

horizontální. Kromě základních pravidel efektivní komunikace, jako jsou stručnost, 

jasnost, slušnost, empatie, umění naslouchat a vhodná forma, platí i zde požadavek na 

zvážení informací, které by měla druhá strana vědět. Tento požadavek se týká především 

komunikace mezi učiteli a žáky. Tentokrát lze hovořit o nebezpečí příliš malého množství 

předávaných informací, ale i o předávání informací, které pro druhou stranu nejsou 

relevantní. Dobrým vztahům v organizaci, ale ani image školy, jistě neprospěje 

pomlouvání kolegy před žáky, hodnocení rozhodnutí vedení školy, předávání interních 

                                                            
35 Světlík: Marketingové řízení školy, s. 253. 

36 Cit. dle: Světlík: Marketingové řízení školy, s. 250. 
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informací např. z jiné třídy, pedagogické rady a podobně. Každý učitel by měl zvládnout 

cílené „provokace“ žáků směřující k takovémuto porušení kolegiality. 

Škola, oproti firmám, které byly zkoumány v rámci vlastního výzkumu, má výhodu 

menšího počtu zaměstnanců. V menším počtu se uplatňuje především přímá komunikace, 

která má na budování loajality velký vliv. Pokud je však škola větší co do počtu 

zaměstnanců i studentů, její přímá komunikace je nahrazována komunikací písemnou, 

především emailovou. Dochází k tomu i v nevelkých školách, a to hlavně z důvodu časové 

vytíženosti učitelů, kdy není možné o krátkou školní  přestávku vyřídit s kolegy vše 

potřebné. 

V neposlední řadě je nutno uvést, že na kvalitu sdělování mají vliv i vlastní 

schopnosti a dovednosti jedinců ve verbální i neverbální komunikaci.  

6.1.2 Leadership jako forma budování loajality ve škole 
 

Úloha vůdce je mimořádně silným fenoménem celkové úspěšnosti školy. Vůdce, 

který by měl mít schopnost předvídat budoucnost, inspirovat spolupracovníky, strhávat je 

k nadšené spolupráci a činit své podřízené spokojenými,37 je jednou z podmínek budování 

zaměstnanecké loajality.  

I když není konkrétní ředitel prototypem lídra, ale spíše manažera, měl by dbát na 

vhodný způsob motivace a odměňování, neustále dbát na posilování image školy, dobře 

prezentovat cíle a hodnoty školy (pokud jsou stanoveny), být přístupný, vstřícný a otevřený 

změnám. 

Důležitý je pro budování loajality zaměstnanců ve škole i uplatňovaný styl řízení. 

Jak vyplývá z  Laškova výzkumu, feminizace školství vytváří nárok na spíše méně 

direktivní formy řízení. „Čím více je ředitel školy na učitelky direktivní, tím více se cítí 

frustrovány a tím méně cítí otevřenost klimatu.“38 

                                                            
37 Bacík, Kalous, Svoboda: Kapitoly ze školského managementu, s. 318. 

38 Lehký: Vliv ředitele na klima školy, s. 30. 
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6.1.3 Odměňování jako jedna z podmínek loajality ve škole 
 

Finanční motivace je ve školství do značné míry určena jak platovými tabulkami a 

nárokovými příplatky, tak objemem peněz, které má vedení školy k dispozici a který není 

většinou příliš velký.39 Přesto může i částka, kterou má vedení školy k dispozici, ovlivnit 

loajalitu. Různé školy, různí zřizovatelé mají k dispozici různé objemy peněz, a tak 

v situaci, kdy učitel rozvažuje, na které škole uzavře pracovní poměr, přihlíží i k finanční 

stránce. Finanční ohodnocení, např. předsedů předmětových komisí, koordinátorů ŠVP a 

ICT, je sice minimální ve srovnání se ziskovým sektorem, ale i takovéto odměňování má 

vliv na budování loajality zaměstnanců. 

Systém benefitů není mezi školami příliš rozdílný. Příspěvek na důchodové 

pojištění, školné při vzdělávacích programech, zájmové platby z FKSP. Většinou se na 

všechny zaměstnance v daném roce nedostane, proto jsou podmínkou loajality 

zaměstnanců jasně stanovená pravidla.  Pokud uvažujeme o loajalitě zaměstnanců ve 

školství obecně, přináší sebou učitelské povolání další specifické benefity: delší dovolená, 

reálně výhodná pracovní doba, studijní volno.  

