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Resumé: 

Předmětem bakalářské práce Analýza forem motivace a pracovní spokojenosti 

pedagogických pracovníků vybraných domovů mládeže je snaha identifikovat jednotlivé 

podoby motivace, které mohou mít vliv na pracovní výkon pedagogických pracovníků 

domovů mládeže a současně zjistit, do jaké míry jsou tito zaměstnanci se svou prací spokojeni 

nebo nespokojeni.  

Teoretická část se zabývá vymezením pojmů motivace, pracovní spokojenost, určením 

motivačních zdrojů, stimulačních prostředků, popisem motivačních metod, pravidel 

a motivačních teorií a teorií pracovní spokojenosti.  

Praktická část vychází z výzkumného šetření, které přináší potvrzení dvou ze čtyř 

stanovených hypotéz. V závěru práce je navržen motivační program zahrnující změny, které 

by měly přispět k lepší motivaci zaměstnanců v domovech mládeže. 

 

Summary: 

The subject-matter of the thesis called Analysis of the Youth Home Pedagogical Staff 

Motivation and Work Adjustment is the attempt at the identification of motivation, that is 

influential in the working performance of the youth house pedagogical staff, and detect the 

level either of work adjustment or dissatisfaction.  

The theoretical part of the thesis is dedicated to the issue of motivation terms 

formulation, work adjustment, assignment of motivation sources, means of stimulation, 

description of motivation methods, rules and motivation theory and work adjustment. 

The practical part is focussed on the empirical research that affirms two of four  

presented hypotheses. The conclusion contains the concept of motivation program changes 

which should contribute to the better youth house pedagogical staff motivation. 

 

Klí čová slova: lidské zdroje, motivace, pracovní spokojenost, motivační systém, motivační 

teorie, teorie pracovní spokojenosti, domov mládeže 

 

Keywords: human resources, motivation, work adjustment, motivational system, motivation 

                    theory, theory of work adjustment, youth home 
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I. ÚVOD 

 

 

V dnešní době plné technických vymožeností, nových objevů a propracovaných postupů 

si musíme přiznat, že lidé se svými osobními výkony jsou nenahraditelní. Úloha pracovníka 

v podnicích a organizacích je velmi důležitá a podstatná.  

Práce vyplňuje většině z nás nemalou část denního dění. Je přirozenou součástí našeho 

života a zaujímá v něm významné postavení. Pokud práce člověka naplňuje – je jí motivován, 

nachází v ní zdroj uspokojení. Tyto dvě pracovní charakteristiky – pracovní motivace 

a spokojenost – se zpětně odráží ve vztahu jedince k práci a nemalou měrou ovlivňují 

celkovou kvalitu jeho života. 

Z ekonomického a sociálního pohledu zaujímají pracovní spokojenost a motivace 

k pracovnímu jednání důležité místo v personální politice každé organizace. Jsou totiž 

považovány za podmínku efektivního využití pracovního potenciálu zaměstnanců. Proto je 

pro každou organizaci důležité oběma charakteristikami se zabývat a sledovat je. Zjišťování 

motivace a spokojenosti pracovníků přináší zpětnou vazbu, která by měla být využita 

k optimalizaci podmínek v organizaci. Touto cestou si může organizace zajistit nejen zvýšení 

efektivity práce, ale také loajality zaměstnanců.  

Dnes už si většina zkušených manažerů dobře uvědomuje, že dosažení podnikových cílů 

je z velké části zásluhou kvalifikovaných, motivovaných a loajálních zaměstnanců. Při nízké 

úrovni motivace pracovníků může docházet ke snížení konkurenceschopnosti dané 

organizace. Avšak v některých podnicích stále přetrvává názor, že k povzbuzení zaměstnanců 

k činnosti postačí pouze finanční ocenění. 

Důvodem k výběru právě tohoto tématu je praktické nedocenění, někdy až opomíjení, 

významu motivace pracovníků v mnoha organizacích či jeho omezování pouze na peněžité 

stimuly. Jiným podnětem je skutečnost, že v organizaci, ve které pracuji, není vytvořen 

a popsán motivační systém. 

Práce si klade za cíl učinit vhled do problematiky motivace a pracovní spokojenosti 

některých pedagogických pracovníků v domovech mládeže a analyzovat motivační 

a demotivační faktory působící na pracovní výkon ve vybraných domovech mládeže. 

Výstupem této práce jsou také návrhy a doporučení možností zlepšení motivačního systému. 

Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, metodickou a empirickou. Teoretická část se 

zabývá motivací od jejího obecného pojetí, jsou zde uvedeny definice motivace a jejich 

příbuzných pojmů, zmíněny vybrané teorie pracovní motivace, které významně přispěly 
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k formování poznatků o této problematice. Dále se věnuje pracovní spokojenosti a jejím 

teoriím. 

V metodické části jsou stanoveny základní hypotézy. Pro účely práce je použita metoda 

dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky některých domovů mládeže, 

zaměřená na jejich pracovní spokojenost a motivaci k práci. Je popsán použitý nástroj sběru 

dat, dotazník a způsob rozeslání.  

V empirické části je pracováno s daty získanými v dotazníkovém šetření. V závěru jsou 

vyhodnoceny výsledky výzkumu a provedena interpretaci. 

 

 

 

II.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1 Motivace   

 
Nejeden manažer si klade otázky: Co přiměje pracovníky více pracovat? Jak zadat lidem 

práci, aby ji chtěli vykonat? Jakou práci zvolit pro kterého člověka?… Na tyto otázky 

můžeme nalézt odpovědi v oblasti motivace. 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, jejichž pochopení je pro tuto 

bakalářskou práci důležité. Jsou zde definovány pojmy jako motiv, stimul, motivace, lidské 

zdroje, motivační systém, demotivace, apod. Motivace je rozebrána z hlediska jejího významu 

při řízení a také je předložen přehled vybraných motivačních teorií vztahujících se k práci.  

 

1.1  Vymezení základních pojmů   

 

         1.1.1  Lidské zdroje 

Pravděpodobně každá organizace má zájem na tom, aby měla co nejlepší pracovní 

výsledky a tím i odpovídající zisk. Jedním z nejvzácnějších zdrojů – kromě zdrojů neživých – 

pro získání nejlepších výsledků jsou právě zdroje lidské, které se podílí na úspěšnosti 

organizace. Hmotné zdroje jsou obnovitelné a svým způsobem nahraditelné. To, co je 

nahraditelné jen obtížně, jsou lidské zkušenosti, schopnosti a dovednosti. Jak říkají Werther 

a Davis (1992): „Jmění věci umožňuje, lidé je uskutečňují.“ Jsou to právě lidé, kteří vytvářejí 
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cenné výrobky a služby. A tyto výsledky určují životní úroveň celé společnosti. Organizace se 

zdokonalují prostřednictvím efektivnějšího využívání svých zdrojů. 

 

 1.1.2  Motivace    

Slovo motivace pochází z latinského „movere“ a překládá se jako hýbati, pohybovati. 

Obecně označuje všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti nebo k určitému 

jednání.  

Motivací se zabývá nesčetné množství autorů a velké množství z nich se shoduje v tom, že 

není jednoduché vytvořit definici tohoto pojmu. Obecně můžeme říci, že motiv je důvod pro 

to, abychom něco udělali. Motivace dává lidskému jednání smysl. 

Armstrong (2002) charakterizuje motivaci jako cílově orientované chování. „Dobře 

motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od nichž očekávají, 

že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni sami od sebe, a pokud 

to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout chtějí, pak je to ta 

nejlepší forma motivace. Většina z nás však potřebuje být motivována z vnějšku.“ Armstrong 

(2002, s. 159). 

Podobně definuje motivaci i Tureckiová (2004, s. 55) a to jako „vnitřní proces, který 

vyjadřuje touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení subjektivně 

významného cíle nebo výsledku“.  

Pracovní motivaci definuje Veber (2007, s. 63) jako schopnost vedoucího vyvolat 

u podřízených smysl pro osobní prospěch v souladu se záměry vedení firmy, a tak vytvořit 

pocit uspokojení. Jde o vytvoření takového vnitřního pocitu, kdy dotyčný chce určitou činnost 

dělat. 

Mezi základní zdroje motivace zahrnujeme potřeby, návyky, zájmy, hodnoty, 

hodnotové orientace a v neposlední řadě ideály. Motivy lze mnoha způsoby dělit – mohou být 

vrozené a získané, neuvědomované a vědomé, vnitřní a vnější. Vnit řními zdroji  motivace je 

především práce sama, potřeba činnosti, potřeba kontaktu s lidmi, pocit odpovědnosti, uznání, 

možnosti kariérního postupu, vlastní rozhodování, touha po moci a potřeba seberealizace. 

Vnější pobídky zahrnují především peněžní odměnu, jež uspokojuje i jiné potřeby, vztahy na 

pracovišti, potřebu jistoty v zaměstnání, příznivé pracovní podmínky, projevy uznání 

a respektu kolegy či nadřízenými, sociální výhody apod.  

Motivování je potom uvádění lidí do pohybu ve směru, kterým chceme, aby se ubírali 

za účelem dosažení nějakého cíle.  
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Pokud si položíme otázku, proč lidé pracují, budou naše odpovědi zprvu směřovat 

k penězům. Zamyslíme – li se však nad touto otázkou hlouběji, zjistíme, že máme v práci 

kolegy, učíme se novým věcem, získáváme si respekt ostatních a snad nás naše práce 

i naplňuje. Peníze jsou sice nutné a potřebné, avšak nelze je považovat za jediný důvod, který 

vede jedince k práci. Za další motivátory pracovní činnosti můžeme považovat například 

dobré pracovní vztahy, zajímavý obsah práce, příjemný kolektiv, sociální výhody, které jsou 

nám poskytovány, apod. Motivátory  jsou prostředky motivace. Motivátorem se však vnější 

podnět stává jen tehdy, vzbuzuje-li vnitřní motivaci, která je prožívána jako touha dojít 

k vytyčenému cíli. 

Jako základní stavební kámen motivace můžeme označit motiv. Ten představuje příčinu 

jednání, popud, pohnutku. Většinou je motiv spojován s určitým cílem, ke kterému člověk 

směřuje a o jehož dosažení usiluje s úmyslem vnitřního uspokojení. Na jedince působí 

v každém okamžiku celá řada motivů, které mohou mít rozdílný směr. Je tedy otázkou, který 

z působících motivů získá na jednání člověka rozhodující vliv.  

Motivační dispozice k pracovní činnosti tvoří relativně stálou strukturu. Růžička (1992) 

vysvětluje daný jev tzv. motivačním profilem. Jedná se o “relativně trvalou nebo 

dlouhodobou orientaci, motivační preferenci jako součást celkového profilu osobnosti“ 

(Růžička, 1992, s. 34). V motivačním profilu nalezneme soubor převládajících potřeb jedince 

a soubor některých individuálních rysů a vlastností.  

Motivační pohnutky se u jednotlivců značně odlišují, jsou ovlivněny řadou faktorů jako 

společenská kritéria, právní normy, občanské požadavky, požadavky dané stanoveným 

úkolem, požadavky na soulad mezi vynakládaným úsilím a efektivností tohoto úsilí, 

představy a očekávání spolupracovníků a nadřízených, vlastní představy, osobní cíle, 

způsobilost, dovednosti, aspirační úroveň, osobní vlastnosti či životní zkušenosti. Tyto 

faktory můžeme rozdělit na objektivní a subjektivní. Mezi subjektivní faktory patří jednak 

aktuální podmínky jednotlivce, které jsou odrazem okamžitého fyzického a psychického stavu 

(únava, konflikty, současné potřeby), a jednak ontogenetické podmínky (pracovní kvalifikace, 

postoje, pracovní návyky a zájmy). Mezi objektivní faktory patří aktuální podmínky dané 

vlivem organizace (podmínky na pracovišti, daný pracovní úkol) a trvalé pracovní podmínky 

(mzdová politika, image organizace, sociální vztahy). Na pozadí objektivních a subjektivních 

faktorů působí společensko-historické podmínky. Odrážejí situaci ve společnosti a projevují 

se nepřímo v působení objektivních i subjektivních faktorů. Jsou to např. výrobní vztahy, 

právní a kulturní podmínky, tržní nabídky, politicko-ekonomické poměry atd. 
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         1.1.3  Stimulace 

Mohlo by se zdát, že stimulace znamená totéž co motivace, avšak není tomu tak. Určité 

rozlišení je nezbytné, jelikož důsledkem stimulace může dojít ke změně motivace. Stimulace 

je proces vědomého a záměrného ovlivňování psychické motivace někoho jiného. Základní 

rozdíl mezi stimulací a motivací je pak v tom, že stimulace jedince probíhá zvnějšku, často 

činností druhého člověka.  

Stejně jako základní stavební jednotkou motivace byl označen motiv, u stimulace je 

nutno zmínit pojem stimul. Slovo „stimulus“ pochází z latiny a znamená pobídnout nebo 

bodec – tedy ocelí zakončenou hůl, kterou se poháněla zvířata a nutila je jít proti jejich vůli 

nebo přání. Motiv představuje vnitřní impuls, zatímco stimul vnější popud (pobídku), který 

má u člověka vnitřní motiv podnítit. Znakem stimulu je změna podmínek či okolností, 

znakem motivu je pak odpověď na tuto změnu. 

Srovnáním motivace a stimulace se také zabývá Jiří Plamínek (2002,  s. 76) ve své 

knize Vedení lidí, týmů a firem a opět zdůrazňuje, že stimulace je jednodušší než motivace. 

Říká, že o lidech nemusíme tolik vědět, abychom je mohli stimulovat. Bohužel stimulace ale 

nemá dlouhotrvající efekt. 

Pokud bychom hodnotili účinnost stimulace podle Maslowovy pyramidy potřeb, 

můžeme konstatovat, že v nižších patrech je dostačující, ale ve vyšších patrech musíme 

zapojit motivaci. 

John Adair (2004, s. 103) shrnuje charakteristiku motivace a stimulace následovně: 

„Motivace vychází převážně z nitra osoby jako odpověď na její vnitřní a rozvíjející se 

program potřeb, tužeb, ambicí a hodnot. Různé stimuly, které pocházejí ze stále se měnícího 

společenského prostředí, obzvláště z vedení, jsou ale velice důležité.“  

Dle Vebera (2007, s. 70) není zavedení pojmu stimul v manažerské literatuře zcela 

běžné a řada autorů užívá pouze pojmů motiv, motivace apod.  

