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Resumé: 

 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou delegování a jeho vlivu na motivaci 

pedagogických pracovníků. Práce přináší souhrn nejdůleţitějších motivačních teorií a 

popisuje způsoby delegování pracovních úkolů a povinností na zaměstnance tak, aby byli 

k práci více motivováni. Empirická část porovnává názory ředitelů škol a učitelů na 

problematiku delegování jako motivačního faktoru. Výsledkem výzkumného šetření je 

zjištění, ţe delegování není pro respondenty tak silným motivačním faktorem v porovnání 

s ostatními uváděnými motivačními faktory. Výstupem je doporučení vedoucí ke zvýšení 

motivace pracovníků delegováním. 

 

 

Summary: 

 

This bachelor thesis deals with the delegation and its impact on the motivation of teachers. 

The work provides a summary of the most important motivational theories and describes 

ways to delegate duties and responsibilities of staff so that they are more motivated to 

work. The empirical section compares the views of headteachers and teachers on the issue 

of delegation as a motivational factor. The result of the research is finding that the 

delegation is for the respondents as a major motivating factor in comparison with other 

reported motivational factors. The outcome is a recommendation to increase motivation by 

delegating. 
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1 Úvod 

  

 Závěrečná bakalářská práce „Delegování jako prostředek motivace na základní škole“ 

zasahuje svým tématem do oblasti personálního managementu. Podává ucelený souhrn 

základních informací o delegování a zabývá se jeho významem při motivaci zaměstnanců k 

práci. 

 Jedním ze základních nástrojů manaţera je delegování. Jeho význam pro vedoucího 

pracovníka spočívá v tom, ţe získá více času na manaţerskou práci – plánování strategií, 

aktualizaci a kontrolu plánu a vedení lidí. Existuje mnoho manaţerů, kteří jsou 

přepracováni, a proto nestíhají plnit plán a jejich zaměstnanci jsou demotivováni. Ze strany 

podřízeného jde o motivaci. Motivace je tvořena několika faktory a jedním z nich je i 

vlastní rozvoj – učení se nových věcí, získávání samostatných a náročnějších úkolů a s tím 

spojené uznání. 

 Jak tedy delegovat pracovní úkoly a povinnosti na zaměstnance, aby byli k práci více 

motivováni? Doufáme, ţe na tuto otázku odpoví i naše práce. 
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2 Cíl 

  

 Cílem bakalářské práce je analyzovat pozici delegování pracovních úkolů a povinností 

jako jednoho z prostředků motivace pedagogických pracovníků základních škol na 

Sedlčansku; následně pak porovnat jeho vyuţívání řediteli škol s vnějšími motivačními 

faktory (stimuly) a jeho přijímání zaměstnanci v závislosti na věku. Výsledkem práce je 

navrhnutí postupu delegování, kterým by se měli řídit vedoucí pracovníci tak, aby jejich 

zaměstnanci přijali delegovanou činnost jako motivaci a impuls k další práci. 

 

 

3 Delegování 

 

„Pojem delegování je odvozen z latinského „delegatio“ ve smyslu odkazovat, „vysílat 

s poselstvím“. Slovní základ je pak odvozen od latinského „lex“ /zákon/ a od výrazu 

„legát“ /zplnomocněný vyslanec papeţe/ z latinského „legatus“ /vyslanec, posel/. Termín 

má také blízko k výrazu „kolega“ z latinského „collega“ /druh v úřadě, spoluúředník/ 

odvozeného od slovesa „legare“ /vysílat, pověřit/“ (Cipro, 2009). 

 

 

3.1 Pojetí delegování 

  

 Na delegování se můţeme dívat z několika úhlů pohledu: 
Delegování pravomocí můţe být chápáno jako způsob, jak povzbuzovat lidi k tomu, aby se 

více zapojili do rozhodování a do činností, které ovlivňují jejich práci. To znamená dát jim 

příleţitost dokázat, ţe mají nové nápady a ţe jsou schopni uvést je do praxe. Pojem 

delegování v tomto ohledu zahrnuje: 

 obyčejné povzbuzování lidí, aby ve své práci hráli aktivnější úlohu 

 snahu přimět lidi, aby přebírali odpovědnost za vylepšování pracovních postupů 

 moţnost, aby lidé rozhodovali ve větší a větší míře, aniţ by to museli oznamovat 

někomu nadřízenému (Smith, 2000). 

 

 Veber (2003) dává delegování do úzké souvislosti se zmocňováním, a to ve smyslu 

pověření výkonem nebo přenesení vymezeného obsahu pravomocí a odpovědností na jinou 
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osobu (zpravidla podřízenou). V delegování vidí předpoklad vnitřní strukturalizace a chápe 

ho jako dlouhodobější záleţitost. Má-li být uskutečněna smysluplně, je třeba přesně  

vymezit kompetence (útvaru, pracovníka) a jim přiřadit příslušné pravomoci a 

odpovědnosti, určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, stanovit výsledky, které jsou na 

daném místě očekávány. Vymezené působnosti a stanoveným úkolům musí být přiřazeny 

příslušné pravomoci, které musí být v souladu s odpovědnostmi za takto prováděná 

rozhodnutí. Kdo rozhoduje, musí nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

 

 Cipro (2009) chápe delegování jako dlouhodobý proces, jehoţ smyslem je vkládání 

důvěry vedoucího pracovníka ve svého podřízeného kolegu. V širším pojetí nikoliv pouze 

jako předávání pravomocí, ale také jako nástroj motivování a rozvíjení pracovníků. 

 

 Delegovat tedy neznamená zbavit se odpovědnosti ze strany manaţera, nýbrţ moţnost 

podřízených rozhodovat v oblastech, které spadají do jejich kompetence společně 

s výběrem správných prostředků a metod (Stacke, 2005). 

 

 Pro Horskou (2009) je delegování druhým stádiem vývoje vztahu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Na rozdíl od mentoringu (první stádium) je zde jiţ přítomna určitá 

míra samostatnosti zaměstnance, ovšem cíl (pracovní úkol i způsob jeho provedení) je dán 

zvnějšku. Pracovník si můţe částečně volit způsob vykonávané činnosti, vedoucí 

pracovník si nicméně stále ponechává výhradní právo na schválení způsobu provedení 

úkolu, na poskytnutí rady, doporučení, návrhu postupu či řešení. Ve fázi delegování se 

uplatňuje především vnější hodnocení s moţností zpětné vazby, kdy se ale nepředpokládá 

příliš velká iniciativa na straně zaměstnance při vlastním hodnocení.   

 

 Plamínek (2004) hovoří o delegování jako o přenechávání činností, za jejichţ vykonání 

cítíme odpovědnost, jiným osobám nebo subjektům. Delegování můţe probíhat třemi 

základními směry – dolů, vzhůru nebo do strany. 
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 3.2 Cíle delegování 

  

Hlavní cíl delegování bychom mohli spatřovat v růstu efektivity práce, zisku, stabilitě a 

konkurenceschopnosti organizace (Cipro, 2009). Cesta k němu vede přes naplňování níţe 

uvedených dílčích cílů: 

 Delegováním manaţer ušetří čas pro řešení významnějších úkolů, protoţe se nemusí 

zabývat činnostmi, pro které je ve své pozici jiţ příliš kvalifikovaný.  

 Kdyţ si manaţer uvolní místo pro nové úkoly, získá také moţnost rozvíjet své 

schopnosti, učit se získávat nové zkušenosti. Tím zároveň posiluje svou vnitřní 

motivaci a předchází riziku stagnace. 

 Delegování klade vyšší nároky i na podřízené. Pokud nové úkoly dobře zvládají, 

posiluje se jejich pocit kompetentnosti, zlepšují se jejich schopnosti, zvyšuje 

sebevědomí, a tím roste jejich vnitřní motivace. Podřízení pak mají pocit 

spoluzodpovědnosti a chápou delegování náročnějších úkolů, které dříve zajišťoval 

jejich vedoucí, jako vyjádření důvěry manaţera v jejich schopnosti. Tím se posiluje 

jejich dobrý vztah k nadřízenému a stabilizuje pracovní výkon. 

 Delegování slouţí manaţerovi zároveň jako určitá diagnostika schopností podřízených. 

Proto je důleţité, aby odpovědnost a patřičné pravomoci byly jasně delegovány 

konkrétnímu pracovníkovi, jehoţ pak můţe manaţer objektivněji hodnotit a 

kontrolovat. S pomocí delegování manaţer poznává, se kterými pracovníky můţe do 

budoucna počítat a na které úkoly mají adekvátní schopnosti. Současně si mezi svými 

podřízenými testuje delegováním svého zástupce a výhledově i nástupce. 

 Vhodným delegováním můţe manaţer také připravovat případné personální náhrady – 

tj. mladé talenty či manaţerské zálohy, které se mohu projevit při vedení určitého 

projektu, kde jsou jasně definovány hranice jejich odpovědností i pravomocí při 

rozhodování. 

 Schopnost delegování také představuje určitou sebediagnostiku manaţera, který si 

můţe uvědomit svou potřebu vlastní nenahraditelnosti či nepostradatelnosti při plnění 

pracovních činností. Schopnost delegování totiţ přímo souvisí s manaţerskou ochotou 

sebereflexe a s jeho osobnostními rysy. 

 

  Z podobného úhlu pohledu vidí problematiku naplňování dílčích cílů Tepper (1996). 

V delegování spatřuje způsob, jak můţe vedoucí pracovník získat více času na řízení, coţ 
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je práce zcela odlišná od té, kterou vykonávají jeho podřízení. Bude mít tak i více prostoru 

na rozvíjení svých manaţerských schopností, umoţní-li svým podřízeným, aby se podíleli 

na plnění nejrůznějších úkolů.  

  

Stacke (2005) spatřuje hlavní cíl delegování ve zvyšování hodnoty pracovníků, 

v moţnosti dát jim prostor pro vlastní iniciativu a posílení tak vědomí, ţe mohou přispívat 

ve velké míře ke společným projektům. 

 

 

 3.3 Postup delegování 

  

Před konkretizací jednotlivých fází delegování probíhá rozhodování o samotné 

delegaci. Plamínek (2004) uvádí moţný postup rozhodovacího procesu: 

 

Obr. 1 Rozhodování o delegaci (Plamínek, 2004) 
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 Po proběhnuvším rozhodovacím procesu o delegování následují konkrétní body, 

kterými je třeba se řídit, má – li delegování proběhnout úspěšně. Pro názornost uvádíme 

postupy, které doporučují Urban (2008) a Šuleř (2005): 

 

1. Sdělit úkol a termín jeho dokončení, vysvětlit kontext úkolu, tj. toho, proč je úkol třeba 

vykonat, jaký je jeho význam v celkovém kontextu firemních cílů a jaké moţné 

komplikace se při jeho vykonávání mohou vyskytnout. 

2. Stanovit hodnotící kritéria (standardy pouţité pro hodnocení úspěšnosti splnění úkolu). 

3. Poskytnout pravomoc a podporu (ať jiţ v podobě zdrojů, tréninku či rady). 

4. Vytvořit motivaci. 

5. Přesvědčit se, ţe zaměstnanec úkol přijal, ţe jej dobře chápe a ţe je k jeho vykonání 

motivován. 

6. Potvrdit důvěru, ţe bude úspěšně dokončen. 

 

 Ochotu zaměstnanců přebírat nové úkoly a pravomoci můţeme zvýšit, delegujeme-li 

náročnější úkoly postupně a rozsah delegování jasně vymezíme (Urban, 2008). 

 

Šuleř (2005) apeluje při delegování na: 

 

1. Správný výběr úkolů pro delegování 

Pro delegování jsou vhodné úkoly rutinního charakteru, úkoly opakované, úkoly 

operativní, úkoly, na kterých se pracovníci mohou rozvíjet. Naopak nebudeme delegovat 

jednorázové úkoly, kde by čas vysvětlování mohl být delší neţ doba skutečného plnění, 

úkoly strategického charakteru, které jsou součástí koncepční práce vedoucího, ani úkoly 

důvěrné povahy, do kterých by neměli být pracovníci zasvěcováni. 