6.1.4 Možnost profesního růstu 
 

Školství jako takové nepředkládá ve srovnání s ostatními obory tak širokou nabídku 

profesního růstu. Možnosti pracovní kariéry na určité škole nemohou přinést vytvoření 

žebříčků pro větší počet pracovníků.40 Kromě takzvaně vzestupné dynamiky kariéry lze 

však profesně růst i v rámci rozšiřování rolí či lepšího využívání svých schopností.41 A lze 

předpokládat, že učitelé s tímto scénářem počítají. Jejich profesní růst může tedy být 

v rámci třídnictví, dohledu nad projekty a akcemi, v rámci seminářů apod. Výhodou 

cyklicky se opakujícího souboru činností ve škole je pravidelně se opakující začátek -  

příležitost pro změny. 

 

                                                            
39 Eger: Řízení školy, s. 54. 

40 Bacík, Kalous, Svoboda: Kapitoly ze školského managementu, s. 86. 

41 Eger: Řízení školy, s. 70 
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6.2 Metody budování loajality ve škole  

 

V této části práce půjde o návrh implementace metod budování loajality do řízení 

školy. Tyto metody byly zjištěny v rámci vlastního výzkumu jako efektivní při budování 

loajality zaměstnanců v ziskovém sektoru, konkrétně ve firmách hodnocených jako 

nejlepší zaměstnavatelé.  

6.2.1 Rozdíly ve vedení lidí ve škole a zkoumaných firmách 
 

Vedení lidí ve škole má svá specifika. Některá již byla zmíněna v kapitole o 

faktorech, které ovlivňují zaměstnaneckou loajalitu. Asi největším rozdílem, který je 

zřetelný při snaze implementovat metody práce s loajalitou ze ziskového sektoru do 

školského managementu, je fakt, že vedením lidí, personální prací jako takovou se ve škole 

zabývá ředitel sám, popřípadě ve spolupráci nebo v součinnosti s několika dalšími osobami 

vedení školy, jako jsou zástupci či vedoucí předmětových komisí. Tito lidé, stejně jako 

ředitel školy, však nemají na starosti pouze personální práci.  

Ve zkoumaných firmách, obecně ve středně velkých a velkých firmách  mají však 

personální práci na starosti specializovaní pracovníci. Ti sice jsou ve svých postupech do 

jisté míry regulováni vedením, ale personální práce je jedinou jejich pracovní náplní. Mají 

tedy dostatek času a prostoru, aby nasbírali potřebné informace a připravili nezbytné 

programy. I ve firmách je však současným trendem přenášet personální práci zpět na 

vedoucí pracovníky. Personální oddělení pak má fungovat jako databanka informací a 

programů, jako „podpůrná síla“ pro management organizace.  

Všechny základní personální činnosti musí být však vykonávány, i když je 

organizace malá a i když pro tuto oblast má škola pouze jednu osobu – ředitele.42   

Dalším nemenším rozdílem v personální práci zkoumaných firem a škol je 

množství financí, které na personalistiku mají jednotlivé subjekty k dispozici. Zkoumané 

firmy, které mají velký počet zaměstnanců  však spotřebují dost financí už jen proto, že 

svou personální prací musí obsáhnout velké množství různorodých zaměstnanců. Ve škole 

je přesnější vymezení zaměstnanců -  pedagogů: jde většinou o ženy, vysokoškolsky 

                                                            
42 Eger: Řízení školy, s. 39. 
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vzdělané a vzhledem k jejich počtu lze rychleji a přesněji poznat jejich priority a jim 

přizpůsobit personální práci. 

Rozdíly jsou zde uvedeny pro lepší pochopení podmínek vzniku a fungování 

loajality. Základní principy vedení lidí však zůstávají stejné ve firmách i ve škole, protože 

obecné lidské vlastnosti jsou stejné napříč skupinami. Metody pro budování loajality 

zjištěné vlastním výzkumem tedy lze, s vědomím jistých odlišností jmenovaných výše, ve 

škole využít. 

 

6.2.2 Zpětnovazební práce z výzkumů 
 

Dnes je povinností i výsostným zájmem školy provádět pravidelnou evaluaci. Ta 

slouží k odhalení slabých stránek v řízení a životě školy a její nedílnou součástí je i práce 

s výsledky a plánování nezbytného zlepšení. Vedení školy tak získává informace o své 

práci, zaměstnancům dává najevo, že o jejich hodnocení stojí a společnou snahou 

zaměstnavatele i zaměstnance je hledat zlepšení. To vše loajalitu zaměstnanců posiluje. 