 

         1.1.4  Motivační systém 

Do motivace zasahuje strategie podniku, kultura podniku, styly vedení a samozřejmě 

i složení týmu a schopnosti jednotlivých zaměstnanců. Poslední složkou, která ovlivňuje 

motivaci zaměstnanců, je pak motivační systém konkrétních společností, který zastává funkci 

programu, jenž by měl za pomoci vnějších pobídek ovlivňovat vnitřní motivaci zaměstnanců. 

Motivační systém (program) je ucelený soubor opatření, jehož cílem je ovlivňovat pracovní 

chování lidí a vytvářet u všech zaměstnanců pozitivní vztah k organizaci. Záměrem je 

zvyšování vnitřní spokojenosti a vnitřní motivace pracovníků, posílení loajality pracovníků 
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k firmě a také vzbuzení zájmu rozvíjet sebe sama. Jedná se vlastně o jakýsi podnikový návod, 

jakým způsobem uplatnit stimulační prostředky, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. 

Dobře fungující a efektivní motivační systém by měl vést k tomu, že zaměstnanci jsou 

spokojeni ve svém zaměstnání, nedochází k odchodům pro firmu důležitých zaměstnanců 

např. ke konkurenci a na druhé straně slouží k případnému náboru nových zaměstnanců. 

 

         1.1.5  Demotivace 

V organizaci může být nastaven motivační program na vysoké úrovni a stejně nemusí 

fungovat zcela efektivně. Je to právě z toho důvodu, že celý systém vedení se týká ne strojů, 

ale lidských bytostí a při každém jednání lidí působí emoce, ať už pozitivní, nebo negativní. 

Tyto emoce, pocity, které lidé prožívají v průběhu pracovního procesu, působí na spokojenost 

a motivaci, anebo právě naopak demotivaci zaměstnanců v práci. Je nutné si tuto skutečnost 

uvědomovat každý den a nespoléhat pouze na nastavený systém motivace. 

Příčinou pracovní demotivace mohou být jak soukromé problémy, tak problémy na 

pracovišti. Nadřízení by neměli ignorovat emocionální vypětí u svých podřízených, i když 

zdánlivě neohrožuje pracovní aktivitu.  

Steve Sonsina1 vidí hlavní omezení manažerů v tom, že lidi spíše demotivují než 

motivují. Identifikoval, že mezi manažery jsou rozšířené zejména následující demotivující 

techniky:  

� mikromanagement, nerespektování lidí a donucování, které zabíjejí nadšení  

� agresivita, neempatičnost a ignorování rovnováhy mezi životem a prací, které likvidují  

        emoce 

� neúplná, nebo nekonzistentní komunikace, která ničí porozumění 

� určování cílů ze strany manažera a nepodporování společné týmové práce na 

společných cílech, což vede k útlumu angažovanosti 

� odměňování věcí, které by odměňovány být neměly, nebo špatné odměňování 

(například dát finanční odměnu tomu, kdo není motivován penězi) 

� techniky, které rozvracejí firemní kulturu 

� přijímání nefér rozhodnutí vůči lidem, které ničí důvěru (Keys to leadership lie within, 

2007) 

 

 

                                                 
1 Dr.Steve Sonsina je ředitelem Young Professional Programme v Business School v Londýně. 
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1.2  Motivace v kontextu řízení 

  

         Při řízení pracovníků by mělo docházet k vyváženosti mezi personálními činnostmi 

a plněním úkolů. Platí, že pozitivní motivování pracovníků je mnohem účinnější než jejich 

vedení pomocí represe. Pouhé přikazování, případně zastrašování, může sice vést k podrobení 

se, ale nelze očekávat, že bude vést k vnitřní identifikaci pracovníka s prací a cíli organizace. 

Pokud je ale na druhé straně vedení soustředěné spíše na uspokojování pracovníků, kdy 

vedoucí usiluje o maximální oblíbenost ve skupině i za cenu jistých ústupků, jsou negativní 

výsledky rovněž zřejmé. 

Působení, které je založeno pouze na vnějších pobídkách, je potřeba orientovat tak, aby 

se zároveň opíralo i o vnitřní motivaci pracovníka.   

  

 1.2.1  Motivace a pracovní výkon 

Výkon člověka je ovlivňován mnoha faktory. K dobrému pracovnímu výkonu2 

samotná motivace nestačí. Je důležité mít i kompetence (umět) a vhodné podmínky (moci). 

Aby byl pracovní výkon přímo úměrný vynaloženému úsilí, je ještě kromě motivace, 

kompetence a potřebných podmínek důležité, aby pracovník dobře pochopil zadání úkolu. 

Tato skutečnost je pro práci s lidmi v organizaci velmi důležitá – je nutné si uvědomit, že 

zadávání úkolů a předávání informací by mělo být zorganizováno dobře, jasně, zřetelně 

a jednoznačně. 

Každý pracovník by měl disponovat určitými schopnostmi (osobnostními 

charakteristikami) a dovednostmi, aby byl vhodný pro vykonávání své práce. Tyto schopnosti 

by měly být alespoň částečně prověřeny již před nástupem do zaměstnání, při přijímacím 

pohovoru adepta o zaměstnání a jejich nedostatek by měl být rozpoznán během zkušební 

doby. Schopnosti i dovednosti ve velké míře ovlivňují pracovní výkon. 

 Výkonová motivace je relativně stálá tendence podávat co nejlepší výkon. Souvisí 

s dvěma protichůdnými potřebami jedince. Každý člověk touží po úspěchu a zároveň se snaží 

vyhnout neúspěchu. Záleží na motivačním založení člověka, která složka výkonové motivace 

u něho převažuje a nakolik je ochoten riskovat neúspěch.  

Mohlo by se zdát, že mezi motivací a pracovním výkonem je přímá úměra. Čím větší 

motivovanost, tím vyšší výkon a naopak. Avšak tento vztah platí pouze v případě nízké nebo 

úplně chybějící motivace, kdy je pracovní výkon nedostačující. Nadměrná motivace 

                                                 
2 Výsledek určité pracovní činnosti člověka, dosažený v daném čase a za daných podmínek, bývá označován jako výkon 
pracovníka (Provazník, aj., 1994, s. 172) 
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nezaručuje vysoký výkon, a to ani v případě, že člověk disponuje potřebnými schopnostmi 

a dovednostmi a má vynikající podmínky k práci. Může se také dostavovat tzv. 

Ringelmannův efekt3 - fenomén tzv. sociálního zahálení, kdy pracovník nepodává maximální 

výkon, protože se spoléhá na výkonnost svých spolupracovníků a jeho pracovní motivace je 

tím redukovaná (ABZ slovník cizích slov, 2006). 

Překročení optimální míry motivovanosti způsobuje tzv. přemotivovanost, 

nepřiměřený stupeň vnitřního napětí, který negativně ovlivňuje lidskou psychiku a následkem 

je také neodpovídající či nedostačující výkon.  

Vztah mezi úrovní motivace a výkonem bývá nejčastěji zobrazován pomocí tzv. 

Yerkes-Dodsonova zákona a označován jako obrácená U-křivka (viz. obrázek č. 1). Při 

nízké úrovni motivace je i úroveň výkonu nízká. Pokud motivace roste, zvyšuje se i intenzita 

výkonu, ale jen do okamžiku, kdy motivovanost člověka přesáhne určitou hranici. Po 

překročení této meze se intenzita výkonu snižuje. 

Pro každý úkol pracovníka tedy existuje určitá optimální úroveň motivace. Tato úroveň 

se liší hlavně vzhledem k náročnosti úkolů - nižší míra motivace je optimálnější pro výkon 

náročnější práce, vyšší míra pro stereotypní (jednoduchou) práci.   

Obrázek č. 1 – Vztah motivace, náročnosti úkolu a výkonu (Provazník; Komárková, 1996, s. 68) 

úroveň výkonu 
            _________    vysoká obtížnost úkolu 
vysoký           ……………    nízká obtížnost úkolu 
výkon 
 
 
 
 
 
 
  
nízký  
výkon 

                      intenzita motivace 
                slabá motivace                                 silná motivace 
 

                                                 
3 Francouz Max Ringelmann provedl před sto let fascinující pokus, který po něm získal jméno Ringelmannův efekt. Snažil 
se zjistit míru zapojení lidí ve skupině. Pořídil lano a siloměr. Pak požádal jednoho muže, aby táhl za lano, jak jen nejsilněji 
může. Pak druhého, třetího a tak dál. Nebylo překvapující, že dva táhli silněji než jeden, tři než dva, čtyři než tři,… Ale 
o kolik? Ringelmann zjistil, že síla na muže klesala se zvyšujícím se počtem lidí. Jestliže vezmeme sílu prvního muže jako 
sto procent, potom ve dvou klesla síla na 93 procent, ve čtyřech už to bylo 75 procent. Osm lidí už táhlo na polovinu toho, co 
v nich bylo. Ringelmann tak zjistil, že pracovní skupina obecně funguje spíše jako „2+2 = 3" než „2+2=5", jak tomu velmi 
často bývá ve sportu nebo v umění. Test ukazuje, že v každém z nás je tzv. „stopař". Rádi se vezeme, když máme pocit, že 
nám to náš kmen (lidé okolo nás) bude tolerovat. Klíčem je netolerovat slabý výkon. Protože tolerance nejslabšího člověka 
určuje míru výkonu, na který je možné klesnout. (Svatka, M.K., 2009). 
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Motivace k práci vyjadřuje pracovní ochotu a celkový přístup člověka k práci obecně. 

Je spojena s výkonem pracovní činnosti, se zastáváním určité pracovní pozice a s plněním 

pracovních úkolů. 

 

1.2.2  Manažerské metody podporující motivaci  

Pro vytváření optimálních předpokladů pro požadovanou úroveň pracovní motivace je 

důležité obohacování obsahu práce, například zvyšováním pestrosti práce, důrazem na 

jednotnost pracovních úkolů, zvyšováním důležitosti pracovních úkolů, růstem samostatnosti 

pracovního jednání nebo posilováním zpětné vazby. Mezi nejčastější metody, které se 

v současném managementu prosazují, patří: 

� job  rotation – plánovité střídání pracovních míst či funkcí, tato rotace může probíhat   ve 

dvou směrech – horizontálně a vertikálně; 

� job enlargement – rozšiřování obsahu práce, pracovní způsobilosti, žádoucích profesních 

dovedností a kvalifikace; 

� job enrichment – rozšíření rozhodovacího a kontrolního prostoru, delegování pravomoci 

na spolupracovníky.  

Všechny tři metody mohou být pro podnik velmi užitečné. Jde jen o to,  rozhodnout se 

pro některou z nich. Dobrý manažer by měl vědět, že vhodně zvolenou manažerskou metodou 

může zvýšit motivaci svých pracovníků i jejich identifikaci s cíli podniku. Pracovníci tak zjistí, 

že jsou pro podnik důležití, že si jich vedoucí pracovníci váží a že se jim snaží poskytnout nové 

příležitosti, kterých mohou velmi dobře využít i pro svoji budoucí pracovní kariéru. 

 

1.2.3  Úloha vedoucích pracovníků  

Jak již bylo zmíněno výše, organizace může mít vybudovaný precizní motivační systém, 

ale zásadní roli zde hraje management a jednotliví vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti 

vedení lidí. Především ti mají ve svých rukou, jakým způsobem bude celá organizace 

fungovat. 

To samozřejmě neznamená, že by vedoucí měli dělat veškerou práci sami, jsou ale 

pověřeni – stejně jako dirigenti orchestru, kteří musí sladit souhru hráčů k dokonalosti, aby 

výsledný efekt hraného lahodil uchu posluchače – dovést skupinu ke zvolenému konkrétnímu 

cíli a splnit tak společný úkol. Mezi faktory, které ovlivňují motivaci a o které musí vedoucí 

pracovník pečovat, patří finance, pracovní prostředí, jistota zaměstnání, adaptační proces, 

informovanost, vztahy na pracovišti, zaměstnanecké výhody, jméno firmy, seberealizace, 

možnost postupu a další. Adair (2004, s. 110) zároveň zdůrazňuje fakt, že vedoucí by měl jít 
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svým podřízeným příkladem. Tvrdí, že nadšení je nakažlivé a pokud bude nadřízený pro práci 

nadšený a bude věřit v to, co dělá, také jeho podřízení budou více motivovaní a nadšení budou 

snadněji sdílet.  

 

1.2.4  Pravidla motivace 

Jiří Plamínek (2007, s. 15-25) se tématem pracovní motivace zabývá poměrně 

podrobně. V práci uvádím výčet základních zásad motivace, které autor vytvořil.  

� Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem. 

� Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím. 

� Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy. 

� Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném. 

� Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit. 

� Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe. 

� Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace. 

 

1.3  Motivační teorie 

Předpokladem pro efektivní používání systému nástrojů ovlivňujících pracovní 

motivaci, je poznání zdrojů motivace zaměstnanců, jejich potřeb, hodnot a postojů k práci. 

Protože na každého člověka působí konkrétní nástroj řízení motivace různou intenzitou, 

vznikla řada teorií (viz. tabulka č. 1), které vysvětlují příčiny a průběh motivačního procesu 

a zkoumají vztah mezi motivací, spokojeností a výkonem. 

Tabulka č. 1 – Přehled teorií motivace 
KATEGORIE NÁZEV TEORETIK ROK 

Teorie 
zaměřené na 
obsah 

A. Teorie hierarchie potřeb Maslow 1954 

B. Teorie dvou faktorů Herzberg 1959 

C. ERG teorie Alderfer 1972 

D. Teorie získaných potřeb McClelland 1957 

E. Teorie čtyř potřeb Covey 1995 

Teorie 
zaměřené na 
proces 

F. Expektační teorie (teorie očekávání) Vroom 1964 

G. Rozšířená teorie očekávání Porter a Lawler 1964 

H. Teorie spravedlnosti Adams 1966 

I. Teorie cíle Latham a Locke 1968 

J. Kompetenční teorie White 1965 

K. Teorie reaktence Brehm 1959 
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Další 
významné 
teorie 

L. Taylorismus – teorie instrumentality Taylor 1911 

M. Teorie X a Y  
Teorie Z 

McGregor  
Ouchi 

1960 
1981 

N. Teorie atribuce Heider, Weiner 
1958 
1972 

O. Teorie posílení Skinner 1968 

P. Společenskovědní teorie Bandura 1977 

Q. Vytváření vzorů     

 

1.3.1  Teorie motivace zaměřené na obsah (na poznání motivačních příčin) 

Tyto teorie se snaží rozpoznat to, jaké jednotlivé skutečnosti lidi motivují. Základem je 

přesvědčení, že neuspokojená potřeba vytváří napětí a nerovnovážný stav. Cílem je opětovné 

nastolení rovnováhy. Každé chování je tedy motivováno neuspokojenými potřebami. 