 

2. Výběr vhodného pracovníka 

Je třeba zváţit řadu okolností, neţ ze svých pracovníků zvolíme toho pravého, na 

kterého bude úkol delegován. Při volbě pracovníka přihlíţíme k následujícím kritériím: 

 funkce, hledáme pracovníka, k jehoţ funkční náplni se delegovaná agenda nejvíce blíţí 

 vytíţení, vybereme takového pracovníka, který má určitou časovou rezervu 

 schopnosti a zkušenosti, volíme pracovníka, u kterého je jistá záruka, ţe úkol můţe 

zvládnout a ţe má pro tento typ činnosti předpoklady 
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 seberealizace, zaměříme se na člověka, který by mohl být více motivován a který by 

měl dostat větší prostor k osobnímu rozvoji 

 kariéra, budeme testovat pracovníka, u kterého předpokládáme postup do vyšší funkce 

a jehoţ schopnosti pro náročnější práci si tímto způsobem můţeme vyzkoušet. 

 

3. Přípravu delegování 

Vedoucí by se měl před vysvětlením delegovaného úkolu náleţitě připravit, coţ 

znamená, ţe sám sobě musí celou agendu natolik vyjasnit, aby byl schopen podat 

srozumitelné vysvětlení pracovníkovi. Vedoucí se můţe zabývat záleţitostmi mnoho let, 

jemu samotnému věc připadá jasná. Musí se však vţít do chápání pracovníka a najít 

v agendě takový řád, který je na první pohled srozumitelný druhému člověku. Měl by si 

také přichystat odpověď na všechny body, které bude obsahovat vysvětlení úkolu. 

 

4. Vysvětlení úkolu 

Jsme-li náleţitě připraveni, měli bychom projednat delegování úkolů přímo 

s pracovníkem. Delegování úkolů by se mělo drţet následujících zásad (Šuleř, 1995): 

 Pracovníkovi je třeba naprosto jasně vysvětlit, co se od něho očekává, protoţe takový 

úkol dosud nedělal. Vyplatí se projít úkol s pracovníkem vícekrát, aby bylo vše správně 

pochopeno. 

 Pracovníkovi vysvětlíme smysl úkolu a důvody, proč má být úkol splněn, jinak se 

můţe z nadměrné iniciativy dopustit chyb. 

 S pracovníkem prodiskutujeme očekávanou úroveň výsledku. Jde jen o záznam 

několika údajů tuţkou na papír nebo o kompletní zprávu v náleţité úpravě včetně 

zdůvodnění. 

 Poskytneme pracovníkovi všechny potřebné informace včetně informací o lidech, se 

kterými bude spolupracovat. To, co je samozřejmé pro nás, nemusí být jasné ostatním. 

 Pracovník musí dostat takový stupeň pravomoci, jaký je nezbytný pro splnění 

delegovaného úkolu, a musí správně pochopit hranice své odpovědnosti. 

 Je dobré delegovat celou práci. To ukáţe pracovníkovi smysl delegovaného úkolu a dá 

mu to jasnější cíl. 
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5. Průběţnou kontrolu a podporu delegování 

Projednáním s pracovníkem delegování úkolu nekončí. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

novou věc, je třeba pracovníka zpočátku důsledněji sledovat a snaţit se mu v krizových 

momentech pomáhat, ať uţ se jedná o podporu odbornou nebo psychologickou v případě 

neúspěchů. 

Po určité době se pracovník do úkolu natolik zapracuje, ţe uţ častá kontrola ani 

podpora ze strany vedoucího nebude nutná. Vedoucímu se uvolní prostor pro jiné úkoly, 

zejména pro otázky strategického charakteru. To je hlavní poslání práce manaţera. 

 

 

 3.4 Přínos delegování 

  

Je důleţité, aby se pracovníci rozvíjeli a byli schopni zvládat náročnější úkoly, které by 

jinak musel vykonávat vedoucí sám. Od vedoucích se však očekává ještě jeden krok: 

odváţné rozhodnutí, ţe se vzdají činnosti, kterou doposud vykonávali sami, a delegují ji na 

některého z pracovníků.   

 

Bělohlávek (2000) spatřuje v procesu delegování tyto výhody: 

 

1. Úspora času je dána tím, ţe vedoucí se zbaví mnohých činností, které doposud 

vykonával sám, a nyní je předá svým podřízeným. Sám tak získá více času na úkoly 

vyšší priority. 

 

2. Rozvoj kompetencí pracovníků je přínosem jak pro vedoucího, tak pro podřízené. 

Kaţdý pracovník, který dostává náročnější úkol, se na tomto úkolu učí novým, 

sloţitějším věcem. Postupným delegováním náročnějších a náročnějších úkolů se 

rozvíjejí kompetence pracovníků. 

 

3. Díky delegování dochází ke změně obsahu práce. Vedoucí pracovník se tak zbavuje 

méně důleţitých aktivit, zejména pak prací rutinního charakteru a vytvoří si prostor pro 

řešení koncepčních záleţitostí, na které doposud zbývalo málo času. S narůstajícím 

stupněm řízení by měl stoupat podíl práce vedoucí a klesat mnoţství práce výkonné. 
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4. Delegování náročnějšího úkolu napomáhá v hodnocení pracovníků a slouţí k 

prověřování jejich způsobilosti pro povýšení do odpovědnější funkce.  

 

5. Proces delegování vede k motivování pracovníků. Zadávání obtíţnějších úkolů a jejich 

zvládnutí uspokojuje potřeby uznání a seberealizace pracovníků. Usilují o lepší 

výsledky, aby ukázali, ţe zvládnou více jak doposud a ţe mají perspektivu pro další 

postup. 

 

6. Napomáhá vyhnutí se stagnaci. Skutečně efektivní manaţer pracuje na tom, aby se stal 

nahraditelným a mohl postoupit k důleţitějším úkolům a vyšším rolím.  

 

7. Delegování nám umoţní lépe poznat a snáze hodnotit pracovníky, kteří si zaslouţí 

„povýšení“ a případné odměny. 

 

 

 3.5 Překážky delegování 

  

 I přes nesporné výhody, které delegování přináší manaţerům a pracovníkům 

v organizaci, se aţ příliš často setkáváme v tomto ohledu s bariérami. Jaké jsou tedy hlavní 

důvody, proč se celá řada manaţerů vyhýbá procesu delegování? Šuleř (2005) spatřuje 

skutečné příčiny nedelegování a kroky, jak je překonat v: 

 

1. Pocitu nenahraditelnosti (omnipotence) 

Vedoucí se domnívá, ţe jen on dokáţe splnit úkol správně. Nejde však o rozhodování 

mezi kvalitou práce manaţera a kvalitou práce podřízeného, ale o přínos práce manaţera, 

který by měl raději dělat důleţité úkoly neţ úkoly podruţné. 

 

2. Nechuti opustit něco, co dobře umíme 

Pro manaţera bývá často bolestivé dovolit někomu, aby vykonával něco, co sám dobře 

umí. Má-li být výsledek na stejně vysoké úrovni, jaké dosahoval u tohoto úkolu manaţer, 

je to téměř nemoţné. Delegování znamená připravenost akceptovat: 

 Moţnost, ţe úkol bude splněn za delší dobu, 

 Moţnost, ţe výsledek bude horší kvality neţ dříve, 

 Vyšší riziko selhání a moţnost vzniku neţádoucích vedlejších účinků, 
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 Ztrátu příleţitosti udrţovat úroveň vlastních dovedností. 

 

3. Nedůvěře ve schopnosti pracovníků 

Manaţeři se často vyhýbají delegování, protoţe nemají důvěru ve své podřízené, 

přisuzují jim nedostatek zkušeností nebo schopností pro dokončení uloţené práce. Chyba 

však bývá v manaţerech samotných. Buďto přijali nekompetentní lidi, nebo zanedbali svou 

důleţitou povinnost – rozvíjet potenciál podřízených. 

 

4. Obavě z neoblíbenosti 

Snaha delegovat nemusí být vţdy u pracovníků přijímána s nadšením. Můţe 

převládnout pocit, ţe jsou vedoucím „vyuţíváni“, můţe se projevit strach, ţe se případný 

neúspěch odrazí na jejich budoucnosti. Většině manaţerů nezáleţí na tom, jak jsou 

vnímáni svými podřízenými, a proto raději riskují nezvládnutí úkolu, neţ aby „obtěţovali“ 

své podřízené. Přitom však manaţeři, kteří umějí delegovat, jsou hodnoceni svými 

podřízenými podstatně lépe. 

 

Obtíţnost definování úkolu a představa času stráveného vysvětlováním vyvolávají u 

vedoucího nechuť sloţitý úkol delegovat. Tím se však odsuzuje k opakovanému 

vykonávání úkolu v budoucnosti. 

 Některé úkoly dávají vedoucímu pocit osobního významu a důleţitosti. Přesunutí 

takových úkolů na jiné pracovníky můţe být přijímáno neochotně. 

 Nadměrné delegování můţe ohrozit zdroje nebo výsledky práce. I při delegování je 

vhodné znát míru. 

 Vyšší nadřízený můţe s nelibostí hledět na delegování jako na zbavování se povinností 

a odbývání uloţené práce. 
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4 Motivace 

 

 

 4.1 Pojetí motivace  

  

Na úvod teoretické části věnované motivaci je nutné seznámit se základními pojmy. 

Pro Vodáčka a Vodáčkovou (2005) znamená motivace umění manaţera vytvořit vnitřní 

zájem a chuť se aktivně angaţovat v činnosti odpovídající poslání firmy. Jde o spojení 

osobního  zájmu  a úsilí účastníka pracovního procesu s potřebami organizace.  

 

Motivace je dle Plamínka (2007) směsí tří vlivů: dlouhodobého vnitřního zaloţení, 

vnějších podmínek  a   okamţitého   vnitřního   naladění. V   jednodušším  podání  se 

 jedná o osobnost člověka,  podmínky, v nichţ ţije, a aktuální situaci. O jednotlivých 

vrstvách motivace bude konkrétně pojednáno v kapitole 4.3. 

Motivace pomáhá tam, kde selhalo direktivní řízení, psychický nátlak a manipulace. Ve 

své knize  předkládá autor základní zásady, které se týkají  úspěšné motivace pracovníků: 

 

 Lidé musí být spokojeni alespoň s něčím.  

 Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty neţ vy.  

 Obava z nepříjemného můţe stejně motivovat 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. 

 

Na motivaci můţeme pohlíţet také ve vztahu k typu lidí. Jedná se o rozdělení na 

objevitele, usměrňovatele, slaďovatele a zpřesňovatele (viz kapitola 4.4). Podle daného 

typu je pro ně typická potřeba  a motivující faktor. Je velmi sloţité identifikovat typ lidí. 

Předpoklady k tomu jsou znalost základů psychologie a  schopnost empatie. 

Veber (2003) chápe motivaci jako jednu ze základních osobnostních charakteristik, 

současně však i jako podstatnou část dynamiky osobnosti. Z hlediska proměnlivosti a 

významu motivace pro osobnost je moţné povaţovat ji za nejzajímavější, současně však za 

nejkomplikovanější. Ve svém obsahu vyjadřuje pojem motivace skutečnost, ţe v lidské 

psychice působí specifické, ne vţdy zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly –  



17 

 

pohnutky, motivy. Ty činnost člověka určitým způsobem zaměřují (orientují), aktivizují a 

aktivitu udrţují. Navenek se pak působení těchto sil projevuje v podobě motivované 

činnosti, motivovaného jednání. 

Významným rysem motivace je skutečnost, ţe působí současně ve třech rovinách 

(dimenzích): 

 v dimenzi směru 

 v dimenzi intenzity 

 v dimenzi stálosti. 

 

Důleţitá je především dimenze směru, která motivaci člověka a následně i jeho činnost 

určitým směrem zaměřuje, naopak od jiných moţných směrů jej odvrací. V rovině 

proţívání můţeme tuto skutečnost vyjádřit obraty: 

 

„Chci to a to.“ 

„Rád bych to a to.“ 

„Je pro mne přitaţlivé to a to.“ 

„Nechci se zabývat tím a tím“ 

„Nezajímá mě to či to“ apod. 

 

Další dimenzí je dimenze intenzity. Činnost člověka v daném směru je v závislosti na 

síle – intenzitě jeho motivace vţdy více či méně prostoupena úsilím jedince o dosaţení 

cíle, v jehoţ rámci vynakládá více či méně energie. V rovině proţívání je moţné tuto 

skutečnost přiblíţit – v odstupňování právě podle míry intenzity – výrazy jako např.: 

 

 „Docela bych chtěl.“ 

 „Chci…“ 

 „…velmi touţím…“ apod. 