Pro práci na budování loajality lze tedy využít jakékoli hodnocení školy, zvláště 

pak jeho část zaměřenou do budoucnosti,  která má za cíl odstranění nedostatků v řízení. 

Lze využít různých dotazníků, např. spokojenosti nebo  kultury školy, ale i jiných metod, 

např. SWOT analýzy. Rozhodující je však práce s výsledky. 

6.2.3 Metody z oblasti komunikace 
 

Jak již bylo uvedeno výše, škola má velkou výhodu oproti zkoumaným firmám – 

svou velikost. Na rozdíl od velkých organizací, má škola velkou šanci udržet komunikaci 

na osobní bázi, a to má na loajalitu velký vliv. Při osobní komunikaci se při dodržení 

základních pravidel úspěšné komunikace informace mohou upřesnit, vyjasnit, 

minimalizovat informační šumy.  A to v rámci komunikace vertikální i horizontální.  

Ovšem i ve školách, převážně ve větších, které sice nejsou počtem zaměstnanců 

tak rozsáhlé jako zkoumané firmy, může být zajímavým nápadem využití 

zaměstnaneckého portálu. Zpravidla se jedná o webovou aplikaci, jejímž základním 

úkolem je integrovat informace z různých zdrojů a obsah poskytnout uživateli v přehledné 
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formě. Cílem portálu je poskytnout zaměstnancům všechny potřebné informace, které jsou 

nezbytné pro jejich efektivní fungování v rámci organizace. Na jednom místě tak 

zaměstnanec může nalézt všechny závazné normy, pokyny a nařízení, jimiž se musí řídit, 

možnosti, které mu společnost nabízí, informace o aktuálním dění ve firmě a řadu dalších, 

učitel pak zde může najít informace i ke svému vyučovanému oboru.  

Další doporučovanou metodou budování loajality ze strany firem v oblasti 

komunikace jsou projektová fóra. Ve škole, pokud učitelé pracují v týmu např, v rámci 

školních projektů, které zasahují do více předmětů, nebo při tvorbě a hodnocení úspěšnosti 

školního vzdělávacího programu, takováto fóra prakticky fungují – především na bázi 

osobní komunikace.  

A v rámci evaluace a autoevaluace lze doporučit plánované dialogy se 

zaměstnanci, které opět podtrhávají význam partnerského vztahu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Lze k nim jen poznamenat, že by se měly konat pravidelně pro získání 

kontroly nad plněním cílů ze strany zaměstnance i pro ředitelovu zpětnou vazbu. Navíc 

pravidelný osobní kontakt s vedoucím pracovníkem je vzájemně užitečným zdrojem 

informací.  

6.2.4 Metody z oblasti firemní kultury 
 

Pro budování loajality je stejně tak jako ve firmách nezbytná přítomnost kultury 

školy. Skrze její přijetí dochází k identifikaci pracovníka se školou, tozn. k vzniku 

loajality. Kultura školy je souhrnem představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně 

sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.43  

Úzce spojené s kulturou školy jsou cíle a hodnoty školy, které vyplývají z vize 

školy. Každý učitel by měl znát cíle a hodnoty školy. Ty jsou v současné době většinou 

nezbytnou součástí školních vzdělávacích programů. Přesto by mělo vedení školy dbát o 

neustálé opakování těchto hodnot, jejich začleňování do různých aktivit v rámci školy a 

dbát na jejich dodržování. Je také možné stanovit si dodržování hodnot, kultury školy jako 

jeden z faktorů pro finanční ohodnocení – v nenárokových složkách platu.  

                                                            
43 Eger: Řízení školy, s. 130. 
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Vzájemná spolupráce, školní aktivity přímo zaměřené na podporu týmu, nebo 

akce příležitostné – oslavy narozenin kolegů, společné zájezdy, návštěvy kulturních či 

sportovních akcí , soutěží, a to vše nejen se studenty, ale také „pouze“ s kolegy, přispívají  

k formování pocitu sounáležitosti, přenášení hodnot a cílů školy. Škola financovaná 

z veřejných rozpočtů pravděpodobně nebude mít svůj zaměstnanecký časopis, většina 

českých škol asi ani PR materiály, na kterých by byly její hodnoty zachyceny, ale 

k prezentaci a opakování hodnot se dají využít i  pravidelné porady nebo organizace 

speciálních setkání v rámci předmětových komisí.  