A. Teorie hierarchie potřeb  

Tato teorie je již téměř notoricky známá – Abrahama Herolda Maslowa můžeme 

považovat za zakladatele teorií motivace. 

Zásadou Maslowovy teorie je tzv. pyramida potřeb, kterou tvoří pět pater – fyziologické 

potřeby, dále potřeba jistoty a bezpečí, potřeby sociální, potřeba uznání a poslední patro 

tvoří potřeba seberealizace.  

Tato teorie byla nejvíce populární v padesátých a šedesátých letech, kdy manažeři 

zjišťovali, že mimo peněz mohou využívat i další – nefinanční – prostředky motivace, které 

nejsou tolik nákladné. V průběhu času se však ukázaly také nedostatky Maslowovy teorie, 

především fakt, že uspokojení snižuje sílu potřeby jen u potřeb nižších, u vyšších naopak vliv 

potřeby vzrůstá.  

B. Teorie dvou faktorů 

Na Maslowovu teorii navázal a hlouběji rozpracoval Frederick Herzberg ve své 

motivačně – hygienické teorii. V mnohém se tyto teorie shodují – především v názoru, že 

uspokojení potřeby seberealizace by mělo vést k dlouhodobější spokojenosti. Základem 

dvoufaktorové teorie motivace je rozdělení na dvě skupiny faktorů, které v práci působí na 

motivaci lidí. Jako dissatisfaktory, neboli hygienické faktory, označuje autor např. mzdu, 

osobní vztahy, vedlejší výhody, bezpečnost práce, politiku firmy – takové faktory, které 

mohou vést k nespokojenosti a které by firma neměla podceňovat, i když zdánlivě nepůsobí 

na motivaci přímo.  
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Do skupiny satisfaktorů, neboli motivátorů, patří takové faktory, které mají 

bezprostřední vztah k obsahu práce – možnost spolurozhodování, možnost růstu, uznání, 

úspěch, samotná práce, povýšení atd. Celý komplex těchto faktorů by měl vždy vykazovat 

uspokojení z práce. Přítomnost motivátorů by měla vést ke spokojenosti, ale jejich 

nepřítomnost nemusí nutně znamenat nespokojenost. 

Herzberg tvrdí, že „jakýkoliv pocit spokojenosti jako výsledek zvýšení peněžní odměny 

mívá krátkodobý účinek v porovnání s dlouhodobou spokojeností související s prací samou“ 

(Armstrong, 2009, s. 112). 

C. ERG teorie 

Tři písmena, která se v názvu teorie objevují, znamenají Existence, Relatedness 

a Growth (existence, sociální vztahy a růst). Teorie C. P. Alderfera  je velice podobná teorii 

Maslowově. Nicméně na rozdíl od Maslowa, kategorizuje lidské potřeby pouze do tří skupin, 

kterými jsou existenční potřeby (potřeba jídla, pití, platu, zaměstnaneckých výhod, vhodných 

pracovních podmínek, …), potřeby sociálních vztahů (potřeba uspokojení se sdílení, 

vzájemnosti, akceptace, uznání a pochopení, …) a potřeba růstu (potřeba seberealizace, 

nezávislosti, úspěchu, …). 

Jedinec může být paralelně motivován několika motivy najednou, např. touhou po 

penězích (existenční potřeba), přátelstvím (potřeba sounáležitosti) a příležitostí naučit se 

novým dovednostem (potřeba růstu). 

D.  Teorie získaných potřeb 

Autorem této teorie je D. C. McClelland. Teorie bývá též označována jako teorie tří 

potřeb. Tato teorie rozlišuje tři základní potřeby:  

� Potřeba úspěchu (výkonu) - touha neustále chtít nějaké podněcující úkoly vyžadující 

odpovědnost a uplatnění schopností, dosáhnout úspěchu v soutěži s ostatními.  

� Potřeba sounáležitosti (spojenectví) – potřeba vřelých, přátelských a soucitných 

sociálních a osobních vztahů s lidmi. 

� Potřeba moci – potřeba kontrolovat a ovlivňovat (ovládat) ostatní lidi.  

McClelland tvrdí, že tyto potřeby jsou získané, nikoliv vrozené, a vytvářejí se v průběhu 

života. Různí lidé mají různé úrovně těchto potřeb. To, které potřeby jsou dominantní, bude 

mít různý vliv na pracovní výkon. Lidé s vysokou potřebou úspěchu bývají velmi silně 

motivováni přejímat podněcující úkoly a plnit je lépe. To, v kombinaci se střední až vysokou 

potřebou moci a nízkou sounáležitosti, bývá považováno za dobrý indikátor úspěšnosti 

člověka ve vyšší funkci.  
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E. Teorie čtyř potřeb 

Stephen M. R. Covey nabízí systémový model ve formě čtyř základních lidských 

potřeb – fyzické, sociální, mentální a duchovní potřeby, ve kterém je nutno harmonicky 

uspokojovat každou z nich (viz. obrázek č. 2). 

 

Obrázek č. 2 – Čtyři základní lidské potřeby 

               

Velmi podobný model nabízejí odborníci na pracovní motivaci Paul Lawrence a Nitin 

Nohria ve své publikaci z roku 2002. Došli k závěru, že lidské chování je podřízeno čtyřem 

(ABCD) základním silám: acquire (dosažení) – potřeba jedince získávat objekty 

a zkušenosti, které stav jedince zlepší vzhledem k ostatním lidem; bond (pouto, vazba) – 

potřeba navazovat s ostatními lidmi reciproční vztahy; comprehend (porozumění) – potřeba 

poznávat a pochopit smysl světa; defend (ochrana, hájení) – potřeba ochraňovat a bránit svou 

rodinu, přátele, přesvědčení a zdroje. 

 Autoři tvrdí, že tyto čtyři síly působí relativně nezávisle, přičemž pro dosažení cíle je 

nejlepší, pokud všechny čtyři působí současně a v jednom směru (Vybrané teorie motivace 

k vedení lidí, 2010). 

 

1.3.2  Teorie motivace zaměřené na proces  

Teorie kognitivní neboli poznávací se snaží vysvětlit a popsat průběh motivačního 

procesu, toho, jak je chování vyvoláváno, řízeno a udržováno.  

„Teorie zaměřené na proces mohou být pro manažery užitečnější než teorie potřeb, 

protože poskytují realističtější vodítko pro metody motivování lidí.“ (Armstrong, 2009, 

s. 113). 

F. Teorie očekávání 

Jedná se o teorii sepsanou Victorem H. Vroomem. Pojem očekávání byl původně 

součástí teorie valence – instrumentalita – expektance (VIE). Valence zastupuje hodnotu, 

instrumentalita přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k jiné, a expektance je 

pravděpodobnost, že čin nebo úsilí povede k určitému výsledku (Armstrong, 2009, s. 113). 
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Expektační teorie kalkuluje s tím, že lidé jdou za určitým cílem – a aby tohoto cíle dosáhli, je 

nutné jednat. Síla očekávání může být založena na zkušenostech, jež jedinec během svého 

života získal nebo na teoretických předpokladech. 

Motivace je tím silnější, čím více je viditelný vztah mezi určitým jednáním 

a výsledkem. Proto je například ve mzdové politice nutné přesně, jasně a realisticky nastavit 

podmínky, za kterých je možné peněžní odměny dosáhnout. Pokud tento jasně viditelný vztah 

není, motivační síla se snižuje.  

G. Rozšířený model teorie očekávání 

Lyman W. Porter společně s  E. Lawlerem specifikovali dva základní faktory 

ovlivňující míru motivace. Prvním z faktorů je hodnota odměny – čím vyšší je odměna a čím 

lépe pokrývá jedincovy potřeby jistoty, uznání, autonomie a seberealizace, tím je účinnější. 

Jako druhý faktor pak uvádějí faktor pravděpodobnosti, že výsledky jsou přímo úměrné 

úsilí. Čím větší je tedy hodnota nějakého souboru odměn a čím vyšší je pravděpodobnost, že 

získání těchto odměn závisí na úsilí, tím větší úsilí bude za dané situace investováno.  

Oba autoři však zdůrazňují, že samotné úsilí nestačí. Pokud má mít za následek žádoucí 

výkon, musí to být efektivní úsilí, doplněné schopnostmi (individuální charakteristiky, jako je 

inteligence, manuální dovednosti, znalosti) a vnímáním role (to, co si jedinec přeje dělat, nebo 

si myslí, že má dělat). 

H. Teorie spravedlivé odměny 

Tato teorii je spjata se jménem J. S. Adamse, který tvrdí, že lidé mají tendence 

k sociálnímu srovnávání. Pracovníci srovnávají to, co do práce vkládají (námahu, čas, věk 

zkušenost, sociální status) a co za to získávají (plat, uznání) v porovnání s ostatními 

zaměstnanci. Lidé budou lépe motivováni, jestliže se s nimi bude zacházet spravedlivě, 

respektive budou vnímat zacházení s nimi jako spravedlivé. Jestliže dojde k nerovnosti 

v neprospěch daného pracovníka, bude vztah vnímán jako nespravedlivý a pracovník bude 

demotivován. Bylo by předmětem zkoumání, zda by vyvolalo u pracovníka motivaci 

k lepšímu výkonu, pokud by došlo k nerovnosti v jeho prospěch. 

I. Teorie cíle  

Teorie cíle zformulována H. Lathamem a D. Lockem tvrdí, že motivace a výkon jsou 

vyšší, jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náročné, ale přijatelné 

a existuje-li odezva (zpětná vazba) na výkon. Zaměstnanec si má sám stanovovat cíle, 

pochopitelně mají být řízeny a korigovány jeho nadřízeným. To samo o sobě zvyšuje 

výkonnost zaměstnance. V případě, že by cíle byly nastaveny bez vědomí jedince a navíc by 

se v seznamu cílů objevovaly cíle nereálné, vedla by tato strategie spíše k demotivaci. 
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J. Kompetenční teorie 

Teorii kompetence formuloval v roce 1959 R. W. White.  Za motivační faktor zvyšující 

výkon jedince považuje zejména snahu prokázat svou profesní způsobilost k určitému druhu 

pracovní činnosti. Jedná se o potřebu dokázat druhým své schopnosti a v podstatě za 

prokázání svých kompetencí získat určitý obdiv, uznání, respekt druhých lidí. 

Potřeba dokázat svou kompetenci má i rovinu sociální, kdy můžeme porovnávat vlastní 

schopnosti a výkony se schopnostmi a výkony ostatních pracovníků.  

K. Teorie reaktance 

Teorie reaktance (jalového odporu) zformulovaná J. W. Brehmem vychází 

z předpokladu, že v míře, v jaké jsou si lidé vědomi svých potřeb a chování nezbytného 

k uspokojení těchto potřeb – a mají-li k tomu přiměřenou svobodu rozhodování – mohou volit 

takové chování, které maximalizuje uspokojování potřeb. Jestliže je tato svoboda rozhodování 

ohrožena, budou lidé reagovat, tj. budou v souladu s principem homeostázy motivačně 

podněcováni k tomu, aby se vyhnuli jakékoliv další ztrátě svobody (Armstrong, 1999, s. 307). 

Brehm vysvětloval situaci „omezování svobody“ a reakci na tuto situaci. Lidé, kteří 

mají pocit, že je ohrožena jejich osobní svoboda (např. zákazem nějakého chování) se 

pokoušejí vlastní svobodu jednání zachovat. To může vést k tomu, že realizují zakázané 

chování. Proto je třeba pečlivě zvažovat, zda některé zákazy nemohou působit 

kontraproduktivně, tzn. spíše posilovat zakázané chování. 

 

1.3.3  Další významné teorie motivace 

Existují některé další teorie motivace pracovního jednání, které je nezbytné 

vzpomenout. 

L. Teorie instrumentalisty 

Instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné. 

Teorie instrumentality tvrdí, že lidé pracují v podstatě pouze pro peníze a že budou 

motivováni k práci, jestliže budou odměny a tresty přímo provázány s jejich výkonem. Tato 

teorie má své kořeny v taylorismu, tj. v Taylorových metodách vědeckého řízení, kdy byl 

kladen důraz na racionalitu práce a na ekonomické výsledky. „Je nemožné přimět během 

jakkoliv dlouhé doby dělníky, aby pracovali pilněji než průměrný člověk v jejich okolí, pokud 

jim to nezajistí značné a permanentní zvýšení jejich peněžní odměny.“ (Taylor dle 

Armstronga, 2009, s. 111). F. W. Taylor kritizoval podněcování iniciativy zaměstnanců, 

které bylo podle něj zbytečným plýtváním času. Pracovník se měl dle jeho názoru věnovat 

s využitím všech svých sil a dostupných pracovních prostředků podání maximálního 
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pracovního výkonu. Jeho teorie vycházela z předpokladu, že lidé neradi pracují, snaží se práci 

vyhnout. Jediným, co je na práci motivující, je odměna v penězích a podobných materiálních 

výhodách. Taylor nepředpokládá, že u pracovníků se může vyskytovat vnitřní motivace 

k odpovědné a tvořivé práci. (Armstrong, 2002, s. 162). 

Na základě Hawthornských experimentů z třicátých let minulého století (1924-1927) se 

názor na postavení člověka v pracovním procesu postupně měnil a dospělo se k pojetí 

pracovníka jako aktivního člena organizace, který se podílí na jejím spoluutváření a v práci 

spatřuje možnost pro svůj osobní rozvoj. (Donelly H., aj., 1997, s. 34).   

M. Teorie X, Y a Z 

Teorie X a Y Douglase McGregora byla publikována v roce 1960. Teorii Z publikoval 

Williama G. Ouchiho v roce 1981. Jde více než o popis příčin či mechanismů lidské 

motivace o existenci představ managerů o pracovnících a z těchto představ vycházejících 

přístupů k nim.  

První typ představ – typ X – vyjadřuje názor, že člověk je tvor líný, má vrozenou nechuť 

k práci, je nezbytné ho k práci nutit, dobrý výkon je třeba dobře finančně odměnit, navíc jsou 

lidé převážně nesamostatní, upřednostňují jasné pokyny, vyžadují neustálé vedení, kontrolu 

a dohled. Tito pracovníci v podstatě vyžadují autoritativní, direktivní řízení, bez možnosti 

vlastního rozhodování. 

Protikladný typ představ – typ Y – předpokládá, že práce je lidskou přirozeností, že lidé 

rádi přebírají zodpovědnost a důležitější než např. finanční odměna je pro člověka pocit 

důležitosti a užitečnosti vlastní práce, možnost pracovat tvořivě. Lidé vyžadují demokratický, 

liberální styl vedení s plnou rozhodovací autonomií. Jsou ochotni přebírat odpovědnost. 