 

Dimenze stálosti jako třetí z uvedených charakteristik motivace se projevuje mírou 

schopnosti jedince překonávat nejrůznější – vnější i vnitřní překáţky, které se mohou 

objevovat při uskutečňování motivované činnosti. Vysoká stálost znamená, ţe motivovaný 

jedinec pokračuje ve své motivované činnosti v původním směru a v podstatě 

s nezměněnou intenzitou i v situaci, kdy se setkává s nejrůznějšími překáţkami, dílčími 
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neúspěchy a nezdary. K základním pojmům v problematice motivace řadíme motiv a 

stimul. 

 

 

4.1.1 Motiv 

  

 Motiv představuje určitou vnitřní sílu – popud, pohnutku. Můţe být chápán jako důvod 

určitého chování a jednání člověka, individualizuje jeho proţívání a dává jeho činnosti 

psychologický smysl. V psychice člověka v daný okamţik nepůsobí zpravidla jeden, ale 

současně hned několik motivů. Ty mohou mít shodný, ale i zcela opačný směr, shodnou, 

ale i opačnou intenzitu, odlišnou stálost. Obecně platí, ţe motivy orientované stejným, 

resp. podobným směrem se vzájemně posilují a tím podporují vznik a průběh motivované 

činnosti. Naopak motivy protikladné se mohou vzájemně oslabovat a tak motivovanou 

činnost narušovat, za určitých podmínek dokonce znemoţňovat. Působení motivu trvá 

přitom tak dlouho, dokud není dosaţeno jeho cíle, dokud jedinec nedosáhne očekávaného 

uspokojení. 

 S pojmem motiv se úzce pojí pojem cíl. Za obecný cíl kaţdého motivu je povaţováno 

dosaţení určitého konečného psychického stavu – nasycení, který zpravidla mívá podobu  

vnitřního uspokojení, pocitu naplnění z dosaţení cíle motivu. Kromě těchto motivů, které 

lze povaţovat za motivy cílové (termální), existují však i motivy, jimţ dost dobře nelze 

přiřadit určitý cílový stav (motivy instrumentální). K takovým motivům můţe patřit např. 

zájem člověka o určitou oblast. 

  

 

 4.1.2 Stimul 

  

 Pojmy stimul a stimulace bývají často pouţívány jako synonyma pojmů motiv a 

motivace. Odborníci se však domnívají, ţe určité rozlišení je nezbytné. 

Stimulace je chápána jako vnější působení na psychiku člověka. Základní rozdíl mezi 

motivací a stimulací lze tedy spatřovat ve skutečnosti, ţe stimulace představuje působení 

na psychiku jedince zvnějšku, nejčastěji prostřednictvím aktivního, většinou vědomého a 

záměrného jednání jiného člověka. Společným znakem jednotlivých forem stimulace bývá 

ovlivňování činnosti druhého člověka aktivními vnějšími zásahy vedoucími ke změně jeho 

motivace. 
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Někdy bývají rozlišovány v souvislosti se stimulací tzv. impulsy. Jde o vnitřní podněty 

signalizující nějakou změnu v těle nebo mysli člověka. Incentivy pak představují vnější 

podněty vztahující se vrozeně nebo naučeně k impulsům, tedy podněty, které aktivují 

určitý motiv. 

Mezi impulsy lze zařadit stavy těla nebo mysli - bolest zubu (která můţe vyvolat motiv 

návštěvy zubaře), tělesnou únavu (motiv odpočinku) nebo nervozitu před zkouškou apod. 

Incentivem můţe být např. pochvala za dobrý výkon. 

Impulsem nebo incentivem můţe být cokoliv, ale právě jen můţe, tj. nemusí. To, co 

bude skutečně vystupovat jako impuls nebo incentiv, závisí především na motivační 

struktuře konkrétního člověka, na podobě jeho motivačního profilu (Bedrnová; Nový, 

2009).  

 

 

 4.2 Zdroje motivace 

 

Podstatou zdrojů motivace je otázka, jak vůbec motivace vzniká, z čeho pramení, jaké 

skutečnosti mají vliv na to, ţe člověk něco chce a něco odmítá, po něčem touţí velmi silně, 

zatímco jiné oblasti ho sice přitahují, nikoliv však tak, aby změnil své chování. 

Jako zdroj motivace označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí. Je jich celá 

řada, obvykle bývají zdůrazněny tyto: 

 Potřeby – potřeba je chápána jako jedincem proţívaný (ne vţdy zcela uvědomovaný) 

nedostatek něčeho, pro jedince subjektivně významného, důleţitého nebo potřebného. 

 

Jedná se o vnitřní stavy, které jsou vlastní nejen člověku, ale i niţším ţivočichům. 

V rovině proţívání se projevuje jako nelibý stav napětí, který vyvolává tendenci jeho 

odstranění. Předpokladem ovšem je, ţe je nalezen předmět, který umoţní uspokojení dané 

potřeby. 

 

Potřeby dělíme na potřeby biologické (fyziologické, primární), které jsou spojeny 

s činností těla jako biologického organismu a na potřeby sociální (společenské, 

sekundární), které jsou spojeny s člověkem jako tvorem sociálním, společenským, 

kulturním. Patří sem i potřeby seberealizace, potřeba lásky a sounáleţitosti apod. Vznikají 

obvykle odvozením od primárních potřeb. 
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 Návyky – pravidelností a opakováním jednotlivých činností se vytvářejí jisté 

stereotypy. V obdobných nebo podobných situacích se projevují tendence jednat 

stejným způsobem. Je to tedy naučený vzorec chování. V rovině proţívání se projevuje 

jako fixovaná tendence, pohnutka udělat něco zcela konkrétního. Objevují se prakticky 

ve všech oblastech lidské činnosti. Mohou být výsledkem výchovy i sebeutvářecích 

aktivit člověka. 

 

 Zájmy – jsou trvalejším zaměřením člověka na určitou oblast předmětu či jevů, které je 

spojeno s aktivizací jeho činnosti. Obecně se dá říci, ţe zájmů je tolik, kolik je činností. 

Například poznávací, estetické, sociální, přírodní, obchodní, technické, rukodělně 

materiálové, výtvarné a sportovní. Podstatné však je, ţe zájem je zvláštní druh motivu. 

 

 Hodnoty – jedná se o přisouzení významu věcem a skutečnostem okolní reality, o 

projev přisuzování smyslu, významu, důleţitosti. Neodráţejí nikdy pouze objektivní 

význam věcí a jevů, ale i jejich subjektivní, individuální smysl, tedy konkrétní smysl 

pro kaţdého jedince. Jsou posuzovány z hlediska prospěchu jedince, sociální skupiny, 

či lidstva jako celku. Některé hodnoty přebírá jedinec jiţ „hotově“ od svého sociálního 

prostředí, někdy i dost nekriticky. Jednotlivé hodnoty utvářejí hodnotový systém, 

hierarchii hodnot. Tato hierarchie pak ovlivňuje jednání i proţívání člověka. 

 

 Ideály – jsou určitou názorovou představou něčeho subjektivně ţádoucího, pozitivně 

hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho snaţení, 

skutečnost, o kterou se usiluje.  Ideály mohou představovat určitý typ osobního profilu, 

podobu ţivotních cílů, mohou se týkat osobního ţivota v uţším smyslu i ţivota 

pracovního. Vznikají na základě působení sociálních faktorů vývoje – rodiny a 

ostatních autorit. Významné jsou procesy nápodoby, učení a identifikace (Bedrnová; 

Nový, 2009). 
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4.3 Vrstvy motivace 

 

Aktuální motivace člověka je směsicí tří významných vlivů – motivačního zaloţení, 

motivační polohy a motivačního naladění. 

Motivační zaloţení je téměř neměnnou charakteristikou lidské osobnosti a během 

lidského ţivota se mění jen velmi pomalu. Motivační zaloţení se musíme u konkrétního 

člověka snaţit poznat, pochopit a pouţít. Někdy můţe být překrýváno jinými vlivy, zvláště 

vnějšími podmínkami, ve kterých člověk ţije a tím, co od člověka společnost očekává. 

Někdy můţe být toto očekávání v rozporu se zaloţením člověka. To se pak projevuje 

zejména v v krizových situacích nebo při spontánním jednání, kdy člověk věnuje méně 

pozornosti kontrole svého jednání. 

Motivační poloha souvisí s ţivotními a pracovními podmínkami. Pokud změníme tyto 

podmínky, můţeme tím ovlivňovat motivační polohu. Za určitých okolností můţe 

převaţovat a po dobu trvání těchto okolností i potlačit vliv podnětů souvisejících 

s motivačním zaloţením. K této situaci dochází zejména tehdy, kdyţ nejsou uspokojovány 

některé důleţité potřeby leţící ve spodních patrech Maslowovy pyramidy potřeb. 

Motivační poloha převaţuje i tehdy, jestliţe okolí vyţaduje specifické chování. 

Motivační naladění je okamţitý stav vnitřních pocitů, okamţitá motivační nálada 

(Plamínek, 2002).  

 

 

 4.4 Vliv osobnosti na motivaci 

 

Při posuzování motivačního zaloţení jsou důleţité vitální znaky. Lidé se samozřejmě 

liší v tom, jaký důraz kladou na jednotlivé vitální znaky. Jejich preference lze posuzovat na 

stupnici dynamika – stabilita a uţitečnost – efektivita (Plamínek, 2002). 

První z nich je tendence zaměřovat se buď na výsledky, nebo na vztahy. Druhý faktor 

vypovídá o tom, zda lidé projevují tendenci spíše riskovat, nebo zda silně vyhledávají 

jistotu a bezpečí. Kombinací obou výše zmíněných dělení dostaneme čtyři základní typy 

motivačního zaloţení lidí. 
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Obr. 2 Základní typy motivačního zaloţení lidí (Plamínek, 2000) 

 

 

V následující části si uvedeme stručnou charakteristiku objevovatelů, podmaňovatelů, 

slaďovatelů a zpřesňovatelů.  

Objevovatelé jsou typičtí svou tendencí riskovat s potřebou dosahovat výsledků. Mají 

jasně určené cíle a jdou za nimi. Jsou sebevědomí, mají rádi vysoké nároky na svou osobu, 

dobře reagují na změny. Ostatní lidi k práci příliš nepotřebují. Objevovatele motivujeme 

nejlépe zadáním těţkého úkolu, který bude chápat jako výzvu a při jehoţ plnění uplatní 

svou nezávislost na ostatních. V ţádném případě jim zbytečně nesvazujme ruce zadáváním 

přesných instrukcí o úkolu a přehnaně je nekontrolujme. 

Podmaňovatelé jsou představiteli kombinace ochoty riskovat a důrazu na způsob 

dosahování cílů. Rádi pracují s lidmi, získávají a uplatňují nad nimi vliv. Vítají závislost 

ostatních na své osobě. Jsou otevření, často vymýšlejí zábavu pro své okolí. Podmaňovatel 

umí podobně jako objevovatel vyvinout vysoké nasazení, musí z něj však plynout zřejmý 

mocenský vliv. Úspěšná motivace lidí tohoto typu spočívá ve zdůraznění jejich role nebo 

v moţnosti při plnění úkolu společensky vyniknout. Nejvíce demotivujícím bývá 

především nezájem o jejich osobu. 
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Slaďovatelé ve své osobě kombinují potřebu jistoty s upřednostňováním lidských 

aspektů. Jsou zaměřeni na způsoby, metody, lidi a procesy (nikoli na výsledky). Usilují o 

stálost a dokonalost společenského prostředí, přičemţ jsou pro ně nejdůleţitější stabilní 

vztahy mezi lidmi, se kterými pracují. Nejde jim však o uplatnění vlivu, ale o to, aby se 

skupina stala dobře fungujícím týmem. Slaďovatelé rádi navazují přátelské vztahy a 

pomáhají ostatním. Na zvýšenou zátěţ reagují spíše vlaţně a nejsou příliš kreativní. Pro 

tento typ lidí je motivační nabídka interakce s ostatními lidmi při řešení úkolu a demotivuje 

je nedostatek sociální interakce nebo zdůrazňování individuální odpovědnosti. 