 Všeobecná identifikace s profesí pomáhá vytvářet kolegiální vztahy založené na 

základě podobných pracovních zkušeností. Vedení školy by také mělo dbát na usnadnění 

vstupu nových zaměstnanců do nového pracovního prostředí, ať už prostřednictvím  

uvádějících učitelů nebo například souhrnným školením. 

Součástí kultury školy je i pracovní prostředí. Úkolem managementu by měla být 

pravidelná péče o zlepšování pracovního prostředí, která vede k větší spokojenosti 

pracovníků. Již bylo uvedeno, že spokojenost sama ještě nepředjímá loajalitu, ale úzce s ní 

souvisí. 

6.2.5 Metody v oblasti hodnocení 
 

Každý zaměstnanec, i učitel, potřebuje pro svou motivaci ocenění za kvalitní 

výkon. Jasný a spravedlivý systém hodnocení je nezbytný pro vytváření loajálního vztahu. 

Navíc pokud hodnocení probíhá pravidelně, podle jasných kritérií, je žádoucí metodou 

budování loajality. Pro přidělování nenárokových složek platu lze využít zkušenosti ze 

zkoumaných firem a jako hodnotící kritérium využít i např. předem stanovené hodnoty 

nebo principy chování  či etický kodex zaměstnance či učitele. To má samozřejmě nejen 

motivační efekt, ale i efekt informační – hodnoty, podle kterých bude zaměstnanec 

oceňován, bude mít tedy stále na paměti.  

Pro budování loajality hrají také roli benefity. Ať jde o benefity čistě profesní -

učitelské, jako např. delší dovolená, možnost brát si práci domů nebo obecné – školné při 

vzdělávacích programech, důchodové připojištění. Důležitým momentem benefitů by opět 

měla být přesně daná pravidla při jejich udělování. V případě čerpání peněz z FKSP 

obzvláště, protože se při čerpání v daném roce nedostane na všechny. 
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6.2.6 Metody z oblasti výběru zaměstnanců 
 

Firmy doporučují v rámci takzvaného brandingu oslovit správné zaměstnance. Také 

škola může svojí image přitáhnout ty zaměstnance, které zaujme vize, cíle a mise školy. 

Takový pracovník, který se již předem se ztotožňuje s navenek prezentovanou kulturou, je 

z hlediska managementu dobrá příležitost pro školu. Na image školy by měl ředitel tedy 

dbát nejen z důvodu  získání vhodných žáků, ale také z důvodů získání vhodných učitelů. 

Důležitým pro vznik a udržení loajality ve škole také může být množství 

zaměstnanců na částečný úvazek. Ti totiž bývají motivováni pouze zájmem o konkrétní 

činnosti, bez pevnějšího vztahu k organizaci. Naopak kmenoví učitelé mohou mít pocit 

přetížení povinnostmi např. nepedagogického rázu, které kolegové na částečný úvazek 

nemívají. 

V této oblasti je také důležitá práce s již přijatými zaměstnanci. Možnost 

vzdělávání hodnotí zaměstnanci jako jeden z nejlepších benefitů. Každá škola má 

prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků a také je využívá. Nevýhodou 

je, že v oblasti školství jde těžko kvantifikovat, zda po absolvovaném školení došlo ke 

zvýšení produktivity.44 

Škola sama jako vzdělávací instituce má však zajímavé možnosti, jak 

zaměstnancům umožnit další vzdělávání. Lze to prostřednictvím tzv. interního vzdělávání, 

které lze lektorsky zvládnout z vlastních zdrojů. Mezi možnosti interního vzdělávání patří:  

• Interní školení 

• Týmová výměna zkušeností 

• Školení v rámci předmětových komisí 

• Realizace interního projektu 

• Zácvik nového zaměstnance45 

Tyto metody jistě podpoří loajalitu aktivního učitele, který se chce dále vzdělávat a 
profesně rozvíjet. A o takového učitele by měla stát každá škola. 