Kontroly a tresty nezvyšují úroveň jejich motivace. 

Teorie Z vznikla v osmdesátých letech minulého století, kdy Japonci vytlačili 

Američany ze světových trhů. Teorie Z je o (tehdejším) japonském manažerském stylu 

a předpokládá, že lidé mají vysokou míru sounáležitosti s firmou, chtějí, aby „jejich” firma 

byla úspěšná a milují týmovou práci pro organizaci. Lidé chtějí pracovat v takové firemní 

kultuře, kde slova jako rodina, kultura, tradice, sociální prostředí nejsou slovy prázdnými. 

Manager lidem důvěřuje, poskytuje jim svobodu při rozhodování, podporuje práci v týmu, 

zajímá se o lidi (v zaměstnání i doma, o jejich zájmy, rodinu, …). 

To, jak se manažeři chovají k lidem, není důsledkem faktu, jakými lidé jsou, ale toho, 

co si o lidech manažeři myslí. Vynikající manažeři jdou za hranice X, Y i Z přístupu v duchu 

citátu J. W. Goetheho: „Jednejte s člověkem podle toho, jakým je, a on zůstane takovým, jaký 

je. Jednejte s člověkem, jakým by mohl a měl být, a on se stane tím, čím by mohl a měl být.“  
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N. Teorie atribuce  

Atribuční teorie zkoumá, jakým způsobem si lidé vysvětlují vlastní jednání a jednání 

druhých. Aplikujeme-li teorii atribuce na výkonovou motivaci, lidé vysoko na výkon 

orientovaní budou úkoly spíše plnit než se jim vyhýbat, protože věří, že mají dostatek 

schopností a vyvíjejí dostatek úsilí, aby uspěli. Neúspěch by byl pak považován za smůlu či 

náhodu, která není jejich vinou. Neúspěch by tak neovlivnil jejich sebehodnocení, avšak 

úspěch by je podpořil. Na druhou stranu lidé málo na výkon orientovaní se vyhýbají úkolům, 

protože mají tendenci zpochybňovat vlastní schopnosti anebo předpokládají, že úspěch může 

být způsoben jen štěstím či náhodou nebo jinými faktory, které nemohou kontrolovat. Proto, 

i když jsou úspěšní, není to pro ně povzbuzující, protože necítí zodpovědnost za úspěch. 

Jak popisuje Armstrong: „jestliže se úspěch či neúspěch vysvětluje v souvislosti 

s úsilím, pak může dojít k vysoké motivaci. Pokud jedinec přisuzuje svůj úspěch štěstí, je 

nepravděpodobné, že zvýší svoji motivaci, aby si zajistil pokračování úspěchu“ (Armstrong, 

1999, s. 309). Nesprávné připisování příčin úspěchu či neúspěchu může být důsledkem 

nedostatečné zpětné vazby. Manažeři mohou ovlivnit toto připisování příčin úspěchu či 

neúspěchu tak, že budou poskytovat zpětnou vazbu, komunikovat, hodnotit, vést a radit. To 

ovlivní následnou motivací. 

O. Skinnerova teorie posílení 

Této teorii je svým způsobem blízká teorie „cukru a biče“. Je založena na učení 

Burrhuse Frederica Skinnera. Znamená v podstatě mechanické využívání pozitivních 

a negativních zpevnění, tj. „cukru“ (odměn) a „biče“ (trestů) pro formování lidského chování. 

Odměnou je třeba mzda, trestem pokárání šéfem.  

Skinner analyzuje čtyři základní motivační postupy: pozitivní motivaci (nejlepší 

motivace dosáhneme, budeme-li pozitivně hodnotit každé žádoucí chování), negativní 

motivaci (má fixovat u pracovníka podvědomou ostražitost před opakováním chybné 

činnosti; postup je vhodný pro méně vzdělané typy pracovníků, u tvůrčích pracovníků může 

vést k pasivitě), utlumení určité aktivity  (vyhasnutí - je metoda ignorování činnosti 

pracovníka, což vede spolehlivě k demotivaci a korekci jeho jednání) a potrestání (akty 

velmi složité, dbáme na přiměřenost trestu a takt). 

P. Společenskovědní teorie 

Společenskovědní teorie vytvořená Albertem Bandurou kombinuje prvky teorie 

týkající se chování (zdůrazňující, že člověk se učí hlavně prostřednictvím procesu posilování 

svého přesvědčení) a expektační teorie. I. T. Robertson a C. L. Cooper upozornili na to, že 

„existuje mnoho podobností mezi společenskovědní teorií a expektační teorií v tom, že kladou 
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důraz na očekávání, individuální cíle a hodnoty a na vliv jak osobních, tak situačních 

faktorů.“ (Armstrong, 1999, s. 309). 

Q. Vytváření vzorů 

Tato teorie tvrdí, že člověk může být motivován modelováním svého chování pomocí 

„modelové role“ či „vzoru“. Dotyčný má tendenci napodobovat někoho, jehož přístup k práci 

a schopnosti jsou na dobré úrovni a vytváří pro něj vzor. Samozřejmě existuje také negativní 

stránka vytváření vzorů a ta může vyvolat demotivaci. 

Teorie motivace samozřejmě nedávají – a ani nemohou dát – univerzálně platné návody, 

jak různé lidi v různých situacích i podmínkách zájmově integrovat s cíli organizace. 

„Zkušenosti z řídící praxe však naznačují, že solidní seznámení a osvojení si základních 

motivačních systémů se může stát důležitou součástí výzbroje manažera v jeho složité 

a náročné činnosti“ (Svoboda, 2007, s. 30). 

 

 

2 Spokojenost 

 

Všeobecně platí, že má-li být člověk šťastný a spokojený, musí mít jeho život smysl, 

musí mít pocit, že je potřebný a prospěšný. Je samozřejmé, že platí-li tato pravidla 

v soukromí, nemůže tomu být jinak ani v zaměstnání. To vše si musí dobrý manažer 

uvědomovat. Pracovní spokojenost je jedna ze studovaných proměnných v rámci 

organizačního chování. 

 

2.1  Vymezení pojmu pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost vyjadřuje uspokojení ze smysluplné práce, pocit naplnění, radost 

z vlastního uplatnění. Je právě na základě odlišnosti v postojích a především potřebách 

subjektivní záležitostí. Díky odlišné skladbě potřeb dvou pracovníků, pracujících ve stejném 

prostředí a za stejných podmínek, se spokojenost může pohybovat v různých relacích. Názory 

zaměstnanců se tak při hodnocení významnosti jednotlivých faktorů spokojenosti mohou 

i poměrně významně lišit.  

 

2.1.1  Definice pracovní spokojenosti 

Spokojenost nebo nespokojenost člověka je subjektivně prožívaný vztah pracovníka 

k jeho práci a k pracovním podmínkám.  
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Dle Bedrnové a Nového (1994) do pracovní spokojenosti lze zahrnout všechny projevy 

pracovníka ve vztahu k vykonávané práci, jeho postoje k pracovnímu prostředí, pracovišti 

a podniku, k pracovní skupině. Jedná se tedy o složitou charakteristiku zahrnující jak 

pozitivní, tak negativní pocity a postoje, které jako suma určují míru spokojenosti nebo 

nespokojenosti  s vykonávanou prací. 

Podle Armstronga (2002) se spokojenost s prací týká postojů a pocitů, které lidi mají ve 

vztahu ke své práci. Příznivé a pozitivní postoje k práci signalizují spokojenost s prací. 

Nepříznivé a negativní postoje k práci signalizují nespokojenost s prací.  

Pracovní spokojenost můžeme dle Štikara, aj. (2003) (2003) dělit na dvě sémanticky 

odlišné kategorie. První kategorií je spokojenost v práci, která se vztahuje k osobnosti 

pracovníka. Druhá kategorie je spokojenost s prací, která je úžeji spojena s výkonem 

konkrétní činnosti, s jejími psychickými i fyzickými nároky, pracovním režimem apod.  

Opakem spokojenosti je nespokojenost. Mezi zřejmé známky nespokojenosti v práci 

patří pokles výkonnosti, absentismus, přetahování přestávek, časté stížnosti apod. 

 

2.1.2  Vybrané charakteristiky pracovní spokojenosti 

Štikar, aj. (2003 dle Kollárika 1986) uvádí poznatky týkající se pracovní spokojenosti a 

jejích charakteristik, které jsou významné pro výzkum i řešení praktických úkolů. Považuje za 

důležité rozlišovat: Celkovou pracovní spokojenost, která je odrazem obecné míry vztahu k 

vykonávané práci a dílčí spokojenosti s jednotlivými faktory, vztahujícími se k pracovní 

situaci (jako je např. kvalita fyzikálních podmínek, úroveň mezilidských vztahů na pracovišti 

apod.). Globální i dílčí stránka jsou oboustranně provázané.  

Mezi další základní znaky spokojenosti řadí stálost a intenzitu. Stálost může být vlivem 

různých proměnných značně proměnlivá a pohybuje se od maximální stability po maximální 

nestabilitu. Intenzita je vysvětlována jako míra prožitku, jež se může pohybovat od 

maximální spokojenosti ke krajní nespokojenosti.  

Třetí charakteristikou je její vázanost k jednotlivci, jakožto součást jeho psychického 

života, a také jako sociální jev. Vykonávání práce je pro jedince určitou hodnotou a jejím 

prostřednictvím uspokojuje široké spektrum svých potřeb. Jako sociální jev zahrnuje aspekty 

psychologické, ekonomické, organizační a zdravotní. 

K těmto znakům připojují Štikar, aj. (2003) znaky spokojenosti ve smyslu aktuálního 

stavu, který vyjadřuje úroveň spokojenosti/nespokojenosti s danou pracovní situací, 

pracovním procesem v čase (postupně se vyvíjející celková spokojenost, proměňují se dílčí 

spokojenosti) a situační reakce na měnící se podmínky práce. 
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2.1.3  Identifikace faktorů a složek pracovní spokojenosti 

Spokojenost v práci ovlivňuje značný počet faktorů, které přispívají ke vzniku celkové 

spokojenosti.  

Mezi významné faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, uvádí Štikar, aj. (2003) 

samotnou práci, finanční hodnocení, pracovní postup, způsob vedení, pracovní skupinu 

a pracovní podmínky - tzv.  faktory vnější. 

Co se týče obsahu a charakteru práce, větší spokojenost bývá v profesích tvůrčích 

a řídících (větší prostor pro seberealizaci, tvůrčí uplatnění) na rozdíl od monotónních, 

špinavých či těžkých profesí (Provazník, 1994, s. 185). Dost významným zdrojem pracovní 

spokojenosti je mzda, která umožňuje uspokojit poměrně široké spektrum potřeb. Často zde 

přitom nehraje roli výše mzdy, ale mzdové relace mezi spolupracovníky. Spolu s platovým 

ohodnocením jsou pracovní perspektiva a seberealizace považovány za jedny 

z nejvýznamnějších prediktorů pracovní spokojenosti. Pro zaměstnance je důležitá znalost 

svého kariérního růstu. Z některých výzkumů vyplývá, že na postupu do řídících funkcí si 

dotazovaní více cenili danou mocenskou pozici v podnikové hierarchii než zvýšení platu. 

Způsob vedení jakožto faktor ovlivňující spokojenost je spjat s osobností manažera a stylem 

řízení, které se podílí na sociálním klimatu na pracovišti, jenž zahrnuje také vztahy mezi 

spolupracovníky. Výrazným způsobem přispívají k vytváření kladného, resp. záporného 

vztahu k práci také fyzikální faktory prostředí, které zahrnují osvětlení, hlučnost, vlhkost 

vzduchu, prašnost, proudění vzduchu, vibrace, účelnost, estetiku apod. V neposlední řadě 

ovlivňuje míru naší spokojenosti bezpečnost a hygiena práce. Každá práce s sebou nese 

určité riziko úrazu či nemoci a vyvolává určité obavy, nejistotu, strach. 

Mezi faktory vnitřní patří například věk, délka zaměstnání, pohlaví, vzdělání, 

rodinný stav, profesionální úroveň, osobnostní charakteristiky, motivační determinanty 

apod.    

 

2.2  Teorie pracovní spokojenosti  

Stejně jako je tomu u motivace, neexistuje jednotný názor na problematiku pracovní 

spokojenosti, ale setkáváme se s různými teoretickými přístupy. Přes jejich různorodá 

východiska je lze rozdělit do dvou skupin na základě toho, zda pojímají pracovní spokojenost 

jako jednodimenzionální či dvojdimenzionální jev. 
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2.2.1  Jednofaktorové teorie pracovní spokojenosti 

Tato skupina teorií předpokládá, že pracovní spokojenost je jednodimenzionální 

veličinou. To znamená, že pracovní spokojenost a pracovní nespokojenost jsou chápány jako 

krajní body jedné dimenze představující kontinuum. Jakmile se snižuje spokojenost 

pracovníka, současně se zvyšuje jeho nespokojenost.  

Utvářením optimálních pracovních podmínek dosahujeme vhodné míry pracovní 

spokojenosti. A zase naopak, při zanedbávání pracovních podmínek a přetrvávání negativních 

jevů na pracovišti se dostavuje nespokojenost pracovníků. Podstata jednofaktorové teorie 

spočívá v tom, že se předpokládá vzájemná závislost mezi průběhem jednoho jevu 

(podmínek) a průběhem druhého jevu (spokojenosti).  

Mezi jednofaktorové teorie jsou řazeny motivačně založené přístupy Maslowa, Vrooma 

a Strogdilla4  (Štikar, aj., 2003).  

 

2.2.2  Dvoufaktorová teorie pracovní spokojenosti 

S novým pojetím pracovní spokojenosti jako dvojdimenzionální proměnné přišli autoři 

Herzberg, Snyderman a Mausner. Na základě empirického zkoumání zjistili, že pracovní 

spokojenost a nespokojenost jsou ovlivňovány odlišnými skupinami faktorů. První skupinu 

faktorů tvoří tzv. motivační faktory (satisfaktory), které souvisí se samotným obsahem práce 

a jejichž existence ovlivňuje spokojenost. Druhá skupina faktorů, tzv. hygienické faktory 

(dissatisfaktory), se vztahuje k vnějším pracovním podmínkám. Jejich existence je prevencí 

nespokojenosti, avšak sama o sobě výrazně nepřispívá ke spokojenosti. Nepříznivá konstelace 

hygienických faktorů pak vyvolává nespokojenost a působí negativně na motivaci pracovníků 

(Štikar, aj., 2003).  