Zpřesňovatelé jsou zaměřeni na jistotu, kterou hledají u sebe, a na výsledky. Usilují o 

svou dokonalost měřenou schopností dosahovat výsledků. Mají rádi pořádek v práci a 

osobním ţivotě, práci si dokáţou kvalitně zorganizovat, vyţadují jasně a přesně zadané 

úkoly. Stěţejním předmětem jejich zájmu zůstává úkol a jeho splnění. Cíl a metody práce 

si zřídka určují sami, ale očekávají jejich zadání od svých nadřízených. Pokud jsou splněny 

tyto podmínky, jsou velice výkonní. Při práci uvaţují racionálně, nemají rádi emoce a 

změny, které jsou symbolem nejistoty. Výsledkem působení zvýšené zátěţe je chaos 

v jejich práci, častý výskyt chyb, zmatkování a velký stres. Při dlouhodobějším trvání hrozí 

i zhroucení z výše popisovaných jevů.  Zpřesňovatel potřebuje k motivaci přesné instrukce 

(Plamínek, 2000). 
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Jestliţe člověk odpovídá popisu některého modelového typu, můţeme pro něj vyuţít 

informace o reakcích na pochvalu, kritiku a nadměrnou zátěţ uvedené v tab. 1.  

 

Tab. 1 Typické reakce představitelů motivačních typů (Plamínek, 2000) 

Motivační typ 

člověka 

Reakce na 

pochvalu 

Reakce na kritiku 
Reakce na 

nadměrnou 

zátěž Oprávněnou Neoprávněnou 

Objevovatel Já vím. Já vím. 
Věcně laděný 

odpor 

Vysoké 

nasazení, 

mobilizace 

rezerv 

Podmaňovatel 

Nebylo to 

lehké. Ukáţu 

ti, jak jsem to 

dělal. 

(Bagatelizace) 

O to přece 

nešlo. 

Osobně laděný 

protiútok 

Snaha 

delegovat, 

občas výmluvy 

Slaďovatel 
Pochval i 

ostatní. 

Vyslechnutí a 

akceptace 

Tolerance 

odlišného 

přístupu 

Nadhled a 

odstup 

Zpřesňovatel 

Děkuji. Udělal 

jsem, co jsem 

mohl. 

Upřímná lítost 
Diplomatické 

přijetí 

Napětí, 

zmatkování, 

hroucení 

 

 

 

 4.5 Motivační profil 

  

Růţička (1992) se zmiňuje o motivačním profilu v souvislosti s dispozicemi k pracovní 

činnosti. Autor vidí v motivačním profilu relativně trvalou nebo dlouhodobou orientaci 

osobnosti člověka. Nalézá v něm soubor převládajících potřeb jedince a některých 

individuálních rysů a vlastností (sociální citlivost, dominance, kooperativnost a 

nezávislost). 

Bedrnová a Nový (2009) charakterizují motivační profil jako velmi individuální 

záleţitost, ve které se projevují schopnosti a dovednosti pracovníka, dále jeho aktuální 

motivační stav, temperament i jeho postoje k práci samotné. 
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Vyvíjí se jiţ od počátku vývoje osobnosti člověka a jeho znalost poskytuje vedoucím 

pracovníkům moţnost porozumění projevům chování a jednání daného jedince. Praktický 

přínos znalosti motivačního profilu pracovníka však spočívá v tom, ţe nám dává jasné 

podklady pro jeho efektivní stimulaci a na základě toho i pro ovlivňování jeho motivace 

v přístupu k pracovní činnosti. 

V problematice motivačního profilu a stupně motivovanosti jednotlivých pracovníků 

hraje roli vliv osobnosti konkrétního jedince (obr. 3). Poznání osobnosti pracovníka je tedy 

východiskem pro další analyzování motivačního profilu a jeho sestavení do konkrétní 

podoby, resp. dimenzí. 

 

Obr. 3 Struktura osobnosti (Bedrnová; Nový, 2009) 

 

 

Výčet jednotlivých dimenzí motivačního profilu ve své práci uvádějí Provazník a 

Komárková (1996): 

 orientace na úspěch – vyhnutí se neúspěchu 

 orientace na úspěch – orientace na obsah činnosti 

 situační orientace – perspektivní orientace 

 individuální orientace – skupinová orientace  

 osobní orientace – prosociální orientace 

 činnost – pasivita 

 ekonomický prospěch – morální uspokojení 

 orientace na podnik – zaměření směrem od podniku. 

 

Bedrnová a Nový (2009) přidávají k jednotlivým dimenzím stručnou charakteristiku: 

 Orientace na dosaţení úspěchu – vyhnutí se neúspěchu. Tuto dimenzi dávají autoři do 

souvislosti s výkonovou orientací, přičemţ výkonově orientovaní a ambiciózní 
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zaměstnanci mají v dosahování cílů tendenci přijímat riziko a touţí dosáhnout úspěchu. 

Naopak pro skupinu lidí s tendencí vyhnout se neúspěchu je charakteristický spíše 

pasivní postoj. 

 Orientace na úspěch – orientace na vlastní pracovní činnost, její obsah. Prioritně jde 

pracovníkovi o dosaţení úspěchu bez ohledu na vykonávanou činnost a ve druhé rovině 

pak především o činnost samotnou a úspěch je spíše vnímán jiţ jako odměna navíc. 

 Individuální – skupinová orientace. Tato dimenze souvisí s mírou ztotoţnění se 

s názory spolupracovníků. V prvním případě v pozitivním, ve druhém případě 

v negativním slova smyslu. 

 Situační – perspektivní orientace. Situačně orientovaný pracovník se soustřeďuje na 

aktuální situaci ve firmě, naproti tomu perspektivně zaměřený pracovník se spíše dívá 

na své budoucí působení v organizaci. 

 Osobní – neosobní (prosociální) orientace. Pracovníci osobně orientovaní jednají pouze 

za účelem dosaţení vlastního prospěchu, pracovníkům prosociálně orientovaným jde o 

prospěch ostatních lidí. 

 Činorodost – pasivita. Tato dimenze ochoty a iniciativy člověka vystihuje přístup 

pracovníka k pracovní náplni. 

 Ekonomický prospěch – morální uspokojení. Tato dimenze popisuje hodnotově odlišné 

preference člověka. 

 Zaměření směrem k podniku – od podniku. Obě kategorie vystihují relativně stálý 

postoj zaměstnance ke svému zaměstnavateli. Na jedné straně se zaměstnanec naprosto 

identifikuje se svým pracovním zařazením, v opačném případě si udrţuje odstup od 

svého pracovního prostředí. 

 

 Znalost motivačního profilu či minimálně základních hodnotových ţebříčků a aspirací 

pracovníka by měla být samozřejmostí u kaţdého vedoucího pracovníka a měla by být 

vyuţívána nejen k efektivní stimulaci a odměňování, ale i v další personální práci 

organizace (Bedrnová; Nový, 2009). 
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 4.6 Teorie motivace 

 

Přístupy k motivaci jsou zaloţeny na teoriích motivace. Armstrong (2005) předkládá 

následující dělení: 

 Teorie instrumentality – teorie vidí jako prostředek zabezpečení toho, aby se lidé 

chovali a konali ţádoucím způsobem v odměnách a trestech  

 Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) – motivace je v těchto teoriích chápána jako 

podnikání kroků za účelem uspokojování potřeb  

 Teorie zaměřené na proces – řeší problematiku psychologických procesů ovlivňujících 

motivaci, které souvisejí s očekáváním a vnímáním spravedlnosti. 

 

 

 4.6.1 Teorie instrumentality 

 

Tato teorie spočívá ve tvrzení, ţe člověk bude motivován k práci, jestliţe odměny a 

tresty budou přímo provázet jeho výkon. Ve své nejhrubší podobě teorie instrumentality 

tvrdí, ţe člověk pracuje pouze pro peníze. V dnešní době je tento systém ještě široce 

pouţíván s tím, ţe je zaloţen výhradně na kontrole zvnějšku a ţe nerespektuje řadu dalších 

lidských potřeb (Armstrong, 2005). 

 

 

 4.6.2 Teorie zaměřené na obsah 

 

Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Americký psycholog Abraham Maslow vychází ze závěru, ţe potřeby ovlivňující 

jednání člověka lze uspořádat hierarchicky do pěti skupin, od nejniţších po nejvyšší. 

Člověk se snaţí uspokojit fyziologické potřeby (nejniţší), jsou-li uspokojeny, má zájem 

uspokojit potřeby vyšší (jistota a bezpečí, sociální potřeby, uznání, seberealizace). 

Hierarchie potřeb od nejniţších po nejvyšší (Veber, 2003): 

 Fyziologické potřeby – jídlo, pití, teplo, spánek 

 Potřeby jistoty a bezpečí – bezpečnost, zdravotní stav 

 Sociální potřeby – sdruţování, přátelství, neformální pracovní skupiny 

 Potřeba uznání a váţnosti – ocenění druhými, váţnost, důvěra ve vlastní znalosti 



28 

 

 Potřeba seberealizace – rozvoj a vyuţití vlastních schopností 

 

Bělohlávek (2000) uvádí způsob vyuţití jednotlivých úrovní Maslowova systému 

k dosaţení uspokojení potřeb pracovníků: 

 

 

Tab. 2 Vyuţití Maslowova systému k uspokojení potřeb pracovníků (Bělohlávek, 2000) 

Fyziologické potřeby 

 

ochranné pomůcky, ochrana zdraví, odstraňování rizika a 

škodlivých vlivů na pracovišti 

Potřeby jistoty a bezpečí 

 

dobrá perspektiva firmy, která zajistí pracovníkům zaměstnání 

do budoucnosti 

Potřeba sounáleţitosti 

 

vytváření dobrých vztahů na pracovišti, které připoutají 

pracovníka k firmě – sportovní soutěţe, kulturní akce apod. 

Potřeba uznání a ocenění peníze, pochvala 

Potřeba sebeaktualizace 

 

dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která mu 

umoţní ukázat své schopnosti 

 

 

Wagnerová (2008) převádí Maslowovu teorii hierarchie potřeb do oblasti pracovní 

motivace takto: 

 Mzda (ve výši pokrývající fyziologické potřeby), další sloţky mzdy slouţí jako 

prostředek k uspokojení vyšších potřeb) 

 Pracovní jistota, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení 

 Přijetí pracovní skupinou ve formálních i neformálních vztazích 

 Tituly, symboly statutu, povýšení, respekt, pocit úspěšnosti 

 Pracovní seberealizace, osobní růst, vzestup a rozvoj, úplné vyuţití schopností. 

 

Také Plamínek (2000) se ve své knize zaměřil na rozbor Maslowovy teorie, která 

pohlíţí na motivační faktory tak, ţe musí být aktualizovány na patro, ve kterém se člověk 

nachází. Zde je zajímavá poznámka autora o výjimkách z hierarchie potřeb. Jedná se 

například o klamání lidí, kteří se mohou tvářit, ţe jsou jiţ v jiném patře. Citlivost na 

motivační faktory zde autor rozdělil ve shodě s Maslowovou teorií do pěti pater: 
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 Přeţití (snesitelné pracovní podmínky) 

 Bezpečí (zajištěná budoucnost) 

 Příslušnost (kvalitní mezilidské vztahy, image firmy) 

 Výlučnost (ocenění, respekt, výhody, kariéra) 

 Smysl (prostor pro osobní rozvoj, uţitečná práce) 

 

Herzbergova dvoufaktorová teorie 

 Herzbergova teorie vychází ze zjištění, ţe pracovní spokojenost a nespokojenost je 

ovlivňována rozličnými faktory. 

 První skupina faktorů, jejichţ existence vyvolává spokojenost: úspěch, uznání, 

samostatná práce, zodpovědnost, růst a povýšení. Mají velkou motivační sílu. Říká se jim 

satisfaktory nebo motivátory. 

 Druhá skupina faktorů, jejichţ nepříznivý vliv vyvolává nespokojenost: pracovní 

podmínky, mezilidské vztahy, plat a bezpečí, firemní politika a dozor. Jejich motivační 

vliv se rychle vyčerpá. Je to jakási základna pro další vývoj, působí jako prevence 

nespokojenosti, dissatisfaktory, hygienické faktory, souvisí s prostředím. 

 Právě Herzberg obohatil motivační teorii mzdy o překvapivá zjištění, ţe její zvyšování 

funguje motivačně jen krátkodobě, aby se pak stalo hygienickým faktorem, nikoliv tedy 

motivátorem (Bacík aj., 1995). 