 
                                                            
44 Eger: Řízení školy, s. 68 

45 Eger: Řízení lidských zdrojů, s. 68 

  42



7. Závěrečné shrnutí 
 

Cílem této práce bylo postihnout loajalitu, její vznik a způsoby jejího budování 

v organizaci a navrhnout některé úspěšně používané metody pro vznik zaměstnanecké 

loajality pro použití ve škole. 

 V první části práce byl zpracován termín loajalita a jeho chápání. Loajalita jako 

termín ani jako fenomén není používána samostatně, bez souvislosti a vztahu. Vždy, pokud 

se podaří diskutovat nad tématem loajalita, je nezbytné si ujasnit, jak je v daný okamžik 

chápána. Zda pouze jako ukazatel fluktuace zaměstnanců, nebo jako prostředek 

vypovídající o konkrétní míře sounáležitosti.  

Ve druhé části práce byl proveden průzkum, jehož cílem mimo jiné byla 

identifikace forem a metod práce podporujících loajalitu zaměstnanců. Protože cílem bylo 

zjistit pokud možno účinné metody budování loajality, byli respondenti vybráni na základě 

úspěchu v anketě Zaměstnavatel roku, u kterých byla vykazována vyšší míra 

zaměstnanecké loajality. Vlastní výzkum byl veden formou kvalitativního šetření, při 

kterém byla větší pravděpodobnost postižení všech faktorů vztahujících se k loajalitě. 

Ukázalo se také, že měření loajality je velmi obtížné. Je možno sledovat fluktuaci 

zaměstnanců, ale tento ukazatel loajalitu plně nepostihne. Druhou možností, ve větší míře 

využívanou, je měření spokojenosti zaměstnanců, ale i zde míra spokojenosti přesně 

neodpovídá míře loajality. S nejnovější nabídkou měření a analýzou zaměstnanecké 

loajality přišla firma Ipsos Tambor ve spolupráci s vědeckou institucí CERGE-EI. Jejich 

měření, nabízené organizacím jako produkt k zakoupení, je vypracováno tak, aby se v něm 

odrážely co nejvíce individuální podmínky každé zkoumané organizace.46 

Složitost termínu loajalita je v tom, že je vztahem mezi subjekty, které se v dané 

situaci shodly na tom, co loajální je. Zaměstnanecká loajalita je tedy spíše psychologický 

kontrakt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přesto se podařilo postihnout faktory, 

které na míru loajality zaměstnance mají silný vliv. Je tedy nelehkým úkolem aktérů 

personálního řízení, aby tyto faktory dokázaly vhodným způsobem podchytit. 

                                                            
46 www.cerge‐ei.cz. 
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V poslední části práce byl posouzen vliv zjištěných faktorů ovlivňujících loajalitu 

zaměstnanců a metody jejího budování v rámci řízení školy. Loajalita ve škole je jedním 

z prostředků stabilizace pracovního kolektivu, který má výrazný vliv také na image školy. 

 Velký potenciál v budování loajality zaměstnanců má management školy 

v komunikační oblasti. Komunikace ve firemním prostředí, zvláště u velkých firem, 

vyžaduje  nejvíce personální práce. Ve školním prostředí je však pro budování loajality 

nejsnáze využitelná, a to především z důvodu jeho principu, které samo o sobě 

komunikativní je. Ovšem i uvedené metody z oblasti hodnocení zaměstnanců, oblasti 

kultury školy, metody zpětné vazby z výzkumů a v neposlední řadě i z oblasti výběru 

zaměstnanců by mělo vedení školy, především ředitel, jako nositel personální práce ve 

škole, využívat. Je to způsob, jak vytvořit stabilní kolektiv učitelů, kteří utvoří to správné 

prostředí pro vzdělávání žáků. Takové prostředí, do kterého žáci rádi chodí, ve kterém se 

rádi vzdělávají a které je povzbuzuje ke spolupráci a aktivní účasti na procesu 

vzdělávání.47 

                                                            
47 Světlík: Marketingové řízení školy, s. 14. 

  44



Seznam použité literatury 
 

Armstrong, Michael: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Grada, Praha 

2007. 

Bacík, František, Kalous, Jaroslav, Svoboda Jiří: Kapitoly ze školského managementu. 

Pedagogická fakulta UK, Praha 1998. 

McBride, Rob: Úvod do kvalitativního výzkumu. Průvodce pro učitele. TU. Liberec 1995. 

Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Management Press, Praha 

1994. 

Eger, Ludvík: Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Fraus, Plzeň 

2006. 