Podstatou této teorie je předpoklad, že spokojenost a nespokojenost se vzájemně 

nedoplňují, ale jsou protikladnými jevy. Opakem maximální spokojenosti není maximální 

nespokojenost, jak je to u jednodimenzionálních teorií, ale minimum spokojenosti, resp. 

„nijaká spokojenost“.  

Mezi motivační faktory přispívající ke spokojenosti patří: samotná práce, úspěch, 

uznání, zodpovědnost, možnost růstu a povýšení. Do hygienických faktorů zahrnujeme: 

mezilidské vztahy, dozor, pracovní podmínky, plat, firemní politika, jistota práce a osobní 

život.  

                                                 
4 Stogdill přišel s názorem, že výkonnost je v pozitivním vztahu se spokojeností jen tehdy, když okolnosti 
vedoucí ke zvýšení produktivity jsou v souladu s očekáváním pracovníků. 
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Spokojenost v práci je ovlivňována množstvím faktorů, které se na kvalitě celkové 

pracovní spokojenosti podílejí v různé míře a v jisté komplementární podobě přispívají 

k souhrnné úrovni životní spokojenosti 

 

 

3 Vztah pracovní motivace a pracovní spokojenosti 

 

Jako první poukázal na vztah pracovní spokojenosti a motivace Herzberg, který 

předpokládal, že pracovní spokojenost determinuje pracovní motivaci. Přítomnost satisfaktorů 

v práci (úspěch, uznání zodpovědnost, růst…) podporuje pracovní spokojenost, a tím také 

vede k posílení pozitivní motivace. Vnitřní faktory spokojenosti jsou podle Herzbergra 

spojeny s potřebou seberealizace, a proto je pro její uspokojení nutná především možnost této 

seberealizace  (Provazník; Komárková, 1996, s. 138). 

Ve vztahu mezi pracovní spokojeností a motivací dle Provazníka a Komárkové (1996, 

s. 140) platí, že dobré pracovní podmínky stimulují ve většině případů motivaci k práci. Totéž 

platí o uspokojení z obsahu práce – čím větší uspokojení, tím větší motivace k práci. Zcela 

opačný poměr platí v případě, že spokojenost je založena na nízké úrovni nároků na sebe, na 

druhé a na pracovní podmínky – tzv. demobilizující spokojenost, ta motivovanost k práci 

snižuje. 

Zároveň Bedrnová a Nový (1994) poukazují na to, že neexistuje žádný univerzální 

faktor spokojenosti nebo nespokojenosti, který by motivaci ovlivňoval jednoznačným 

způsobem. Pracovní spokojenost má mnoho podob, podle toho, čeho se konkrétně týká, 

v jakých souvislostech se vyjadřuje, a kdo ji vyjadřuje. „Celková spokojenost nebo 

nespokojenost člověka není aritmetickým součtem jeho spokojeností a rozdílem 

nespokojeností, ale dostává výslednou podobu na základě toho, jak jsou jednotlivé elementy 

spokojenosti pro člověka důležité“ (Bedrnová; Nový, 1994, s. 259). 

Dalo by se uvažovat i o vztahu opačném, tedy že motivace k práci vede k pracovní 

spokojenosti. Vyplývá to ze samotné podstaty motivace, kdy celý motivační proces je 

ukončen uspokojením potřeby. Je však třeba brát v úvahu, že spokojenost, resp. 

nespokojenost, následuje až po motivovaném chování, po pracovním výkonu. Někdy nestačí 

ke spokojenosti samotný výkon, ale spíše jeho důsledky a následné odměny.  

Nesporný je fakt, že pracovní spokojenost ve smyslu pocitu naplnění z práce a pracovní 

motivace jsou spolu v kladném vztahu.  
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3.1  Rozdělení zaměstnanců dle míry spokojenosti a motivace 

 
Agentura TNS AISA, s. r. o., působící v oblasti výzkumu trhu, provedla průzkum 

pracovní spokojenosti, motivace, ztotožnění zaměstnanců se společností, odhodlání pracovat 

pro společnost a loajality zaměstnanců v České republice. V květnu 2005 byly v časopise 

Personál publikovány výsledky průzkumu v článku „Jaká je úroveň spokojenosti a motivace 

zaměstnanců u nás?“ 

Na základě TRI*M 5  metodologie byli pracovníci podle míry spokojenosti a motivace 

rozděleni do čtyř skupin, jak je znázorněno na obrázku č. 3. Usedlíci – nejsou sice příliš 

motivovaní a nelze od nich očekávat zvláštní iniciativu, ale se svou prací jsou vcelku 

spokojeni a vždy si pilně odpracují své, což je pro zaměstnavatele také důležité. Zaměstnanci, 

kteří jsou se svou prací spokojeni, a jejich motivace je vysoká, jsou tzv. tahouni. Pro firmu 

jsou velmi cenní. Potížisté – nejsou pro společnost přínosem, jsou to nespokojení pracovníci 

s nízkou mírou motivace. Nespokojenci s vysokou mírou motivace jsou tzv. kritici . 

 

Obrázek č. 3 – Dělení zaměstnanců dle spokojenosti a motivace 

 
 
 
vysoká 
 
 
    Usedlíci                         Tahouni 
 
 
Spokojenost 
 
 
 Potížisté                          Kritici 
 
 
nízká 
 
 
                            nízká                        Motivace                        vysoká 
 

Zastoupení českých pracovníků v jednotlivých skupinách pak bylo srovnáváno s úrovní 

v Evropě – viz. graf č. 1. Více než každý druhý zaměstnanec je nespokojený a nemotivovaný 

                                                 
5
 Metoda TRI*M (měření, management, monitoring), ze které typologie zaměstnanců vychází, je údajně 

celosvětově užívaná. Je dle webových stránek TNS AISA nejúspěšnějším světovým systémem pro měření, 
monitorování a řízení úrovně spokojenosti zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů apod.  
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„potížista“, což je o třetinu více, než je běžné v Evropě. V porovnání s Evropou ale máme 

více zaměstnanců, kteří představují stabilní základ společnosti. 

 

Graf č. 1 –  TRI*M typologie zaměstnanců v ČR ve srovnání s Evropou  

              
 

Nejvíce zaměstnance v České republice motivuje smysluplnost, význam a náplň práce 

a pověst zaměstnavatele, kvalita výrobků a služeb, které firma poskytuje. Mezi slabé stránky, 

které zaměstnanci ve vztahu k zaměstnavateli vnímají a mají negativní vliv na jejich 

spokojenost a motivaci, patří příjem (plat), způsob vedení firmy a možnosti růstu, jak uvádí 

Ottová (v rozhovoru se Smrčkovou, 2005). 

 

 

III.  METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

4 Metodika 

  

V metodologické části je předložen cíl výzkumu a formulace čtyř základních hypotéz. 

Je zde popsán výzkumný soubor a způsob vytvoření a distribuce dotazníků. V poslední části 

metodologie je vysvětlen způsob zpracování dat. Získané výsledky jsou v závěrečné diskusi 

využity k  navržení vylepšení motivačního programu 

    

4.1    Cíl výzkumu a formulace hypotéz  

Výzkum prováděný v rámci předkládané práce měl za cíl: 
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� zjistit, jaká je skutečnost v motivaci k práci pedagogických pracovníků v domovech 

mládeže (dále jen DM), které z vybraných motivačních faktorů osobně považují za 

důležité; 

� zmapovat případné nedostatky motivačního systému pociťované zaměstnanci; 

� provést analýzu faktorů spokojenosti pedagogických pracovníků se svým zaměstnáním, 

zjistit, co je zdrojem jejich pracovní spokojenosti respektive nespokojenosti; 

� navrhnout případná doporučení pro zvýšení účinnosti motivačního systému 

a formulovat konkrétní opatření směřující k navýšení motivace zaměstnanců.  

Snaha o identifikaci nejproblematičtějších oblastí pracovní spokojenosti a pracovní 

motivace, by měla na základě zjištěných indicií vyústit v návrh způsobů, jak zvýšit účinnost 

motivačního systému.  

Formulace hypotéz vycházela z osobních zkušeností, které byly při práci v domově 

mládeže získány a z výsledků šetření prováděného na pracovišti v rámci pilotního výzkumu, 

kdy se projevily známky celkové spokojenosti se svým zaměstnáním u 100 % všech 

pedagogických zaměstnanců DM (resp. 45 % zcela souhlasilo a 55 % spíše souhlasilo 

s výrokem, že jsou celkově spokojeni se svým zaměstnáním) a největším problémem se jevil 

včasný přístup k informacím a nedostatečná komunikace s nadřízenými. Také hypotéza č. 4 

byla formulována díky výsledkům dotazníkového šetření, prováděného na pracovišti v rámci 

seminární práce Sebehodnocení školského zařízení a řízení změny, kdy největším problémem 

byla absence systému motivace a pocit nedostatečné motivace ze strany vedoucích 

pracovníků. 

Hypotéza č. 1: Pedagogičtí pracovníci vybraných domovů mládeže jsou spokojeni se 

svým zaměstnáním.  

Hypotéza č. 2: Největší vliv na pracovní motivaci zaměstnanců mají peněžní formy 

odměňování. 

Hypotéza č. 3: Nejvíce demotivující pro pedagogické pracovníky domovů mládeže je 

špatný přenos informací v DM. 

Hypotéza č. 4: Na pracovištích není stanoven systém motivace zaměstnanců. 

 

4.2  Výzkumný soubor 

Pro získání výzkumného souboru byla využita metoda náhodného příležitostného 

výběru domovů mládeže ze seznamu dostupného na www.firmy.cz/instituce-a-

urady/vzdelavaci-instituce/domovy-mladeze/reg. Projevila se snaha o zastoupení vždy 

několika domovů mládeže z každého okresu z jednotlivých krajů České republiky. Osloveno 
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bylo celkem 177 vedoucích pracovníků domovů mládeže s žádostí o postoupení dotazníku 

podřízeným. Sběr dat probíhal po dobu tří měsíců a dotazník byl vyplněn a vrácen zpět 

celkem 69 respondenty.  

 

4.3  Metodický postup   

Ke zjištění údajů, potřebných k ověření hypotéz, byl použit dotazník. Tento dotazník 

měl za cíl mimo jiné zjistit míru pracovní spokojenosti zaměstnanců a zjistit hierarchické 

řazení motivátorů a demotivátorů v zaměstnání pedagogickými pracovníky domovů mládeže. 

Dotazník je, jak uvádí Disman (2002, s. 141), „vysoce efektivní technika, která může 

postihnout veliký počet jedinců při relativně malých nákladech“. Jako slabinu této techniky 

uvádí návratnost dotazníků – ta bývá zpravidla velmi nízká. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o validizovanou metodu, byl proveden předvýzkum. 

V rámci předběžného vyplňování byl dotazník rozdán v tištěné podobě kolegům v DM 

Mariánské Lázně, kteří byli instruováni tak, aby odpovídali bez přemýšlení nad tím, co daná 

otázka může znamenat, ale podle toho, jak ji okamžitě pochopí. Pokud by byly nějaké 

nejasnosti, měli otázku označit. Cílem bylo zjistit, do jaké míry je dotazník srozumitelný 

a jednotlivé otázky pochopitelné. Druhým úkolem po odevzdání dotazníku zůstalo navrhnout, 

co by bylo vhodné v dotazníku dle jejich mínění změnit. Na základě zjištěných údajů byl 

dotazník graficky upraven a byly odstraněny některé položky. Nedílnou součástí se stalo 

měření doby vyplňování dotazníku a stanovení pravděpodobné časové dotace. Poté byli 

osloveni hromadně elektronickým dopisem vedoucí pracovníci některých DM s žádostí 

o předání dotazníku svým podřízeným, kteří mohli vyplněný dotazník zasílat na uvedenou 

emailovou adresu zpět.  

 

4.4  Konstrukce dotazníku   

Dotazník se skládá celkem ze sedmi částí. V první části byli respondenti vyzváni, aby 

vyplnili základní údaje o své osobě. Tedy věk, pohlaví, dosažené vzdělání, pracovní pozici 

a délku pracovního poměru v DM.  

Ve druhé části dotazník zjišťoval motivátory zaměstnance. Tato část je tvořena 

23 faktory motivace, které musí respondent vložit do pyramidy dle důležitosti motivujícího 

účinku pro jeho osobu. V závěru této části byl prostor pro vepsání motivátoru, který v DM 

postrádají. 

Třetí část dotazníku se zabývala demotivačními faktory a jejich začleněním do 

pyramidy dle míry demotivace. Respondent zařazoval 14 faktorů. 
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V části čtvrté vyjadřoval dotazovaný míru spokojenosti či souhlasu s 25 tvrzeními, 

týkající se spokojenosti a motivovanosti. Respondent vybíral míru spokojenosti (souhlasu) na 

čtyřstupňové škále. Právě uvedená čtyřstupňová škála se ukázala v rámci podobných 

výzkumů jako nejvhodnější. Cílem při ověřování úrovně pracovní spokojenosti je získat od 

respondentů výhradně pozitivní, resp. negativní výpovědi (Provazník, 1994, s. 185). 

Pátá část byla zaměřena na přání, která by měnila pracovní prostředí a podmínky práce. 

Nabídnuto bylo 22 možností změn, z nichž si zaměstnanec mohl vybrat libovolný počet 

variant, a opět zde byla možnost připsat vlastní návrhy. 

Následující část se zabývala požadovanými benefity. Z výčtu 24 typů benefitů si 

respondenti měli vybrat ty, které považují za nejpřínosnější. 

Poslední část se snaží zachytit odpovědi na otázky, zda zaměstnavatel respondenta 

někdy zjišťoval míru jeho spokojenosti a motivovanosti. 

Celý dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 1 práce. 

 

4.5  Způsob zpracování výsledků 

Při přepisování dat je voleno poměrně jednoduché kódování, které bylo zapotřebí 

především v části s osobními údaji – načítání četnosti odpovědí při zjišťování pohlaví nebo 

v jednotlivých kategoriích dosaženého vzdělání či profese. Stáří výzkumného vzorku bylo 

získáno zprůměrováním jednotlivých údajů o věku respondentů. Pro počet let, jenž je 

pracovník zaměstnán v domově mládeže, jsou vytvořeny kategorie. Tyto kategorie jsou patrné 

z grafu č. 4. 

Otázka motivace byla přímo směrována na vyjádření osobních motivačních potřeb.  