 

McCleendova teorie tří typů motivačních potřeb 

Také tato teorie motivace vychází z potřeb a jsou v ní definovány tři základní typy: 

 Potřeba sounáleţitosti souvisí se snahou pracovníků mít dobré pracovní prostředí ve 

smyslu vytváření pozitivních a přátelských vztahů. 

 Potřeba moci charakterizuje lidi, kteří chtějí ovlivňovat druhé a zaujmout ve skupině 

nebo na pracovišti dominantní postavení. 

 Potřeba úspěchu je typická pro lidi, kteří se nespokojují s běţnými činnostmi, ale rádi 

se podílejí na úkolech rozhodovacího charakteru. Jsou iniciátory změn, podílejí se na 

analyzování situace a souhlasí s odpovědností za určitou činnost. 
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 4.6.3 Teorie zaměřené na proces 

 

Vroomova teorie očekávání 

 Patří mezi jednu z nejvýraznějších teorií zaloţených na očekávané odměně. Autor 

vychází z přesvědčení, ţe lidé jsou ochotni dělat mnoho pro to, aby dosáhli vytyčeného 

cíle, pokud věří v jeho hodnotu a pokud je zde pravděpodobnost dosaţení výsledku. 

 Teorie se tedy zaměřuje na vztah mezi úsilím, které pracovník projevuje při plnění 

jednotlivých úkolů, a očekáváními týkajícími se skutečné odměny, které se mu 

v souvislosti s touto odměnou dostane. 

 

Celý vztah lze vyjádřit jako: 

 

síla motivace = hodnota x očekávání 

 

(motivační intenzita = součin hodnoty očekávaného výsledku a míry pravděpodobnosti, ţe 

se tak stane) 

 Vroom prokázal, ţe v manaţerské praxi fungují některé motivy mnohem sloţitěji, neţ 

v teoriích Maslowa a Herzberga. Zároveň je také jasnější, ţe tentýţ motiv má pro různé 

pracovníky jinou přitaţlivost (Bacík aj., 1995). 

 

Adamsova teorie spravedlivé odměny 

 Adamsova teorie zdůrazňuje fakt, ţe vnímaná sociální spravedlnost vychází z toho, ţe 

se pracovník srovnává s okolím (referenční skupinou).  Posuzuje svou námahu či pracovní 

úsilí a dosaţené výsledky v podobě uznání, prémií apod. s úsilím a výsledky jiných. 

Výsledkem je subjektivní dojem spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Jestliţe má pocit, ţe 

jeho vklad je vyšší a zisk niţší neţ u ostatních, tak vzniká motiv k odstranění této 

nerovnosti sníţením svého příspěvku nebo snahou dosáhnout zvýšení zisku. Pokud zvýšení 

zisku nedosáhne, sníţí svoji výkonnost. Lidé jsou motivováni, je-li s nimi slušně 

zacházeno, jinak dochází k jejich demotivaci. 

 

McGregorova teorie pracovní motivace  

 Teorie X a Y je svým pojetím poněkud odlišná od ostatních. V podstatě se jedná o 

rozlišení dvou typů pracovníků. Představitel kategorie X nerad pracuje a pokouší se práci  
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vyhýbat. Je- li nucen něco udělat, dělá jen to nejnutnější, nelze očekávat jeho větší aktivitu 

a přemýšlení nad prací. Takový člověk má být veden k práci, motivován, kontrolován a 

usměrňován. Pracovník typu Y je aktivní, vynalézavý a tvořivý, ochotný přijmout 

odpovědnost. V práci vidí moţnost seberealizace. Ovlivnění takového jedince je zaměřeno 

na povzbuzování k samostatné práci, pozitivní oceňování výsledků a vytváření příleţitostí 

pro osobní růst (Wagnerová, 2008). 

 

Skinnerova teorie pozitivního posílení 

 Teorie amerického psychologa B. F. Skinnera předpokládá, ţe vliv pozitivních 

motivačních zkušeností vyvolá pozitivní reakce v budoucnosti a naopak. Autor vychází ze 

čtyř motivačních postupů – pozitivní motivace, negativní motivace, utlumení určité 

aktivity a trestání. Pozitivní motivace je zaloţena na motivaci pracovníků pozitivním 

hodnocením kaţdého ţádoucího chování. Negativní motivace má u pracovníka upevnit 

ostraţitost při opakování chybné činnosti. Utlumení určité aktivity spočívá v ignorování 

činnosti pracovníka, lhostejnosti vůči jeho snahám o dosaţení určitých výsledků. Potrestání 

je povaţováno za velmi sloţitý akt manaţerů zdůrazněný přiměřeností trestu (Bacík aj., 

1995). 

 

 

 4.7 Delegování a motivace 

 

 Motivaci řadíme do oblasti dynamiky osobnosti, jejímţ typickým rysem je relativní 

proměnlivost. Mnoho pracovníků nevyuţívá naplno svůj potenciál právě proto, ţe nejsou 

odpovídajícím způsobem motivováni. Je nutné zabývat se tedy skutečnými motivy 

pracovníků a zváţit, nakolik je pracovník motivován vnitřně (seberealizace, zájem, 

charakter práce) a nakolik potřebuje stimulovat zvenčí (penězi apod.), popřípadě si poloţit 

otázku, proč jiný zaměstnanec navzdory výborným předpokladům odmítá delegovanou  

odpovědnost převzít. Manaţer by se měl zamyslet, které vnitřní motivy jsou u pracovníka 

těmi hlavními, a jak je můţe delegovanou odpovědností aktivovat. Cipro (2009) uvádí tři 

základní typy motivů, které mohou korespondovat s delegovanými činnostmi. Jsou to 

motivy cílové, tvořivé a vůdcovské.  

 S motivy cílovými se můţeme setkat především u lidí, kteří jsou zaměřeni na výkon. 

Tito zaměstnanci jsou motivováni delegováním obtíţných úkolů, ovšem s výsledky jsou  

 



32 

 

spokojeni jen krátkodobě. Opakem je motivace pracovníka, který se chce vyhnout 

neúspěchu, proto si klade nízké cíle. 

 Pracovníci s tvořivými motivy jsou velice inovativní, mají potřebu neustále něco 

měnit. Na takovéto zaměstnance je potřeba delegovat odpovědnosti vyţadující vysokou 

míru inovací a tvořivosti. V opačném případě vymezíme jasné hranice a delegujeme 

konkrétně definovaný úkol. 

 Třetím typem motivace podřízených je uplatnění vůdcovských motivů. Setkáváme se 

s nimi u mocensky orientovaných pracovníků, kteří snadno a ochotně přebírají vedení, jsou 

asertivní, charismatičtí a oblíbení. 

 Klíčovou otázkou pro manaţera se stává posouzení motivace pracovníka, na kterého 

chce delegovat. Prostředkem motivace nebývá jen samotný obsah práce, ale také kvalita 

vztahu podřízeného s vedoucím. Zaměstnanec je povzbuzován nadřízeným jak v rovině 

věcné (posouzení skutečného výkonu), tak i emocionální (ocenění snahy, projevení důvěry 

v pracovníka, ponechání prostoru k vlastní iniciativě). Neformální a subjektivní hodnocení 

nadřízeným bývá často více ceněno neţ vyjádření výsledků práce. 

 Hlavním úkolem manaţera je tedy najít individuálně účinné stimuly pro pracovníky, na 

které deleguje. Podřízeným se vţdy musí určitým způsobem nově delegované 

odpovědnosti „vyplatit“. Za samozřejmost se dnes bere pochvala a povzbuzení. 

S pochvalou je spojena finanční odměna za dosaţení cílů stanovených v delegované 

činnosti. Nelze podceňovat ani motivační význam veřejného ocenění a uznání za úspěšné 

dosaţení výsledků. To vše posiluje pracovníkovu hrdost a sebedůvěru, coţ provází emoční 

uspokojení (radost z úspěchu). 

 Delegování můţeme tedy vyuţít především k posílení vnitřní motivace pracovníků ve 

smyslu jejich seberealizace. Jako hlavní motivátor se uplatňuje nejvíce samotný obsah 

vykonávané práce – delegujeme na své podřízené na základě znalosti jejich osobních  

předpokladů. Při výběru obsahu delegované práce musíme mít na paměti, ţe delegování 

bude úspěšné jen v případě, ţe základní hodnota obsaţená v práci bude v souladu 

s hodnotovou orientací pracovníka (Cipro, 2009). 

Jaká práce by tedy byla z hlediska obsahu nejvhodnější pro delegování? Vycházíme 

z faktu, ţe pracovní náplň přímo souvisí s realizací následujících hodnot působících na 

jeho vnitřní motivaci: 

 

 Tvořivého myšlení – vyţaduje inovace, flexibilní reakce, uplatnění originálních nápadů 

pracovníka. 
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 Autonomie – spočívá v samostatném rozhodování pracovníka a v odpovědnosti za 

vlastní řešení včetně všech důsledků. 

 Řádu – pracovník musí uplatnit své koncepční myšlení (systematický přístup, třídění, 

analýzu, logiku).  

 Hrdosti – vznik pozitivních emocí u pracovníka jako důsledek vlastního výkonu, 

dovedností a schopností. 

 Smyslu – pocit vlastní uţitečnosti při realizaci všeobecně oceňovaných hodnot. 

 Prestiţe – oceňování práce okolím, uznání a společenský status. 

 Moci – potřeba ovlivňovat druhé a vést je, přebírání odpovědnosti. 

 Vytrvalosti – překonávání překáţek, nevzdávat se při prvních obtíţích. 

 Vzdělání – neustálý seberozvoj v oblasti vědomostí, znalostí, rozhledu, přístupu 

k novým informacím, vědě a teoriím. 

 Vztahů – častý kontakt s lidmi, s nimiţ pracovník buduje plnohodnotné vztahy, má 

moţnost poznávat mnoho kvalitních lidí. 

 Etiky – práce dává moţnost prosazovat a zachovávat vyšší morální hodnoty a 

uplatňovat je v realizaci nejrůznějších odpovědností (Bedrnová; Nový, 2009). 
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5 Výzkumné šetření 

 

5.1 Cíl 

 

 V praktické části bude srovnáno, jak jsou delegování a další motivační faktory 

přijímány učiteli a vedoucími pracovníky a upozorněno na nejčastější důvody, které vedou 

k motivaci či demotivaci pracovníků při procesu delegování. Na základě výsledků 

výzkumného šetření budou navrţeny změny v postupu delegování, kterými by se měli řídit 

vedoucí pracovníci tak, aby jejich zaměstnanci přijímali delegovanou činnost jako 

motivaci a impuls k další práci. 

 

 

5.2 Výzkumný problém 

 

 Východiskem pro výzkumný problém se stala otázka vyuţívání delegování řediteli škol 

k motivaci pracovníků a jeho přijímání samotnými pracovníky v porovnání s jinými druhy 

motivačních faktorů. 

 

V práci bylo stanoveno několik výzkumných problémů: 

1. Do jaké míry se shoduje či liší hodnocení delegování jako motivačního faktoru u 

pedagogů a ředitelů základních škol?  

2. Do jaké míry se shoduje či liší hodnocení delegování řediteli a pedagogy základních 

škol v závislosti na jejich věku?  

3. Ovlivňuje motivační zaloţení pedagogů jejich postoj k delegování a jeho hodnocení 

jako motivačního faktoru? 

4. Jaké je hodnocení motivačního faktoru „finanční motivace“ pedagogy a řediteli 

základních škol a porovnání s motivačním faktorem „delegování“? 

 

 

5.3 Formulace předpokladů 

 

1. Hodnocení delegování pravomocí jako motivačního faktoru řediteli bude vykazovat 

vyšší průměrnou bodovou hodnotu neţ hodnocení učiteli. 

2. Delegování bude přijímáno kladněji s vyšším věkem ředitelů i učitelů. 
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3. Motivační zaloţení pedagogů ovlivní vnímání delegování jako motivačního faktoru a 

průměrný bodový rozdíl mezi hodnocením objevovatelů a zpřesňovatelů bude 

minimálně jeden bodový stupeň. 

4. Finanční motivace bude řediteli i učiteli bodově hodnocena jako efektivnější způsob 

motivace neţ delegování. 

 

 

5.4 Metodika výzkumu 

 

 Po stanovení výzkumného problému a formulace předpokladů následuje seznámení se 

s výzkumnými metodami a nástroji, výzkumným souborem a pilotním výzkumem. 