Haas Edersheim, Elizabeth: Management podle Druckera: odkaz zakladatele moderního 

managementu. Management Press, Praha 2008. 

Hendl, Jan: Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha 1999. 

Heskett, James.L. a kol.: Služby – cesta k úspěchu. Victoria publishing. Praha 1993. 

Kesner, Zdeněk: Hodnocení zaměstnanců ve škole, in: Řízení školy 11/2008. 

Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. SPN, Praha 1985. 

Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Management 

Press, Praha 2001. 

Lehký, Petr: Vliv ředitele na klima školy. ZBP studia školského managementu - Pedf UK 

Praha, 2007. 

Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie. Grada, Praha 2007.  

Plamínek, Jiří: Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a 

v týmech. Argo, Praha 2000. 

Plamínek, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada Publishing, Praha 2009. 

  45



Pol, Milan, Lazarová, Bohumíra: Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy: řízení 

spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Strom, Praha 1999. 

Pol, Milan: Škola v proměnách. Masarykova univerzita, Brno 2007. 

Somaya, Deepak, Williamson, Ian.O.: Nový pohled na „boj o talenty“, in: Moderní řízení 

04/2009.  

Světlík, Jaroslav: Marketingové řízení školy. ASPI, Praha 2006. 

Tůmová, Jana: Stabilita kolektivu jako jedna z priorit úspěšného vedení organizace. ZBP 

studia školského managementu -  Pedf UK Praha, 2007. 

Veber, Jaromír a kol.: Management: základy, prosperita, globalizace. Management Press, 

Praha 2005. 

 

 

 

 

  46



  47

Seznam elektronických zdrojů 
 

Kuras, Benjamin: Loajalita a konzervatismus, Články. 2007.  www.konzervativizmus.sk 

Přikryl, Jan: Nejlepší zaměstnavatelé v krizi mnohem více motivují své lidi, 

www.hrm.ihned.cz 

Svítková,  Katarína: Loajalita zaměstnanců – investice, která se vyplatí. www.cerge-ei.cz 

 

www.trendmarketing.ihned.cz  - Employer branding: získávání, motivace a podpora 

loajality talentů.  

www.managerweb.ihned.cz  - Udržte svůj poklad pod vlastní střechou.  

www.cerge-ei.cz  - Employee Loyalty Program (ELP). 

www.csas.cz 

www.dalkia.cz 

www.cez.cz 

www.skoda-auto.cz 

www.barum.cz 

 

  

 

 

  

 

 


	Shrnutí
	Summary
	Cíl práce
	Teoretická část
	1. Termín loajalita
	1.1 Problémy s pojetím loajality
	1.2 Loajalita zaměstnance

	2. Význam loajality zaměstnanců pro organizaci
	3. Faktory ovlivňující loajalitu zaměstnanců
	3.1 Komunikace jako faktor budování loajality
	3.2 Leadership jako forma budování loajality
	3.3 Odměny a benefity jako jedna z podmínek loajality
	3.4 Možnost profesního růstu jako jeden z faktorů loajality

	Výzkumná část
	4.   Vlastní výzkum
	4.1 Předmět a cíle výzkumu
	4.2 Metodika vlastního výzkumu
	4.3 Respondenti vlastního výzkumu

	5. Výsledky a analýzy vlastního výzkumu
	5.1 Výsledky vlastního výzkumu
	5.1.1 Loajalita 
	5.1.2 Firemní hodnoty

	5.2 Závěry vlastního výzkumu

	Implementace do školského managementu
	6. Budování loajality ve škole
	6.1 Faktory ovlivňující budování loajality ve škole
	6.1.1 Komunikace
	6.1.2 Leadership jako forma budování loajality ve škole
	6.1.3 Odměňování jako jedna z podmínek loajality ve škole
	6.1.4 Možnost profesního růstu

	6.2 Metody budování loajality ve škole 
	6.2.1 Rozdíly ve vedení lidí ve škole a zkoumaných firmách
	6.2.2 Zpětnovazební práce z výzkumů
	6.2.3 Metody z oblasti komunikace
	6.2.4 Metody z oblasti firemní kultury
	6.2.5 Metody v oblasti hodnocení
	6.2.6 Metody z oblasti výběru zaměstnanců


	7. Závěrečné shrnutí
	Seznam použité literatury
	Seznam elektronických zdrojů