Zaměstnanci měli zhodnotit, který z uvedených motivačních faktorů je pro ně osobně 

nejdůležitější. Aby nemuseli vybírat pouze jeden, posloužila jim pyramida, do jejíhož 

vrcholku umisťovali faktory nejvíce důležité. První patro pyramidy (jeden faktor motivace) 

bylo ohodnoceno 2 body, další patro se třemi faktory 1 bodem. Hodnoceno bylo i umístění 

v nejnižším patře pyramidy – nejméně důležité faktory motivace. Na základě přidělených 

bodů byly vyhodnoceny výsledky a zaznamenány do grafu č. 6. Podobný postup je volen 

v hodnocení demotivujících faktorů – viz. graf č. 7. 

Míra spokojenosti a míra souhlasu s tvrzeními týkající se motivace byla zanesena do 

čtyř stupňové škály v grafech č. 8 a č. 9. 

Faktory měnící pracovní prostředí a podmínky práce spolu s žádanými 

zaměstnaneckými výhodami jsou řazeny v grafech č. 10 a č. 11  dle četnosti odpovědí, zrovna 
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tak jako výsledky odpovědí na dotazy, zda zaměstnavatel pracovníka někdy zjišťoval míru 

jeho spokojenosti a motivovanosti. 

 

 
IV.  EMPIRICKÁ ČÁST 

 
5 Charakteristika respondentů  

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků, kteří se zapojili do výzkumu, je 48 let. 

Nejmladší respondentce bylo 21 let, nejstarší 58 let. 

Většina zaměstnanců ve školství je ženského pohlaví, proto i větší část respondentů jsou 

ženy, jak ukazuje graf č. 2. Z celkového počtu 69 dotazovaných bylo 70 % žen a 30 % mužů. 

 

Graf č. 2 – Zastoupení jednotlivých pohlaví u respondentů 

 

 

Nejčastěji zastoupené vzdělání je středoškolské v oboru, což je dostačující kvalifikací 

pro výkon vychovatele v DM. Středoškolsky kvalifikovaných je 54 %, nekvalifikovaných 

4 %, kvalifikovaných vysokoškoláků 23 % a jeden respondent vzdělání neuvedl. Potěšující je 

tendence pedagogů vzdělávat se – 17 % vychovatelů se snaží doplnit si vysokoškolské 

vzdělání. 
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Graf č. 3 –  Dosažené vzdělání respondentů 

 

Jednotlivé rozvržení délky pracovního poměru v DM ukazuje graf č. 4. Nejvíce 

respondentů – 28 % pracuje v DM 11-15 let. Po 22 % je délka pracovního poměru v DM 

u kategorie 1-5 let a 6-10 let. Další kategorii 16-20 let označilo 15 % oslovených, 10 % 

dotazovaných je zaměstnáno v domově mládeže méně než 1 rok a více jak 20 let se práci 

v DM věnuje 4 % odpovídajících.  

 

Graf č. 4 – Struktura respondentů podle délky zaměstnání u současného zaměstnavatele 
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Nejčastěji zastoupenou pracovní pozicí v DM je vychovatel a tomu opět odpovídá 

i hojné zastoupení ve vzorku, které můžeme vidět v rozložení pracovních pozic v grafu č. 5. 

Kromě 86 % vychovatelů se do průzkumu zapojilo 13 % vedoucích vychovatelů a 1 % 

ředitelů, respektive jeden ředitel. 

 

Graf č. 5 – Zastoupení jednotlivých pracovních pozic ve vzorku 

 
 

 
 
6 Výsledky dotazníkového šetření 

 

6.1  Motivační faktory   

Stěžejním úkolem bylo zjistit míru důležitosti vybraných motivačních faktorů pro 

pedagogické pracovníky a jejich podíl na celkové motivaci zúčastněných. Graf č. 6 řadí 

motivační faktory dle subjektivní míry důležitosti vyjádřené pedagogickými pracovníky.  

Žádný vliv na motivaci – dle názorů respondentů – nemají kariéra a pracovní postup 

jednotlivců, systém vzdělávání v DM a vztah k bezprostřednímu nadřízenému.  

Kariérní postup  není asi v práci vychovatele motivačním z toho důvodu, že není 

považován za kariéru v pravém slova smyslu (souvisí to zřejmě i s úctou k pedagogické 

profesi a celospolečenským uznáním – viz. dále), ale za klasickou, málo strukturovanou  cestu 

vychovatel - zástupce ředitele (vedoucí vychovatel) – ředitel. Pedagogové na pracovní růst 

a postup v kariéře nenahlíží jako na širší možnost, která funguje i tak, že vychovatel má na 
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starosti významné akce nebo projekty DM, že by si mohl vybudovat pozici lektora 

a významného odborníka v oboru i mimo DM apod. 

Systém vzdělávání mohl být respondenty hodnocen tak nízko, protože DM se zaměřují 

na vzdělávání zaměstnanců málo a často způsobem neplánovaným, nesystematickým 

a neefektivním. Další vzdělávání není levné a domovy mládeže (jako jiná školská zařízení 

v zemi) disponují malými finančními prostředky pro pokrytí této oblasti. Druhá možnost 

může plynout z nechuti zaměstnanců se vzdělávat. Je důležité, aby byla provedena analýza 

vzdělávacích potřeb vychovatelů. 

Co se týče vztahu k bezprostřednímu nadřízenému, je pravděpodobné, že 

respondenti nemají ve svém čele charismatického, vynalézavého, temperamentního, morálně 

zdatného manažera, tzv. „silnou osobnost“. Jedny z největších rezerv v motivaci vyplývají 

z kvality osobnosti nadřízeného. S tím zřejmě souvisí i nízké hodnocení faktoru „spravedlnost 

nadřízeného při pracovních postupech“ a „spolupráce s nadřízenými“. Na druhé straně, jak 

vyplývá z  grafu č. 6, není pro pedagogické pracovníky v jejich práci příliš demotivující 

neschopnost nadřízených, nezájem nadřízených o jejich práci ani nešetrná kontrola ze strany 

nadřízeného. 

Značně nízké motivační působení bylo přisouzeno serióznosti a prestiži DM, možnosti 

vyjádřit své názory a podílet se na rozhodování, vztahu s veřejností a uznání jak vedoucími, 

tak spolupracovníky. 

Dále lze konstatovat, že ani současná ekonomická krize a rostoucí nezaměstnanost 

pravděpodobně neovlivňuje pedagogy v DM natolik, aby dávali přednost jistotě pracovního 

místa a finančnímu aspektu práce před dobrými vztahy v kolektivu na jejich pracovištích.  

Potřeba sounáležitosti a možnosti pracovat v kolektivu, kde jsou váženi a akceptováni, je 

u pedagogů velmi silná. Zaměstnanci vyjadřovali největší důležitost motivačnímu faktoru 

atmosféra na pracovišti a vztahy s kolegy. Na čelních místech pyramidy (1. a 2. patro) tento 

faktor umístila více jak čtvrtina dotazovaných.  

Druhou příčku obsadily shodně jistota pracovního místa a finanční ohodnocení. 

Důležitost je připisována také nefinančním benefitům, chování a prospěchu ubytovaných žáků 

a samotné práci s žáky.  

 

 

 

 

 



 38

Graf č. 6 – Motivační faktory 

 

6.2  Demotivační faktory   

Podle nabízených možností pracovníci sdělili, že nejvíce demotivující je pro ně 

nepřiměřená administrativa (uvedlo 33 % respondentů), špatný přenos informací a dlouhé, 

neplodné porady zmínilo téměř 20 %  respondentů. 

Každý vychovatel pracuje s povinnou (předepsanou) dokumentací – ta zahrnuje 

každodenní vyplňování pedagogického deníku výchovné skupiny a záznam průběhu dne tzv. 

denní záznam, kde by se měly promítnout všechny činnosti, které byly žáky prováděny. 

Nepovinná dokumentace obsahuje evidenční složku zájmového útvaru, tabulky k platbám za 

služby DM, tabulky k odečtům stravného a ubytování, vede se evidence činností a aktivit 

žáka, evidence rozhovorů s rodiči, vypisují se záznamové archy k evidenci pracovní doby 

vychovatele, čtvrtletní hodnocení výchovné skupiny, archy čtvrtletní klasifikace žáků, vytváří 

a doplňují se charakteristiky žáků atd. 

Špatný přenos informací může vycházet z úsudku vedoucího pracovníka, že je 

zbytečné sdělovat informace zaměstnanci dle jeho mínění nezajímavé a nepotřebné pro jeho 
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práci a že to bude pro pracovníka lepší. Někdy jsou informace předávány bez dostatečného 

předstihu nebo opožděně. Vychovatelé si tedy sami informace ověřují, ptají se na ně 

a navzájem si je sdělují. Vázne informovanost i v oblasti společných cílů a strategií. Mnohdy 

chybí seznámení s vizí organizace. 

Aby nedocházelo k demotivaci vlivem dlouhých neplodných porad, je nutné držet se 

určitých zásad svolávání a vedení porad. Hodnocení práce nadřízených – jejich působení, 

způsob kontroly, zájem o práci podřízených se jako demotivující činitel vyskytl jen v několika 

málo případech. Z výzkumu také vyplývá, že si vychovatelé nemohou stěžovat na nízkou 

četnost zajímavých pracovních úkolů. Práce samotných vychovatelů i vedoucích vychovatelů 

je opravdu hodně různorodá. 

 

Graf č. 7 – Demotivační faktory 

 

6.3  Míra spokojenosti a motivovanosti 

Při pohledu na graf spokojenosti s jednotlivými uvedenými položkami zjistíme, že 

pozitivní vztah ke spokojenosti se potvrdil u čtrnácti z osmnácti faktorů (vše pod hranicí 2,5 

bodu). 

V první otázce odpovídali zaměstnanci na otázku, zda jsou spokojeni ve svém 

zaměstnání. Průměr tohoto faktoru je 1,7 bodu. 
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Hodnota odpovědi 1-4

Z vyhodnocení druhé otázky vyplývá, že většina pedagogických pracovníků DM je 

spokojena ve svém osobním životě. V průměru je tento faktor hodnocen 1,6 bodu – stejně 

jako spokojenost se zajímavostí práce.  

 
Graf č. 8 – Míra spokojenosti 
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Ještě lepších výsledků (1,5 bodu) bylo dosaženu u otázek ke spokojenosti se vztahy 

mezi spolupracovníky a se stylem řízení nadřízených. 

V průměru jsou zaměstnanci DM spíše nespokojeni (2,7 bodu) v oblasti nefinančního 

uznání práce a se systémem zaměstnaneckých výhod (bonusů a příspěvků z FKSP). Tady 

vzniká obrovský prostor pro práci nadřízených. Spontánní odměna a uznání není nějak 

nákladná záležitost. Měly by být využívány dostatečně často a bezprostředně po podání 

výjimečného výkonu pracovníkem (pokud by uplynuly týdny nebo měsíce mezi výkonem 

a odměnou, nemělo by to na pracovníka příliš velký účinek a je více než pravděpodobné, že 

by ztratil chuť svůj výkon v budoucnu opakovat). Osobní uznání nadřízeného v podobě 

upřímných slov díků za odvedenou práci může znamenat mnohdy daleko víc, než příplatek ke 

mzdě nebo drahé dary. Ve skutečnosti totiž nezáleží na odměně, ale spíše na samotném aktu 

ocenění výkonu. 

Nespokojenost se systémem zaměstnaneckých výhod, ať již s poskytováním různých 

bonusů či příspěvků z FKSP, plyne pravděpodobně z nízké míry komunikace mezi 

podřízenými a nadřízenými a nedostatečného průzkumu zájmu zaměstnanců. Současným 

trendem je přechod od poskytování celoplošných zaměstnaneckých výhod k poskytování 

volitelných odměn, které si lidé mohou vybrat z řady možností. Systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod, tzv. kafetéria systém, umožňuje zaměstnancům vybrat si v rámci 

stanoveného limitu z firemní nabídky ty výhody, které jednotlivci nejvíce vyhovují. Systém 

respektuje osobní zájmy, a může tedy být silným stimulem pro zaměstnance. Přestože jde 

o částečně administrativně náročnou záležitost, v době rozvoje informačních technologií lze 

průzkum zájmu pracovníků zvládnout. Výhodou za vynaložené úsilí bude zaměstnanec, který 

se svým výběrem stimuluje sám a je tedy šance na delší trvání pozitivní motivace. Při 

opakovaném výběru (např. po roce), kdy si zaměstnanec může zvolit jiné benefity na základě 

změny svých preferencí, může docházet k opětovnému zvýšení motivačního efektu.   

Nejhůře hodnocenou oblastí – největší nespokojenost – je s možností zvýšení platu, kdy 

křivka dosahuje 2,8 bodu. Bohužel ve školství, sešněrovaném tabulkovými tarify a do jisté 

míry tlakem odborů na růst právě těchto tarifů bez ohledu na to, že se tak stane na úkor 

nadtarifních složek, je reálná změna v budoucnu mlhavá. Průměrná hrubá měsíční mzda ve 

vzdělávání se v roce 2009 oproti roku 2008 zvýšila o 6,2 %, což činí 1.362 Kč na 

zaměstnance (viz. informace Českého statistického úřadu), ale výsledky jsou z průměrné 

mzdy celorepublikové, které v DM pracovníci zdaleka nedosahují, tudíž reálné zvýšení platu 

je velmi nízké. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nelze počítat s nárůstem mezd v oboru, 
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nemá management DM v této oblasti velký manévrovací prostor, proto by neměl podceňovat 

nemzdové motivační faktory. 

Ostatní položky týkající se spokojenosti kulminují od 1,5 do 2,1 bodu.  

Dle uvedených výsledků jsou zaměstnanci tedy spíše spokojeni. Na druhé straně je ve 

vzorku část nespokojených a proto by vedení domovů mládeže nemělo přestávat pracovat na 

zvyšování spokojenosti zaměstnanců.  

Další graf znázorňuje na čtyřstupňové škále, do jaké míry jsou zaměstnanci motivováni. 

Nejlepší výsledky (1,2 bodu) jsou patrné u položky hodnotící oblíbenost svého zaměstnání –

„Mám práci, která mě baví, chodím do zaměstnání ráda“. Pozitivně hodnocen je i výrok 

„ Mám v práci přátele“ – 1,7 bodu. 

U ostatních tvrzení jsou výsledky spíše negativní, překlopily se do hodnocení nad 2,5 

bodu. Zaměstnanci nemají celkově pocit dostatečné motivace (2,8 bodu) ani dostatečné 

motivace ze strany nadřízeného (2,9 bodu) a v převažující míře není v organizaci stanoven 

systém motivace (2,9 bodu). Tvorba systému motivace je evidentně podceňovaným 

hlediskem větší části domovů mládeže. Zavedení systému je bezesporu náročné, ale náročnost 

se v tomto případě vyplatí. Může předcházet řadě problémů týkajících se nízké produktivity 

práce nebo špatných vztahů mezi zaměstnanci. Konkurenční výhoda, kterou přináší fungující 

motivační program, je značná a domovy mládeže by jí měly věnovat větší pozornost. 