 

Výzkumná metoda 

Výzkumná metoda je název pro proceduru, se kterou se pracuje při výzkumu. Mezi 

základní výzkumné metody řadíme pozorování, škálování, dotazník, interview, obsahovou 

analýzu textu a experiment. V rámci kaţdé výzkumné metody je moţno vytvořit konkrétní 

výzkumný nástroj (Gavora, 2000). 

Pro získání údajů od respondentů byla pouţita metoda dotazníku. Dotazník obsahoval 

celkem čtrnáct poloţek a byl rozdělen na dva typy – dotazník pro ředitele a dotazník pro 

učitele. Oba dotazníky (viz příloha č. 1 a 2) obsahují v úvodu důvody výzkumného šetření 

a ţádost o pomoc při vyplnění otázek. 

Dotazník pro ředitele obsahuje základní charakteristiku respondenta (pohlaví, věk, 

délku praxe ve funkci ředitele) a školy (počet tříd). Následuje jedenáct otázek, které se 

přímo týkají šetření. Všechny otázky dotazníku jsou uzavřené. 

Dotazník pro učitele se obrací přímo na respondenta (pohlaví, věk, délka pedagogické 

praxe, velikost školy) a následuje jedenáct otázek, které se přímo týkají šetření. Oba typy 

dotazníků byly osobně předány ředitelům škol v tištěné podobě. 
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Výzkumný soubor a pilotní výzkum 

Výzkumný soubor čítal celkem 168 pedagogických pracovníků a 17 ředitelů škol na 

Sedlčansku. Jeho bliţší charakteristika je uvedena v odpovědích na otázky č. 1-3, které 

jsou součástí kapitoly „Výsledky dotazníkového šetření“. Konkrétně se jedná o strukturu 

z hlediska zastoupení pohlaví, věku a délky pedagogické praxe. 

Po vypracování dotazníků byl zahájen pilotní výzkum. Ten spočíval ve vyplnění 

dotazníku ředitelem a pedagogy vlastní školy a následném rozboru otázek. Na základě 

výsledků pilotního výzkumu bylo upraveno znění a způsob hodnocení otázky č. 14 

dotazníku pro ředitele, kdy jsme zvolili prioritní výběr s vyuţitím hodnotící škály 1-4. 

 

Sběr údajů 

Pro statistické zpracování byl pouţit program Microsoft Office Excel 2007. Celkem 

bylo vyhodnoceno 175 dotazníků, z toho bylo určeno 158 pro učitele a 17 pro ředitele. 

K distribuci dotazníků v písemné podobě byla záměrně zvolena forma osobního předání 

ředitelům škol s vysvětlením důvodů výzkumu. Někteří z nich (29%) vyuţili nabízené 

zaslání výsledků výzkumného šetření pro zpětnou vazbu a případnou analýzu stavu na 

jejich pracovištích. Z celkového počtu 185 rozdaných dotazníků bylo vráceno a vyplněno 

175, coţ je 94,59%.  

 

Tab. 3 Návratnost dotazníků 

Respondenti 
Rozeslané 

dotazníky 

Vrácené 

dotazníky 

Návratnost 

(%) 

Ředitelé 17 17 100,00 

Učitelé 168 158 94,05 

Celkem 185 175 94,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 5.5 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 1 

 Pohlaví 

 

Obr. 4 Odpovědi učitelů na otázku č. 1 

 

 Pohlaví 

 

Obr. 5 Odpovědi ředitelů na otázku č. 1 

 

Z obr. 4 a 5 je patrné, ţe ve výzkumném souboru převládají ţeny. U učitelů se jedná o 

85%, u ředitelů o 59%. 
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Otázka č. 2 

 Věk (roky) 

 

Obr. 6 Odpovědi učitelů na otázku č. 2 

 

 

 Věk (roky) 

 

Obr. 7 odpovědi ředitelů na otázku č. 2 

 

Z hlediska věkového sloţení je výzkumný soubor učitelů tvořen všemi věkovými 

skupinami uvedenými v dotazníku. Nejvíce respondentů (35%) spadalo do věkové skupiny 

41 – 50 let, nejméně (8%) do věkové skupiny nad 60 let. Více jak polovina respondentů 

(61%) je ve věku 31-50 let. 

U výzkumného souboru ředitelů není zastoupen respondent mladší neţ třicet let, 

největší část (41%) spadá do věkové skupiny 41 – 50 let. 
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Otázka č. 3  

 Délka pedagogické praxe (roky) 

 

Obr. 8 Odpovědi učitelů na otázku č. 3 

 

 Délka praxe ve funkci ředitele (roky) 

 

Obr. 9 Odpovědi ředitelů na otázku č. 3 

 

Z pohledu délky pedagogické praxe jsou ve výzkumném souboru učitelů zastoupeny 

všechny hodnotové kategorie uvedené v dotazníku. Téměř polovina (43%) respondentů má 

pedagogickou praxi delší neţ 21 let, více jak čtvrtina dotázaných (27%) uvádí 

pedagogickou praxi delší neţ 25 let.  

U výzkumného souboru ředitelů uvádí 41% respondentů délku praxe ve funkci ředitele 

v rozmezí 11-15 let. Nejméně jsou zastoupeny kategorie do 2 let (12%) a nad 15 let (12%). 
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Otázka č. 4 

 Velikost školy 

 
Obr. 10 Odpovědi učitelů na otázku č. 4 

 

 

 Velikost školy 

 

 
Obr. 11 Odpovědi ředitelů na otázku č. 4 

 

 

Ve výzkumném souboru jsou zastoupeni učitelé i ředitelé pracující na malotřídních 

školách, ale i na školách s více jak sedmi třídami. Nejsilnější zastoupení mají v obou 

kategoriích školy s více jak 7 třídami (89% učitelů a 65% ředitelů). Se sniţujícím se 

počtem tříd ve škole klesá i procentuální zastoupení učitelů a ředitelů. Nejniţších hodnot 

dosahuje zastoupení učitelů (2%) i ředitelů (6%) u škol s 1-2 třídami.  
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Otázka č. 5  

 

 Ředitel/ka mi umoţňuje, abych činil/a vlastní rozhodnutí a řešil/a problémy týkající se 

nových úkolů. 

 

Obr. 12 Odpovědi učitelů na otázku č. 5 

 

 Umoţňujete zaměstnancům, aby činili vlastní rozhodnutí a řešili problémy týkající se 

nových úkolů? 

 

 

Obr. 13 Odpovědi ředitelů na otázku č. 5 

 

75% dotázaných učitelů se domnívá, ţe jim ředitelé vţdy umoţňují, aby činili vlastní 

rozhodnutí a řešili problémy týkající se nových úkolů. Zbývající respondenti si myslí, ţe se 

tak děje jen někdy (23%) nebo dokonce zřídka (3%). 

Pohled očima ředitelů na stejnou problematiku je umírněnější. 53% dotázaných vţdy 

umoţňuje zaměstnancům činit vlastní rozhodnutí a řešit problémy týkající se nových 

úkolů, zbylých 47% se přiklání k názoru, ţe se tak děje pouze někdy. 
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Otázka č. 6  

 Ředitel/ka si průběţně kontroluje, jak s delegovaným úkolem postupuji. 

 

Obr. 14 Odpovědi učitelů na otázku č. 6 

 

 

 

 

 Snaţíte se od zaměstnanců získat informace, jak postupují při plnění nových úkolů? 

 

 

Obr. 15 Odpovědi ředitelů na otázku č. 6 

 

Moţnosti odpovědí na otázku týkající se průběţné kontroly delegovaných úkolů se jak 

u učitelů tak ředitelů procentuálním zastoupením velice podobají. Moţnost, ţe se tak děje 

(ţe tak konají) vţdy uvádí 66% dotázaných učitelů a 71% ředitelů. Odpověď někdy se 

objevila v 30 % případů u učitelů, resp. 29% u ředitelů. 
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Otázka č. 7  

 Ředitel/ka zná nejsilnější motivační faktor kaţdého zaměstnance. 

 

Obr. 16 Odpovědi učitelů na otázku č. 7 

 

 

 Zjišťujete (jste si vědom/a) při delegování pracovních úkolů, co jednotlivé zaměstnance 

nejvíce motivuje? 

 

 

 
Obr. 17 Odpovědi ředitelů na otázku č. 7 

 

 

Poměrně rozdílné jsou pohledy učitelů a ředitelů na otázku týkající se nejsilnějšího 

motivačního faktoru kaţdého zaměstnance. 32% učitelů se přiklání k názoru, ţe ředitel zná 

nejsilnější motivační faktor kaţdého zaměstnance. To samé potvrzují ředitelé u 47 % 

odpovědí. Moţnost, ţe se tak tomu děje částečně, zvolilo 58% učitelů a 53% ředitelů. 

Kaţdý desátý respondent z řad učitelů se domnívá, ţe jeho nadřízený nezná nejsilnější 

motivační faktor kaţdého zaměstnance. 
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Otázka č. 8  

 Pokládáte delegování pracovních úkolů za metodu rozvoje vlastních schopností? 

 

 

Obr. 18 Odpovědi učitelů na otázku č. 8 

 

 

 Pokládáte delegování pracovních povinností za prostředek dosaţení maximální 

efektivity práce a za metodu rozvoje schopností zaměstnanců?  

 

 

 

 
Obr. 19 Odpovědi ředitelů na otázku č. 8 

 

 

Přijímání delegování jako metody rozvoje schopností zaměstnanců hodnotí kladně 56% 

učitelů a 41% ředitelů. Zbylých 42% učitelů, resp. 59% ředitelů se tak domnívá jen 

částečně, 2% učitelů nepovaţují delegování za metodu rozvoje vlastních schopností. 
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Otázka č. 9  

 Vyţadujete písemné instrukce ke kaţdému zadanému úkolu? 

 

 

Obr. 20 Odpovědi učitelů na otázku č. 9 

 

 

 

 Dáváte zaměstnancům k dispozici písemné instrukce ke kaţdému úkolu, který 

delegujete? 

 

 

Obr. 21 Odpovědi ředitelů na otázku č. 9 

 

 

V otázce vyţadování na straně jedné a poskytování písemných instrukcí ke kaţdému 

úkolu na straně druhé dochází téměř ke shodě v procentuálním rozloţení odpovědí. 7% 

učitelů vyţaduje písemné instrukce ke kaţdému zadanému úkolu. 
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Otázka č. 10 

 Následuje po splnění kaţdého delegovaného úkolu nějaký způsob ocenění? 

 

 

Obr. 22 Odpovědi učitelů na otázku č. 10 

 

 

 Oceňujete nějakým způsobem zaměstnance po splnění kaţdého delegovaného úkolu? 

 

 

Obr. 23 Odpovědi ředitelů na otázku č. 10 

 

 

Otázka č. 10 se dotýká problematiky oceňování pracovníků po splnění kaţdého 

delegovaného úkolu. Odpovědi učitelů a ředitelů se poměrně rozcházejí. Zatímco 56% 

ředitelů zvolilo odpověď ano, stejnou moţnost vybralo jen 24% učitelů. Otázkou tedy 

zůstává, co povaţují obě skupiny za ocenění. 14% učitelů uvádí, ţe po splnění 

delegovaného úkolu nejsou oceněni vůbec. 
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Otázka č. 11 

 Ředitel/ka deleguje jednotlivým zaměstnancům úkoly podle jejich zájmu a schopností. 

 

Obr. 24 Odpovědi učitelů na otázku č. 11 

 

 

 Snaţíte se přizpůsobit úkoly charakteristickým rysům zaměstnancovy osobnosti, 

způsobu myšlení a schopnostem? 

 

 

Obr. 25 Odpovědi ředitelů na otázku č. 11 

 

 

Delegování úkolů jednotlivým zaměstnancům podle jejich zájmu a schopností ze strany 

ředitele hodnotí kladně 34% učitelů. Vţdy přizpůsobit úkoly schopnostem zaměstnance se 

snaţí 41% ředitelů. 16% učitelů se domnívá, ţe ředitel/ka nedeleguje jednotlivým 

zaměstnancům úkoly podle jejich zájmu a schopností, coţ ředitelé ve svých odpovědích 

vůbec nepřipouští. 
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Otázka č. 12  

 Podle důleţitosti bodově ohodnoťte následující motivační faktory. 

(1 – nejméně důleţitý, 6 – nejdůleţitější)  

 

 

Tab. 4 Hodnocení motivačních faktorů učiteli (absolutní četnost) 

Motivační faktor 
Bodové hodnocení Průměrná 

známka 1 2 3 4 5 6 

Seberealizace 2 2 18 37 58 41 4,71 

Pochvala 2 9 21 27 38 61 4,73 

Delegování pravomocí 5 10 40 62 35 6 3,82 

Zaměstnanecké výhody 2 3 43 35 39 36 4,35 

Motivace odpovědností 5 11 34 31 56 21 4,17 

Finanční motivace 2 8 4 37 28 79 5,01 

Kariérní růst 3 15 35 40 34 31 4,14 

Hrozba, tresty 71 39 21 14 6 7 2,15 

Další vzdělávání 2 14 26 35 59 22 4,27 

Příznivé pracovní prostředí 2 2 6 11 40 97 5,38 

 

 

 

 

Obr. 26 Odpovědi učitelů na otázku č. 12 

 

Nejvyšší průměrnou známku vykazuje hodnocení příznivého pracovního prostředí, 

finanční motivace a pochvala. Jako nejméně důleţité motivační faktory jsou učiteli 

hodnoceny hrozba a tresty, delegování pravomocí a kariérní růst. 
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 Podle důleţitosti bodově ohodnoťte následující motivační faktory. 

(1 – nejméně důleţitý, 6 – nejdůleţitější)  

 

 

Tab. 5 Hodnocení motivačních faktorů řediteli (absolutní četnost) 

Motivační faktor 
Bodové hodnocení Průměrná 

známka 1 2 3 4 5 6 

Seberealizace     4 4 4 5 4,59 

Pochvala   1 2 3 6 5 4,71 

Delegování pravomocí     6 5 5 1 4,06 

Zaměstnanecké výhody     3 8 4 2 4,29 

Motivace odpovědností   3 2 9 3   3,71 

Finanční motivace       3 5 9 5,35 

Kariérní růst   1   10 4 2 4,35 

Hrozba, tresty 7 5 2 3     2,06 

Další vzdělávání 2   4 6 5   3,71 

Příznivé pracovní prostředí         7 10 5,59 

 

 

 

Obr. 27 Odpovědi ředitelů na otázku č. 12 

 

Nejvyšší průměrnou známku vykazuje hodnocení příznivého pracovního prostředí, 

finanční motivace a pochvaly. Jako nejméně důleţité motivační faktory jsou řediteli 

hodnoceny hrozba a tresty, další vzdělávání a motivace odpovědností. 
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Tab. 6 Průměrné bodové hodnocení motivačních faktorů 

 

Motivační faktor Učitelé Ředitelé 

Seberealizace 4,71 4,59 

Pochvala 4,73 4,71 

Delegování pravomocí 3,82 4,06 

Zaměstnanecké výhody 4,35 4,29 

Motivace odpovědností 4,17 3,71 

Finanční motivace 5,01 5,35 

Kariérní růst 4,14 4,35 

Hrozba, tresty 2,15 2,06 

Další vzdělávání 4,27 3,71 

Příznivé pracovní prostředí 5,38 5,59 

 

 

 
 

Obr. 28 Srovnání průměrného bodového hodnocení motivačních faktorů učiteli a řediteli 

 

 

Vyšší průměrné bodové hodnocení učiteli zaznamenáváme u těchto motivačních faktorů: 

 Seberealizace, pochvala, zaměstnanecké výhody, motivace odpovědností, hrozba a 

tresty, další vzdělávání 

 

Vyšší průměrné bodové hodnocení řediteli zaznamenáváme u těchto motivačních faktorů: 

 Delegování pravomocí, finanční motivace, kariérní růst a příznivé pracovní prostředí 
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Otázka č. 13 

 Vyberte větu, která Vás nejvíce motivuje při zadávání úkolu (pouze 1 odpověď): 

 

 
Obr. 29 Odpovědi učitelů na otázku č. 13 

 

 

Na základě odpovědí na otázku č. 13 byli učitelé zařazeni do jednoho ze čtyř 

motivačních zaloţení pracovníků (viz kapitola 4.3). Ve výzkumném souboru převládají 

slaďovatelé (51%), nejméně jsou zastoupeni zpřesňovatelé (8%). 

 

 

 Ohodnoťte priority, podle kterých vybíráte pracovníka k delegování. 

(1- nejdůleţitější, 4 - nejméně důleţitá) 

 

 

Obr. 30 Odpovědi ředitelů na otázku č. 13 



52 

 

Z odpovědí na otázku č. 13 vyplývá, ţe ředitelé škol delegují pracovní úkoly a 

povinnosti především na základě charakteru úkolu a schopností zaměstnance. Nejmenší 

prioritou v tomto ohledu je zájem zaměstnance. 

 

 

Otázka č. 14 

 

 Uveďte 2 moţnosti, které Vás nejvíce demotivují při delegování úkolu. 

 

 
Obr. 31 Odpovědi učitelů na otázku č. 14 

 

 

Pravá strana grafu znázorňuje procentuelní rozloţení odpovědí na otázku demotivace 

pracovníků při delegování, kdy respondenti vybírali ze čtyř nabízených moţností. 

Rozloţení odpovědí nekoresponduje s grafem na obr. 29, protoţe se projevilo, ţe nezájem 

ze strany nadřízeného je tak silný demotivační faktor, který ovlivnil rozdělení pracovníků 

podle jednotlivých motivačních zaloţení. 

Levá polovina grafu znázorňuje výčet nejčastěji uváděných demotivačních faktorů 

uváděných respondenty v poloţce „jiné“. Nejsilnějším se jeví chybějící ocenění (17% 

odpovědí) a kritika (14% odpovědí), na kterou reagují negativně pracovníci všech čtyř 

motivačních zaloţení (Plamínek, 2000). 
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 Vytváříte si motivační profil kaţdého zaměstnance? 

 

 

 
 

Obr. 32 Odpovědi ředitelů na otázku č. 14 

 

Odpovědi ředitelů na otázku týkající se vytváření motivačního profilu zaměstnance 

znázorňuje obr. 32. Více jak polovina dotázaných uvádí odpověď částečně (41%) nebo ne 

(12%). Nejčastějším důvodem negativního postoje ředitelů je nedostatek času.   
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 5.6 Závěry šetření 

 

V následující kapitole budou potvrzeny nebo vyvráceny stanovené předpoklady. 

 

1. Hodnocení delegování pravomocí jako motivačního faktoru řediteli bude vykazovat 

vyšší průměrnou bodovou hodnotu neţ hodnocení učiteli. 

 

Na základě výsledků získaných dotazníkovým šetřením byl potvrzen předpoklad, ţe 

hodnocení delegování jako motivačního faktoru řediteli bude vykazovat vyšší průměrnou 

bodovou hodnotu neţ hodnocení učiteli. Průměrná bodová hodnota u učitelů je 3,82 a u 

ředitelů 4,06. 

 

Tab. 7 Průměrné bodové hodnocení motivačních faktorů 

Motivační faktor Učitelé Ředitelé 

Seberealizace 4,71 4,59 

Pochvala 4,73 4,71 

Delegování pravomocí 3,82 4,06 

Zaměstnanecké výhody 4,35 4,29 

Motivace odpovědností 4,17 3,71 

Finanční motivace 5,01 5,35 

Kariérní růst 4,14 4,35 

Hrozba, tresty 2,15 2,06 

Další vzdělávání 4,27 3,71 

Příznivé pracovní prostředí 5,38 5,59 

 

 

2. Delegování pravomocí bude přijímáno kladněji (vyšší průměrná bodová hodnota) 

s vyšším věkem ředitelů i učitelů. 

 

Na základě výsledků získaných dotazníkovým šetřením nebyl potvrzen předpoklad, ţe 

hodnocení delegování učiteli bude přijímáno kladněji (bude vykazovat vyšší průměrnou 

bodovou hodnotu) se zvyšujícím se věkem. Na obr. 33 je patrná klesající tendence 

bodového hodnocení jednotlivých věkových skupin učitelů, která je patrně zapříčiněná 

špatnou stimulací ze strany vedoucích pracovníků, syndromem vyhoření u věkově starších 

pedagogů a nedůkladnou znalostí motivačních profilů jednotlivých zaměstnanců. 
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Tab. 8 Hodnocení delegování učiteli (absolutní četnost) 

Věk 

(roky) 

Bodové hodnocení Průměrná 

známka 1 2 3 4 5 6 

30 a méně   2 3 6 7   4,00 

31-40 2 2 11 15 11   3,76 

41-50 2 3 18 22 7 3 3,69 

51-60   4 14 9 5   3,47 

nad 60 2 3 2 5     2,83 

 

 

 

 

Obr. 33 Hodnocení delegování učiteli v závislosti na věku 

 

 

Na základě výsledků získaných dotazníkovým šetřením byl potvrzen předpoklad, ţe 

hodnocení delegování řediteli bude přijímáno kladněji (bude vykazovat vyšší průměrnou 

bodovou hodnotu) se zvyšujícím se věkem.  Na obr. 34 je patrná rostoucí tendence 

bodového hodnocení jednotlivých věkových skupin ředitelů. Ředitelé si tedy uvědomují 

důleţitost delegování jako prostředku motivace, ovšem pedagogové v něm nevidí tak silný 

motivační faktor. Problémem do budoucna zůstává rozdílný pohled na delegování ze strany 

ředitelů a učitelů v souvislosti se zvyšujícím se věkem. 
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Tab. 9 Hodnocení delegování řediteli (absolutní četnost) 

Věk 

(roky) 

Bodové hodnocení Průměrná 

známka 1 2 3 4 5 6 

30 a méně             0 

31-40     2       3,00 

41-50     2 2 2   4,00 

51-60     2 2 2 1 4,29 

nad 60       1 1   4,50 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Hodnocení delegování řediteli v závislosti na věku 

 

 

3. Motivační zaloţení pedagogů ovlivní vnímání delegování jako motivačního faktoru a 

průměrný bodový rozdíl mezi hodnocením objevovatelů a zpřesňovatelů bude minimálně 1 

bodový stupeň. 

 

Na základě výsledků získaných dotazníkovým šetřením (obr. 35) byl potvrzen 

předpoklad, ţe motivační zaloţení pedagogů ovlivňuje vnímání delegování jako 

motivačního faktoru. Nejvíce motivujícím se jeví pro objevovatele, nejméně pro 

zpřesňovatele. Dalším šetřením se nepotvrdil předpoklad více jak jednobodového rozdílu 

v průměrném hodnocení delegování objeviteli a zpřesňovateli.  
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Tab. 10 Hodnocení delegování podle motivačního zaloţení učitelů 

Motivační 

založení 

Průměrná 

známka 

Objevovatelé 4,02 

Podmaňovatelé 3,83 

Slaďovatelé 3,73 

Zpřesňovatelé 3,42 

 

 

 

 

Obr. 35 Hodnocení delegování podle motivačního zaloţení učitelů 

 

4. Finanční motivace bude řediteli i učiteli bodově hodnocena jako efektivnější způsob 

motivace neţ delegování. 

 

Dotazníkové šetření potvrdilo stanovený předpoklad o pozitivním hodnocení finanční 

motivace jako motivačního stimulu jak mezi zaměstnanci tak i vedoucími pracovníky. 

Nebezpečí finanční stimulace však spočívá v délce jejího působení na motivaci 

zaměstnanců a v omezených moţnostech ředitelů tento stimulační prostředek pouţít 

v souvislosti s nedostatkem financí. 
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Tab. 11 Hodnocení delegování a finanční motivace 

Motivační faktor Učitelé Ředitelé 

Seberealizace 4,71 4,59 

Pochvala 4,73 4,71 

Delegování pravomocí 3,82 4,06 

Zaměstnanecké výhody 4,35 4,29 

Motivace odpovědností 4,17 3,71 

Finanční motivace 5,01 5,35 

Kariérní růst 4,14 4,35 

Hrozba, tresty 2,15 2,06 

Další vzdělávání 4,27 3,71 

Příznivé pracovní prostředí 5,38 5,59 

 

 

 

 

Obr. 36 Hodnocení delegování a finanční motivace 
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Splnění cíle výzkumného šetření 

 

 Na základě provedeného výzkumného šetření bylo srovnáno, jak jsou delegování a 

další motivační faktory přijímány učiteli a vedoucími pracovníky.  

 

 

Obr. 37 Srovnání průměrného bodového hodnocení motivačních faktorů učiteli a řediteli 

 

 

Podrobné výsledky jsou součástí analýzy otázky č. 12 dotazníku pro učitele i ředitele 

(viz kapitola 5.5 Výsledky dotazníkového šetření). 