Dále část pracovníků nezná měřítka odměňování v DM (2,9 bodu), což může 

v určitém ohledu také demotivovat. Je jednoznačné, že v organizaci musí být stanovena jasná 

pravidla odměňování a neměl by rozhodovat např. subjektivní názor vedoucího. Zároveň 

platí, že čím je systém odměňování pro zaměstnance "čitelnější", tím větší má význam pro 

jeho motivaci. Asi stále přetrvává názor, že vychovatelé dostávají pohyblivou složku mzdy ve 

výši, kterou nemohou ovlivnit, protože nevědí čím.  

Nesouhlasné stanovisko (2,9 bodu) vyjádřili respondenti také u výroku týkajícího se 

opakovaného zvolení vychovatelství jako svého životního povolání. Zůstává otázkou z jakého 

důvodu by vychovatelé opakovaně nevolili vychovatelství.  

Struktura odpovědí na otázky chvály ze strany nadřízeného ukazuje, že ve větší míře 

pracovníkům chybí pochvala za poslední měsíc (3,0 bodu) a pochvala za dobré výsledky (3,1 

bodu), což pozitivně koreluje s výsledkem spokojenosti (resp.nespokojenosti) s nefinančním 

uznáním a oceněním práce (viz. kapitola 6.3). Otázky pochvaly a uznání byly zařazeny do 

dotazníku kvůli vysoce stimulujícím účinkům chvály ze strany nadřízeného. Tento stimul je, 

jak bylo napsáno výše, účinným nástrojem a současně nezatěžuje finančně. Samozřejmě je 

třeba chválit jen za věci, které zaměstnanec vykonal dobře, ale z výzkumu vyplývá, že si 
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téměř čtvrtina zaměstnanců (konkrétně 24 %) myslí, že nejsou za dobré výsledky v práci 

dostatečně chváleni. 

Nejhůře pociťují pedagogičtí pracovníci domovů mládeže to, že jejich profese není 

celospolečensky uznávaná (3,3 bodu na čtyřstupňové škále).  

 
Graf č. 9 – Míra motivovanosti 

 

6.4  Faktory měnící pracovní prostředí a podmínky práce 

Požadavky a přání, které by měnily pracovní prostředí a podmínky práce, vybírali 

dotazovaní zatržením. Výsledek je zřejmý z grafu č. 10. Nejvíce bylo ze strany pedagogů 

voláno po vylepšení v oblasti vnitřní vybavenosti prostorů DM (74 % dotazovaných) 

a zajištění kvalitnějšího technického zázemí (54 % dotazovaných). Překvapující je požadavek 

téměř poloviny respondentů na zlepšení úrovně sociálních zařízení. Výraznější byl také 
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požadavek flexibilní pracovní doby – 38 % dotazovaných. Zhruba pětina respondentů 

projevila zájem o vyhovující parkoviště, více prostoru pro práci s žáky (pokoje, klubovny, 

kuchyňky, …), ale také zlepšení osvětlení. 

Vlastní návrh změny byl vepsán třemi respondenty. V jednom případě se pisatelka 

dožadovala, aby se v zimě v prostorách DM lépe topilo – uváděla, že průměrná teplota ve 

vychovatelně je 12 °C. V dalších dvou dotaznících byl vznesen požadavek menšího 

zastupování za chybějící (propuštěné i nemocné) kolegy. 

 

Graf č. 10 – Hygienické faktory 

 

 

6.5  Žádané zaměstnanecké výhody 

O zaměstnaneckých výhodách platí, že motivují pouze tehdy, když si jejich existenci, 

výjimečnost a význam uvědomují samotní pracovníci. Proto je nezbytné neustále připomínat, 

že se jedná o něco navíc, na co nemají zaměstnanci automaticky nárok. Když pracovníci 

považují výhody za samozřejmé, nemohou plnit motivační roli.  
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Pedagogičtí pracovníci domovů mládeže měli vyjádřit své preference v oblasti čerpání 

zaměstnaneckých výhod zatržením požadovaného benefitu. Svůj zájem vyjadřovali také tím, 

že některá políčka nechali prázdná. 

Podle výše uvedených frekvencí odpovědí je zřejmé, že respondenti by jednoznačně 

ocenili příspěvek na dovolenou (68 %), na životní pojištění (58 %), na penzijní připojištění 

(54 %) a na stravování (49 %). Zájem vyjádřili i o možnost využití pružné pracovní doby 

(48 % respondentů). Až na poslední jmenovanou výhodu jsou ve větší či menší míře 

poskytovány.  

 Na dalším místě by zaměstnanci volili příspěvek na sportovní a kulturní vyžití (37 %), 

zhruba třetina oslovených by využila vánočního příspěvku a půjčky na bydlení.  

Možnosti jako přispívat na stipendium, očkování či nadstandardní pojištění, využít 

půjčky při obtížné životní situaci či užívání služebního telefonu se projevily jako spíše méně 

zajímavé. 

 

Graf č. 11 – Žádané zaměstnanecké výhody 
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Nejmenší zájem projevili zaměstnanci o příspěvek na zdravotní péči o člena rodiny, 

respektive nikdo z pracovníků neprojevil o tento benefit zájem. 

Chytrým řešením pro motivaci zaměstnanců je navýšení příjmu zaměstnanců formou 

daňově zvýhodněných benefitů, kterými lze při navýšení jejich nominální hodnoty dosáhnout 

motivačního efektu při minimálních nákladech. Mohou to být např. stravenky nebo poukázky 

na dovolenou, sport, kulturu nebo na péči zdraví (masáže, lékárenské výrobky apod.).  

Loajalitu klíčových zaměstnanců pak pomáhají účinně zvyšovat dlouhodobé finanční 

benefity, jakými jsou příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, tedy benefity, 

které se těší mezi zaměstnanci stále větší oblibě.  

 

6.6  Zájem zaměstnavatele o motivaci a spokojenost pracovníků 

Na grafech č. 12 a č. 13 je patrný zájem zaměstnavatelů pedagogických pracovníků 

v domovech mládeže zjistit, zda jsou jejich zaměstnanci spokojeni a motivováni. 

Zaměstnavatel zjišťoval míru těchto atributů pouze u 47 % respondentů (spokojenost) a 37 % 

respondentů (motivovanost k práci). 

 

Graf č. 12            Graf č. 13 

   

 

 
 
7 Shrnutí výsledků 

 
V předchozí podkapitole byly podrobně interpretovány výsledky odpovědí na jednotlivé 

otázky v dotazníku. U každé byly vyhodnoceny nejzajímavější výsledky a krátce zhodnoceny 

další možnosti řešení. Tato kapitola je zaměřena na ucelený soubor poznatků získaných 
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šetřením. Pro zachování koncepce výzkumu je třeba se vrátit k původně stanoveným 

hypotézám a předložit potřebné odpovědi.  

Hypotéza č. 1: Pedagogičtí pracovníci vybraných domovů mládeže jsou spokojeni se 

svým zaměstnáním. Toto hypotéza se potvrdila. Převážně jsou spokojeni nejen se svou 

prací, ale také v osobním životě, se vztahy mezi kolegy na pracovišti, s organizací práce 

a stylem řízení. 

Hypotéza č. 2: Největší vliv na pracovní motivaci zaměstnanců mají peněžní formy 

odměňování. Hypotéza byla popřena. Pedagogové vyjadřovali největší důležitost atmosféře 

na pracovišti,  na druhé místo umístili finanční ohodnocení spolu s jistotou pracovního místa. 

Na dalších místech je důležitost připisována také nefinančnímu ohodnocení, chování 

a prospěchu ubytovaných žáků a samotné práci s žáky. 

Hypotéza č. 3: Nejvíce demotivující pro pedagogické pracovníky domovů mládeže je 

špatný přenos informací v DM. Ani tato hypotéza se nepotvrdila. Špatný přenos informací 

se umístil na druhé příčce mezi demotivačními činiteli. První místo získala nepřiměřená 

administrativa, 3-5 příčku obsadily: dlouhé, neplodné porady, časté změny a únava či 

pracovní vyčerpání. 

Hypotéza č. 4: Na pracovištích není stanoven systém motivace zaměstnanců. Hypotéza 

se potvrdila. Z šetření je viditelné, že 73 % zaměstnanců odpovědělo na otázku „Je stanoven 

systém motivace pracovníků?“ spíše nesouhlasím a 10 % pedagogů zcela nesouhlasilo. Lze 

konstatovat, že mimo vzácné výjimky nemají pedagogičtí pracovníci ve vybraných domovech 

mládeže pocit dostatečné motivaci. Současně s tím se prokázalo, že není ve většině DM 

stanoven systém odměňování. 

Bylo prozkoumáno, které faktory jsou důležité pro zaměstnance a do jaké míry jsou v těchto 

oblastech spokojeni. Taktéž byly identifikovány příčiny nesouhlasných postojů pracovníků 

organizace, které způsobují jejich pracovní nespokojenost a nízkou motivovanost až 

demotivovanost. 

 Některé výsledky již nepovedou k testu žádné z hypotéz, ale mohou být důležitým 

zdrojem informací pro vedoucí pracovníky domovů mládeže, jimž mohou pomoci při 

motivaci a stabilizaci svých podřízených.  
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8 Návrhy a doporučení motivačního programu 

 

 Po provedení dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky v domovech 

mládeže a interpretaci výsledků šetření byla navržena některá opatření, jenž by na základě 

zjištěných informací mohla napomoci větší motivaci a stabilizaci pracovníků v domovech 

mládeže. 

 

8.1  Postup přípravy a efektivní uplatňování motivačního programu  

Vlastní postup při přípravě a tvorbě motivačního programu zahrnuje několik 

základních kroků. Nejprve je třeba analyzovat motivační struktury  pracovníků konkrétního 

DM. Je třeba zvažovat individualitu jednotlivých zaměstnanců, vyjasnit jejich preference 

a identifikovat jejich subjektivně významné potřeby. Při dosahování pracovní spokojenosti 

a pozitivního pracovního působení člověka v organizaci vyvstává při personálním řízení 

potřeba vyjasnění očekávání konkrétního zaměstnance vůči organizaci a potřeba komparace 

těchto očekávání s reálnými možnostmi organizace. K těm je nutná hlubší analýza sociálních 

a ekonomických informací o organizaci.  

Pokud máme vymezeny potenciální stimulační prostředky a stanovené konkrétní formy 

a postupy motivace pracovního jednání, měly by být stanoveny konkrétní podmínky jejich 

uplatňování.  

Dalším úkolem je sepsání motivačního systému ve formě podnikového dokumentu 

a následné seznámení pracovníků DM s přijatým motivačním programem. Je vhodné 

zaměstnance podrobně informovat o různých výhodách a popř. také o nákladech na ně, aby 

příjemci lépe pochopili vynaloženou sociální péči.  

Proces motivace je kontinuální, nepřetržitý, stále se rozvíjející a není možné označit 

motivaci v organizaci za dokončenou. Aby motivace pracovníků neztratila na své účinnosti, 

musí být dlouhodobá a dostatečně plánovaná.  

Plnění motivačního programu je třeba průběžně vyhodnocovat a případně upravovat, 

proto je důležitým aspektem kontrola uplatňování programu a realizace jeho případných 

úprav.  

 

8.2  Návrh motivačního systému 

Motivační program by měl být vypracován na míru konkrétní organizaci a jejím 

zaměstnancům. Je tedy velmi důležité zjistit, jaké podmínky mají vytvořit vedoucí pracovníci 
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pro to, aby zaměstnanci byli ochotni a schopni zvyšovat svůj pracovní výkon, své nasazení 

a působení v organizaci. 

Níže jsou uvedeny konkrétní návrhy a opatření, které by mohly situaci v oblasti 

motivace a následné spokojenosti pracovníků domovů mládeže do jisté míry vylepšit.  

1. Vztahy na pracovišti 

� Podporovat dobrou atmosféru a pozitivní sociální klima v kolektivu. 

� Povzbuzovat ty, kteří postrádají dostatek sebevědomí, a dodávat jim pocit jistoty. 

� Plánovat společné neformální setkání spojené s odpočinkem zaměřené na utužování 

dobrých vztahů (i mimo budovu DM). 

� Prosazovat týmovou spolupráci, dbát na vzájemnou toleranci a respektování 

důstojnosti jednotlivých pracovníků. 

� Naslouchat lidem. 

� Netolerovat slabé výsledky, ale umět pozitivně ocenit i neúspěšné náměty o řešení 

úkolu, tím podněcovat tvořivost zaměstnanců. 

2. Odměňování 

� Po konzultaci s pracovníky DM vytvořit kritéria odměn. 

� Seznámit všechny pracovníky se zásadami odměňování.  

� Odměnit každého, kdo splní kritéria.  

� Oceňovat nejen výsledky, ale i změny v jednání.  

� Připravit příručku s jasnými pravidly pro získávání benefitů. 

� Zavést benefity dle individuálního výběru zaměstnance. 

� Využívat daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů (poukázkový systém). 

� Naučit se chválit, umět poděkovat, poplácat po rameni. 

� Snažit se o navýšení normativně přidělovaných finančních prostředků na krajské 

úrovni a o změnu normativů státních (nelogická disproporce mezi požadavkem 

jednoho pedagogického pracovníka na 22 žáků a jednoho nepedagogického 

pracovníka na 14 žáků). 

3. Informovanost 

� Informovat o všech skutečnostech, které mohou zaměstnance ovlivnit v jakémkoliv 

rozhodování a jednání a které jsou pro ně významné jak z hlediska pracovního tak 

obecně lidského.  

� Zapojit pracovníky do vývoje motivačního systému.  

� Seznámit zaměstnance s vizí organizace a společnými cíly.  
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� Zapojit pracovníky do vývoje komunikačního systému a vylepšit komunikační kanály 

– nástěnky, brožury, letáky, sdílené dokumenty v PC, … 

� Zapojit zaměstnance do plánování, vědí, co a jak by se mohlo dělat lépe. 

� Posílit zpětnou vazbu, provádět osobní rozhovory se všemi pracovníky, konzultovat 

jejich úspěchy – minimálně 2 x ročně. 

4. Kariéra a vzdělávání 

� Vyjádřit jasná pravidla, jaké směry profesionálního rozvoje budou vedením 

podporovány a v jakém rozsahu (včetně finančních kalkulací). 