 

Dále bylo upozorněno na nejčastější důvody, které vedou k motivaci či demotivaci 

pracovníků při procesu delegování (viz otázka č. 13 Dotazníku pro učitele).  
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Obr. 38 Faktory demotivace pracovníků při delegování 

 

 Na základě výsledků výzkumného byly navrţeny změny v postupu delegování, kterými 

by se měli řídit vedoucí pracovníci tak, aby jejich zaměstnanci přijímali delegovanou 

činnost jako motivaci a impuls k další práci (viz kapitola 5.7 Vyuţití výsledků v praxi). 

 

 

 5.7 Využití výsledků v praxi 

 

 Na základě výsledků výzkumného šetření se doporučují v obecné rovině provést 

v souvislosti s přijímáním delegování jako motivačního faktoru učiteli následující kroky: 

 

 Před samotným procesem motivování konkrétních zaměstnanců (nejen delegováním) 

provést podrobnější a hlubší analýzu jejich motivačních profilů. V této souvislosti 

doporučujeme vyuţít metodu pozorování chování pracovníků formou tzv. 

zúčastněného pozorování při samotném výkonu pracovní činnosti, řízený 

polostandardizovaný rozhovor, později pak analýzu účinnosti stimulačních prostředků. 

 Před analýzou motivačního profilu a jeho sestavením je důleţité poznání osobnosti 

pracovníka. Konkrétně se jedná o jeho schopnosti, zaměřenost, temperament a postoje. 

Neméně důleţitou roli hraje také základní hodnotový ţebříček a aspirace zaměstnance. 
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 Rozdělit zaměstnance podle převaţujících projevů do čtyř základních motivačních typů 

(dle motivačního zaloţení). 

 Přizpůsobit delegovanou činnost motivačnímu zaloţení zaměstnanců (způsob zadávání, 

průběh plnění, způsob kontroly). 

 

U konkrétního výzkumného souboru se doporučují provést následující změny 

v postupu motivace zaměstnanců delegováním: 

 

 Na základě analýzy motivačního profilu zaměstnanců více upřednostňovat delegování 

úkolů podle schopností a zájmu učitelů, čímţ se zvýší jejich motivace k práci. 

 Po splnění delegovaného úkolu ocenit zaměstnance, coţ se podle učitelů děje jen někdy 

(62% odpovědí). 

 Při delegování vyuţít nejsilnějších motivačních faktorů učitelů - příznivého pracovního 

prostředí, finanční motivace, pochvaly a seberealizace. 

 Při delegování úkolů apelovat u zaměstnanců na výsledky nebo vztahy, popř. na riziko 

nebo jistotu (podle jejich motivačního zaloţení). 

 Delegovat na zaměstnance úkoly tak, aby je vnímali jako moţnost seberealizace. 

 Vyvarovat se neoprávněné a časté kritiky, kterou pokládají učitelé za demotivující. 

 Rozvrhnout delegované úkoly mezi jednotlivé zaměstnance rovnoměrně. 

 Zajímat se o práci svých zaměstnanců, poskytovat jim zpětnou vazbu. 

 Delegovat práci tak, aby nebyla v rozporu s motivy pracovníků. 

 Přizpůsobit konkrétní delegované úkoly konkrétním osobám. 

 Vysvětlit delegovanou činnost a její smysl. 

 Pochválit zaměstnance za splnění delegovaného úkolu. 

 Přizpůsobit průběţnou kontrolu motivačnímu zaloţení zaměstnance. 

 Brát v úvahu, ţe na konkrétní stimulační prostředek reaguje kaţdý zaměstnanec 

rozdílně (nepouţívat na všechny zaměstnance stejný stimulační prostředek). 

 Stimulovat pracovníky jen v souladu s jejich vnitřními motivy. 

 Zvolit k jednotlivým zaměstnancům individuální přístup. 
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6 Závěr 

 

Bakalářská práce „Delegování jako prostředek motivace na základní škole“ se zabývá 

vlivem delegování na motivaci pracovníků. 

V teoretické části práce jsme stanovili na základě odborné literatury východiska 

problematiky delegování a motivace. 

V praktické části jsme poté porovnali, jak jsou delegování a další motivační prostředky 

přijímány učiteli a vedoucími pracovníky. Upozornili jsme na nejčastější důvody, které 

vedou k motivaci či demotivaci pracovníků při procesu delegování. Na základě výsledků 

našeho výzkumného šetření jsme navrhli doporučení v postupu delegování, kterými by se 

měli řídit vedoucí pracovníci tak, aby jejich zaměstnanci přijímali delegovanou činnost 

jako motivaci a impuls k další práci. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro učitele 

 

Váţené kolegyně a kolegové, 

dovoluji obrátit se na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Údaje z něj získané se 

stanou podkladem pro vypracování bakalářské práce z oboru Školský management na PF 

UK v Praze na téma „Delegování jako prostředek motivace na základní škole“. Vyplnění je 

anonymní a všechny získané informace budou pouţity pouze ke zpracování této práce. Po 

přečtení kaţdé otázky vyberte odpověď (barevně zvýrazněte), která nejlépe vystihuje 

situaci na vašem pracovišti. Vyplněný dotazník pošlete prosím na níţe uvedenou 

emailovou adresu. Váţím si vaší spolupráce a mnohokrát vám za ni děkuji.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Jan Koňarik 

student 3. ročníku oboru Školský management, PF UK Praha 

1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany 

email: konarik.jan@seznam.cz 

 

„Delegování představuje sdílení či přenos povinností a úkolů, a s tím souvisejících 

pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má právo delegovat, na 

podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí 

jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka významnou 

motivační hodnotu“. 

 

1. Pohlaví     

□ muţ  □ ţena 

 

2. Věk 

□ 30 a méně  

□ 31-40 

□ 41-50  

□ 51- 60  

□ nad 60 

 

3. Délka pedagogické praxe (roky) 

□ 1-5 

□ 6-10 

□ 11-15 

□ 16-20 

□ 21-25 

□ nad 25 

 

4. Velikost školy 

□ 1-2 třídy 

□ 3-6 tříd 

□ 7 a více tříd 

mailto:konarik.jan@seznam.cz
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5. Ředitel/ka mi umožňuje, abych činil/a vlastní rozhodnutí a řešil/a problémy 

týkající se nových úkolů. 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

6. Ředitel/ka si průběžně kontroluje, jak s delegovaným úkolem postupuji. 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

7. Ředitel/ka zná nejsilnější motivační faktor každého zaměstnance. 

□ ano    □   částečně    □   ne 

 

8. Pokládáte delegování pracovních úkolů za metodu rozvoje vlastních schopností? 

□ ano    □   částečně    □   ne 

 

9. Vyžadujete písemné instrukce ke každému zadanému úkolu? 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

10. Následuje po splnění každého úkolu nějaký způsob ocenění? 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

11. Ředitel/ka deleguje jednotlivým zaměstnancům úkoly podle jejich zájmu a 

schopností. 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

12. Podle důležitosti bodově ohodnoťte následující motivační faktory. (1 – nejméně 

důležitý, 6 – nejdůležitější)  

 

 

1 2 3 4 5 6 

Seberealizace    □ □ □ □ □ □ 

Pochvala    □ □ □ □ □ □ 

Delegování pravomocí  □ □ □ □ □ □ 

Zaměstnanecké výhody  □ □ □ □ □ □ 

Motivace odpovědností  □ □ □ □ □ □ 

Finanční motivace   □ □ □ □ □ □ 

Kariérní růst    □ □ □ □ □ □ 

Hrozba, tresty    □ □ □ □ □ □ 

Další vzdělávání   □ □ □ □ □ □ 

Příznivé pracovní prostředí  □ □ □ □ □ □ 

 

 

13. Vyberte větu, která Vás nejvíce motivuje při delegování úkolu (pouze 1 odpověď): 

□ Je to opravdu těţký úkol, ještě jsme ho nikdy nedělali. Budeš mít úplnou volnost. 

□ My všichni teď závisíme pouze na tobě, spoléhám se, ţe uplatníš svou schopnost 

přesvědčit lidi. 

□ Ta věc se dá udělat jen společným úsilím všech, bude to týmová práce. 

□ Pročti si instrukce, budeš-li podle nich postupovat, určitě uspěješ. 
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14. Uveďte 2 možnosti, které Vás nejvíce demotivují při delegování úkolu (1 odpověď 

vyberte a 1 odpověď doplňte k nabídce jiné): 

□ Postup podle přesného návodu 

□ Nedostatek času ze strany nadřízeného 

□ Osobní odpovědnost za výsledek celého týmu 

□ Osobitý přístup a hodně tvořivosti 

 

□ jiné: 
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Příloha č. 2 – Dotazník pro ředitele 

 

Váţené ředitelky a ředitelé, 

dovoluji obrátit se na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Údaje z něj získané se 

stanou podkladem pro vypracování bakalářské práce z oboru Školský management na PF 

UK v Praze na téma „Delegování jako prostředek motivace na základní škole“. Vyplnění je 

anonymní a všechny získané informace budou pouţity pouze ke zpracování této práce. Po 

přečtení kaţdé otázky vyberte odpověď (barevně zvýrazněte), která nejlépe vystihuje 

situaci na vašem pracovišti. Vyplněný dotazník pošlete prosím na níţe uvedenou 

emailovou adresu. Váţím si vaší spolupráce a mnohokrát vám za ni děkuji.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Jan Koňarik 

student 3. ročníku oboru Školský management, PF UK Praha 

1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany 

email: konarik.jan@seznam.cz 

 

 

1. Pohlaví 

□ muţ      □ ţena 

 

2. Věk  

□ 30 a méně  

□ 31-40  

□ 41-50  

□ 51- 60  

□ nad 60 

 

3. Délka praxe ve funkci ředitele (roky) 

□ do 2 

□ 3-5 

□ 6-10  

□ 11-15 

□ nad 15 

 

4. Velikost školy 

□ 1-2 třídy 

□ 3-6 tříd 

□ 7 a více tříd 

 

5. Umožňujete zaměstnancům, aby činili vlastní rozhodnutí a řešili problémy 

týkající se nových úkolů? 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 
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6. Snažíte se od zaměstnanců získat informace, jak postupují při plnění nových 

úkolů? 

□ vţdy   □   někdy    □  zřídka 

 

7. Zjišťujete (jste si vědom/a) při delegování pracovních úkolů, co jednotlivé 

zaměstnance nejvíce motivuje? 

□ ano    □   částečně   □   ne 

 

 

8. Pokládáte delegování pracovních povinností za prostředek dosažení maximální 

efektivity práce a za metodu rozvoje schopností zaměstnanců?  

□ ano    □   částečně     □   ne 

 

9. Dáváte zaměstnancům k dispozici písemné instrukce ke každému úkolu, který 

delegujete? 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

10. Vytváříte si profil každého zaměstnance a jeho schopností? 

□ ano    □   částečně    □   ne 

 

11. Snažíte se přizpůsobit úkoly charakteristickým rysům zaměstnancovy osobnosti, 

způsobu myšlení a schopnostem? 

□ vţdy   □   někdy    □   zřídka 

 

12. Ohodnoťte způsoby motivace zaměstnanců podle jejich efektivity (1 – nejméně 

efektivní způsob motivace, 6 – nejefektivnější způsob motivace)  

 

 

1 2 3 4 5 6 

Seberealizace    □ □ □ □ □ □ 

Pochvala    □ □ □ □ □ □ 

Delegování pravomocí  □ □ □ □ □ □ 

Zaměstnanecké výhody  □ □ □ □ □ □ 

Motivace odpovědností  □ □ □ □ □ □ 

Finanční motivace   □ □ □ □ □ □ 

Kariérní růst    □ □ □ □ □ □ 

Hrozba, tresty    □ □ □ □ □ □ 

Další vzdělávání   □ □ □ □ □ □ 

Příznivé pracovní prostředí  □ □ □ □ □ □ 

 

 

13. Ohodnoťte stupnicí 1-4 priority, podle kterých vybíráte pracovníka k delegování  

(1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá): 

□ schopnosti zaměstnance 

□ zájem zaměstnance 

□ míra spolehlivosti zaměstnance 

□ charakter úkolu 
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14. Vytváříte si motivační profil každého zaměstnance? 

□    ano   □   částečně    □   ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