� Předkládat všem pracovníkům informace o možnosti zvyšování jejich profesionality. 

� Organizovat akce, v nichž se podřízení dozvědí o možnostech a formách svého 

rozvoje. 

� Organizovat nejrůznější formy výcviku dovedností. Učit podřízené i jiné činnosti, aby 

rozšířili rozsah svých zkušeností (pro zajištění zastupitelnosti). 

� Starat se o rozvoj každého člena svého týmu, plánovat profesní růst. V opačném 

případě odejdou ti nejschopnější jako první. 

� Rozvíjet u vychovatelů sociální kompetence a manažerské dovednosti v dalším 

vzdělávání systematicky a plánovaně. 

� Umožňovat práci v nepravidelných týmech (sestavených z pracovníků i jiných 

pracovišť), kdy se i vedoucí pracovníci stávají součástí týmu, aby si lidé vyzkoušeli 

různé role, učili se novým věcem, předali si informace a know - how. 

� Nabídnout a zajistit jazykové vzdělávání. 

� Připravit trénink pro vedoucí pracovníky v oblasti koučinku. 

5. Sociální péče 

� Nabídnout poradenskou činnost (podnikový právník, psycholog DM, apod.) 

� Připravit zásady bezplatného pronájmu prostor (klubovny tělocvičny, fitcentra, …) 

a prostředků DM (stroje a zařízení, elektronika, …) pro zaměstnance. 

� Zavést – tam kde je to možné – pružnou pracovní dobu. 

� Podporovat pracovní vnitropodnikovou mobilitu (při propouštění pracovníků pro 

nadbytečnost z důvodu nízkého počtu přijatých žáků). 

� Zdokonalit pracovní podmínky a poskytování služeb – závodní stravování, zdravotní 

péči (mnohdy pomůže jen zájem a prokonzultování problému). 

 

Společný problém manažerů na všech úrovních je kromě motivace zaměstnanců také 

demotivující pracovní prostředí, které lidi odrazuje od kvalitní a produktivní práce. Herzberg 
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a ostatní identifikovali samotnou práci jako jeden z hlavních motivátorů, přirozená touha 

člověka vykonávat kvalitně svěřenou práci se nijak nemění (pokud je někdo skutečně bez 

motivace ke své práci, je zřejmě na zcela nesprávném místě a je nezbytné se s ním rozloučit). 

Klíčovou otázkou – vedle otázky, jak lidi motivovat nad rámec vnitřní motivace – zůstává, jak 

odstranit nebo jinak řešit vše, co je demotivuje.  

 

8.3  Aplikace v praxi 

Výsledky tohoto výzkumu mohou posloužit tvůrcům motivačních programů nebo také 

vedoucím pracovníkům domovů mládeže či zájemcům z organizací podobného typu. Mohou 

se inspirovat tím, co vnímají vychovatelé pro svou motivaci k práci jako subjektivně důležité 

a jakými faktory jsou demotivováni. 

Některé návrhy a změny motivačního programu bude možné zavést téměř okamžitě, 

jiné změny si vyžádají čas a přípravu, další budou finančně náročnější. V konečném důsledku 

se však investice do aplikace motivačního systému vyplatí.  

Domovy mládeže se potýkají s problémem nedostatku financí. Proto se jeví být 

efektivní zavádět v organizacích motivační faktory, které nevyžadují finanční náklady. 

Naprosto zásadním prvkem, je komunikace a naslouchání. Naslouchání individuálním 

potřebám a komunikace v rámci týmu jsou klíčové předpoklady pro motivaci a následnou 

spokojenost pracovníků.  

Je nutné zdůraznit, že by bylo vhodné po určité době zopakovat dotazníkové šetření 

a zaměřit se na konkrétnější informace. Vzhledem k rozsáhlosti tématu bylo voleno spíše 

základní zjišťování informací a nevznikl prostor zaměřit se na konkrétní problémy více do 

hloubky.  

 

 

 

V. ZÁVĚR 

 
 

Dnešní doba klade nejenom vysoké nároky na zaměstnance a jejich schopnosti, ale také 

na motivační systémy organizací, které musí být velmi sofistikovaně propracovány, aby měly 

efektivní stimulační vliv na zaměstnance. 
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Dobrý manažer ví, že aktivitu, ochotu, chuť a iniciativu lidí nelze nijak násilně zajistit. 

Je nesmírně obtížné najít cestu, jak přimět pracovníky, aby přijali podnikové cíle za své 

a přinášeli tak organizaci určitou přidanou hodnotu.  

Rozhodovat o lidech v organizaci znamená dobře znát jejich přání, potřeby a cíle. Jen 

velmi malé procento manažerů má vzácný dar, který jim umožňuje intuitivně vycítit potřeby 

a přání svých podřízených a skloubit je bez dalších speciálních vědomostí s podnikovými cíly.  

To, jakým způsobem se podnik chová ke svým zaměstnancům, jak si váží jejich práce 

a úsilí, které pro organizaci přinášejí, je hlavním kritériem motivace každého pracovníka. Na 

plnění požadavku, aby byli lidé v organizaci motivovaní a chovali se loajálně, je nutné 

neustále pracovat a poskytovat stále lepší podmínky pro jejich spokojenost a motivaci. 
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11 Příloha  
 
 
Příloha č. 1 
 

Dotazník pracovní spokojenosti a motivace 
  
I. Informace o respondentovi 
 
Označte prosím správnou variantu zatržením (vepsáním): 
 
1. Věk: …..  let  
 
2. Pohlaví 
  muž    
  žena 
 
3. Dosažené vzdělání 

 středoškolské (v oboru – kvalifikován/a) 
 středoškolské (mimo obor – nekvalifikován/a) 
 vysokoškolské (v oboru – kvalifikován/a) 
 vysokoškolské (mimo obor – nekvalifikován/a) 
 středoškolské, doplňuji si vysokoškolské 
  jiné 

 
4. V domově mládeže (dále jen DM) pracuji 

   méně než 1 rok 
   1 – 5 let 
  6 – 10 let 
 11 – 15 let 
 16 – 20 let 

 
5. V DM pracuji jako (pracovní pozice)  

  vychovatel 
 vedoucí vychovatel  
  psycholog 
  ředitel 
  jiná profese 
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II.   Následující faktory, přispívající k pracovní motivaci, zařaďte do pyramidy dle  
       toho, jakou jim přisuzujete důležitost (bez ohledu na to, zda se ve vašem DM vyskytují  
       a jakou mají kvalitu)  
 
Doplňte čísla 1-23 (poklepáním na číslici 1 a doplněním správného čísla) dle uvedeného 
výčtu do pyramidy (na vrcholek umístěte faktor, který vás nejvíce motivuje): 
 
 

    
1 

    
  nejdůležitější faktor - nejvíce mě   
  motivuje                                 

   
1 1 1 

       .....                                        

 
1 1 1 1 1 

 
 
    .....                                        

1 1 1 1 1 1 1 
    .....                                        

1 1 1 1 1 1 1 
   nejméně mě motivuje           

 
 
1.    Atmosféra a vztahy s kolegy 
2.    Finanční ohodnocení (mzda, osobní ohodnocení, prémie) 
3.    Chování a prospěch ubytovaných žáků 
4.    Jistota pracovního místa 
5.    Kariéra, pracovní postup 
6.    Kvalita vedení DM  
7.    Možnost vyjádřit své názory, připomínky 
8.    Náplň práce (práce s žáky) 
9.    Nefinanční benefity (8 týdnů dovolené, stravenky atd.) 
10. Odpovědnost 
11. Podíl na rozhodování 
12. Práce v týmu 
13. Pracovní doba (rozložení, délka…) 
14. Rozmanitost práce 
15. Serióznost a prestiž DM  
16. Spolupráce s nadřízenými   
17. Spravedlnost vedoucího pracovníka při postupech v pracovních záležitostech 
18. Systém vzdělávání v DM 
19. Uznání (ocenění) pracovníky vedení 
20. Uznání (ocenění) spolupracovníků 
21. Vlastní seberealizace, možnosti osobního rozvoje 
22. Vztah k bezprostřednímu nadřízenému  
23. Vztahy s rodiči a veřejností 
     
Které ve vašem domově mládeže postrádáte (napište čísla):  
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III. Na mém současném pracovišti mě nejvíce (resp. nejméně) demotivují tyto faktory:  
 
Doplňte čísla 1-14 (poklepáním na číslici 1 a doplněním správného čísla) dle uvedeného 
výčtu do pyramidy (na vrcholek umístěte faktor, který vás nejvíce demotivuje, nejvíce Vám 
vadí): 
 

   
1 

     Nejvíce mě demotivuje       

  
1 1 1 

           .....                                  

1 1 1 1 1  
         .....                                  

1 1 1 1 1 
   Nejméně mě demotivuje    

 
1. Časté změny  
2. Dlouhé, neplodné porady 
3. Málo zajímavých pracovních úkolů 
4. Mrhání prostředky 
5. Nemožnost vyjádřit své názory, nápady 
6. Neschopnost nadřízených 
7. Nešetrná kontrola ze strany nadřízeného 
8. Nevyhovující pracovní prostředí 
9. Nezájem nadřízených o práci 
10. Papírování, administrativa 
11. Špatný přenos informací 
12. Špatný přístup nadřízených (způsob řízení) 
13. Únava, vyčerpání, přepracování, pracovní přetížení 
14. Vztahy na pracovišti 
 
IV. Na čtyřstupňové škále vyjádřete míru spokojenosti (souhlasu) s tvrzením: 
 
1 – velmi spokojen(a), 2 – spíše spokojen(a), 3 – spíše nespokojen(a), 4 – velmi 
nespokojen(a)  
1. Nakolik jste spokojen(a) ve svém zaměstnání?       1 
2. Nakolik jste spokojen(a) ve svém osobním (rodinném) životě?       1 
3. Nakolik jste spokojen(a) s pracovní dobou (časovým rozvrhem)?       1 
4. Nakolik jste spokojen(a) se zajímavostí práce?       1    
5. Nakolik jste spokojen(a) se vztahy mezi lidmi na pracovišti?       1 
6. Nakolik jste spokojen(a) s organizací práce na pracovišti?               1 
7. Nakolik jste spokojen(a) se svým nadřízeným, jeho stylem řízení?         1 
8. Nakolik jste spokojen(a) s namáhavostí práce?       1 
9. Nakolik jste spokojen(a) s (nefinančním)oceněním a uznáním své práce?     1 
10. Nakolik jste spokojen(a) s péčí o zaměstnance?       1 
11. Nakolik jste spokojen(a) s jistotou pracovního místa?       1 
12. Nakolik jste spokojen(a) s finančním ohodnocením?        1 
13. Nakolik jste spokojen(a) s možností zvýšení platu?        1 
14. Nakolik jste spokojen(a) s častostí pochval od nadřízeného?       1 
15. Nakolik jste spokojen(a) se systémem poskytování příspěvků z FKSP?           1 
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1 – zcela souhlasím    2 – spíše souhlasím    3 – spíše nesouhlasím    4 – zcela nesouhlasím 
16. Mám práci, která mě baví. Chodím do zaměstnání rád(a).  
17. Kdybych si znovu mohl(a) zvolit životní povolání, volil(a) bych vychovatelství.  1 
18. Myslím si, že moje profese je celospolečensky uznávaná.       1 
19. Mám v práci přátele.       1 
20. Znám měřítka odměňování v DM.       1 
21. Byla jsem za poslední měsíc za odvedenou práci pochválena.        1 
22. Kdykoliv je to možné jsem za dobré výsledky pochválena.       1 
23. Mám pocit dostatečné motivace       1 
24. Je stanoven systém motivace pracovníků.       1 
25. Jsem ze strany vedoucího pracovníka dostatečně motivován(a).       1 
 
 
 
V. Prosím, vyberte z následujících možností zatržením 

 
Aby moje pracovní prostředí bylo příjemnější je potřeba zajistit (změnit / přeji si / 
pomohlo by mi…) 
 

   Pitný režimu (kávovar, voda…) 
   Bufet, kantýna, drobný prodej 
 Větší místnost (vychovatelnu, sborovnu, ředitelnu…) 
 Menší místnost (vychovatelnu, sborovnu, ředitelnu…) 
 Více prostoru pro práci s žáky (pokoje, klubovny, kuchyňky...) 
 Výzdobu pracovních prostor 
   Vnitřní vybavenost DM  
 Možnost čerpat přestávky v práci mimo výchovný prostor 
 Větší úložné prostory pro vlastní věci 
 Kvalitnější technické zázemí (PC technika, LCD monitory, sít…) 
 Lepší úroveň sociálních zařízení 
 Služební mobil pro styk s rodiči a vyučujícími 
 Klimatizace 
 Notebook pro svou práci  
 Osvětlení 
 Větší čistotu 
 Vyhovující parkoviště 
 Odstranění hluku 
 Nižší rizikovost práce 
 Flexibilnější pracovní dobu 
 Menší nutnost přesčasů 
 Žádnou práci o víkendu 

Jiné:  
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VI. Zaškrtn ěte benefity (výhody, bonusy), které preferujete nebo byste preferovali, 
       pokud by byly zaměstnavatelem poskytovány: 
 

 Nákupní poukázky 
 Notebook 
 Poukázky do lékárny 
 Pružná pracovní doby 
 Příspěvek na dopravu 
 Příspěvek na dovolenou 
 Příspěvek na kulturní akce 
 Příspěvek na lázeňské procedury 
 Příspěvek na nadstandardní pojištění 
 Příspěvek na očkování 
 Příspěvek na penzijní připojištění 
 Příspěvek na rehabilitace 
 Příspěvek na sportovní vyžití 
 Příspěvek na stipendium 
 Příspěvek na stravování 
 Příspěvek na zájmové kurzy (jazykové, taneční, PC…) 
 Příspěvek na zdravotní péči o člena rodiny 
 Příspěvek na životní pojištění 
 Příspěvek při jubileu 
 Půjčky na bydlení 
 Půjčky při obtížné životní situaci 
 Služební telefon 
 Vánoční příspěvek 
 Volno na zařizování 

 
 
 
 
VII. Odpov ězte ano či ne 
 
Zjišťoval (rozhovorem, dotazníkem, placeným výzkumem, …) Váš zaměstnavatel míru Vaší 
spokojenosti v práci? 

   ANO                                            
   NE                           

                       
Zjišťoval (rozhovorem, dotazníkem, placeným výzkumem, …) Váš zaměstnavatel míru Vaší 
motivovanosti k práci? 

   ANO                                            
   NE                           

 


