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RESUMÉ

Závěrečná bakalářská práce „Motivace jako prostředek zefektivnění pedagogické

práce“ svým tématem zasahuje do oblasti personálního managementu. Základní informace

o  motivaci  vychází  z celé  řady  literárních  zdrojů  našich  i  zahraničních  odborníků.

Mapování současné situace vychází z vlastního šetření na základních školách. 

Bakalářská práce přináší návrh motivačního systému, který je možno uplatnit při

práci ředitele školy.  

Předkládaná závěrečná bakalářská práce poslouží k získání elementárních informací

o dané tématice – motivaci, poskytne přehled o současném stavu na základních školách. Je

určena  především managementu  škol,  který  z ní  může  čerpat  poznatky  při  sestavování

motivačního systému ve své škole, ale i odborné a široké veřejnosti.  
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SUMMARY

The final Bc. Work „Motivation as a way for the Berger pedagogic work“ belongs

to the sphere od personal management. It gives komplete set of basic infomation about

motivation. It´s engaged in the meaning of motivation at leading people. It describes a

current situation on a chosen sample of basic schools thanks knowledges of research. Basic

information about motivation comes from a whole serie of literary springs written by ours

even abroad specialists. Describing of the current situation comes from my own research

on basic schools. 

The Bc. Work brings a proposal of motivation system, which is possible to use for a

school headmaster´s position.

The presented final Bc. Work is useful for getting basic information about a given

topic – motivation. It  provides a survey about a current situation of basic schools. It´s

mainly  useable  for  school  management,  what  can  use  it  for  preparing  its  motivation

system. Also it can be good for specialists even general public. 
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ÚVOD

Závěrečná  bakalářská  práce  „Motivace  jako  přostředek  zefektivnění  pedagogické

práce“  svým tématem zasahuje  do oblasti  personálního  managementu.  Podává ucelený

souhrn základních informací o motivaci, zabývá se významem motivace při vedení lidí a

mapuje  prostřednictvím  poznatků  z výzkumu  současnou  situaci  na  vybraném  vzorku

základních škol. 

Při  rozhodování  o  tématu  závěrečné  bakalářské  práce  a  při  následném  výběru

motivace jako stěžejního tématu rozhodovala mimo jiné také vlastní zkušenost z několika

různých škol. Tato osobní zkušenost vychází z toho, že motivace jako celek se v praxi

často  ztotožňuje  pouze  s jednou  částí  tohoto  celku  –  motivací  peněžní.  Ředitelé  škol

v záplavě  jiných povinností  především z oblastí  legislativy a administrativy nemají  čas,

nebo také nechtějí využívat i jiné druhy motivace. Peníze jsou jistě významným stimulem

ke zvyšování pracovního výkonu uznávaným především ekonomy či podnikateli, ale jejich

efekt může být i opačný, a proto je třeba jich využívat velmi citlivě a nezanedbávat i jiné

druhy motivace, často mnohem účinnější. 

Každý  motivační  systém  je  citlivou  záležitostí,  může  výrazně  napomoci  práci

ředitele,  a  proto  jsem  se  rozhodla  provést  šetření  právě  v této  oblasti  a  jako  výstup

závěrečné  bakalářské  práce  se  pokusit  na  základě  získaných  dat  vytvořit  komplexní

motivační mapu, která by ředitelům napomohla při tvorbě vlastních motivačních systémů. 
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1. CO JE TO MOTIVACE?

Oblast  motivování  pracovníků  proniká  v dnešní  době  do  všech  odvětví  a  ani

školství není výjimkou. Pracovníci i manažeři se s ní každodenně setkávají a její důležitost

neustále roste. Umění motivace musí tedy nutně náležet k základním dovednostem dobrého

manažera. Podle Werthera a Davise1 motivovat znamená přimět  zaměstnance, aby něco

udělal, protože to udělat chce. 

Primárním impulzem, ze kterého motivace vychází, je motiv (lat. movere = hýbati,

pohybovati). Motiv je vnitřní pohnutka podněcující chování člověka. Obvykle na člověka

působí soubor motivů, jež ho stimulují a ovlivňují jeho chování a jednání. Motivace odráží

vnitřní  stav  člověka.  Tvoří  ji  vnitřní  hnací  síly  usměrňující  jednání  člověka.  Jedná  se

především o  přání,  tužby,  představy,  které  jsou  podnětem k určitému  modelu  chování

člověka. Zjednodušeně lze tedy říci, že motivace je řetězec úzce provázaných reakcí, kdy

pocit  vnitřní potřeby vede ke vzniku přání dosáhnout určitého cíle.  Toto přání a snaha

dosáhnout cíle nutně vyvolává napětí a přirozenou reakcí jsou následné aktivity člověka

směřující k dosažení vytyčeného cíle. Výsledkem bývá uspokojení potřeby. Působit na lidi

v nejširším slova smyslu znamená působit na jejich motivy. Motivy pak vzbuzují a řídí

aktivitu. Podle pedagogického slovníku je motivace souhrn vnitřních a vnějších faktorů,

které:

1. vzbuzují, aktivizují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání

2. zaměřují tato jednání a prožívání určitým směrem

3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků

4. ovlivňují způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, jeho vztahy

k ostatním lidem a ke světu (Průcha, J.; Walterová, E. 1998). 

1. 1 PRACOVNÍ MOTIVACE

Obecné  poznatky  týkající  se  motivace  umožňují  blíže  se  zaměřit  na  pracovní

motivaci, jež vede k tomu, že člověk práci přijímá jako společenskou skutečnost, orientuje

se  na  její  přiměřené  zvládnutí  a  zaujímá  hodnotící  stanovisko.  Mluvíme  o  celkovém

1 WERTHER, W. B.; DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1992
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přístupu k pracovním úkolům, tedy o pracovní ochotě. Podle J. Vebera2 úlohou pracovní

motivace je utvářet smýšlení a chování lidí tak, aby bylo v souladu s celkovým posláním

firmy – v našem případě  školy.  Hlavní  úlohou manažera v této oblasti  je  vybudovat  u

pracovníků  zájem a chuť  podílet  se na rozvoji  firmy,  utvořit  pozitivní  postoje k firmě.

Školní  prostředí se jen pramálo odlišuje od ostatních odvětví.  Chce-li  být ředitel  školy

profesionálně úspěšný, mít kvalitní tým dobře pracujících pracovníků, závisí jeho úspěch

značnou měrou právě na schopnosti ovlivnit zaměstnance, motivovat je k výkonu. Umění

motivovat je prvním krokem, v žádném případě ne jediným krokem k úspěchu ve vedení

lidí. 

1. 2 VÝZNAM MOTIVACE

Jak již bylo řečeno, situace ve školství je obdobná jako v komerční sféře. Jedním

z úkolů  manažera  je  vytvořit  dobře  motivovaný  tým  lidí,  který  se  ochotně  podílí  na

úkolech s cílem maximálního rozvoje školy, a zároveň tento tým udržet. Někteří ředitelé -

manažeři  předpokládají,  že  motivace  je  výhradně  otázkou  finančního  ocenění.  Toto

chápání  je  velmi  úzkoprsé  a  především  ve  školství,  které  se  potýká  s všestranným

nedostatkem financí, je potřeba umět  široce využívat i  jiné formy motivace. Z hlediska

ředitele školy je znalost motivace klíčovou záležitostí. Ředitel by měl rozpoznat motivy

pracovníků a určit, jak je ovlivňovat, aby byly v souladu se záměry ředitele a školy. Jak již

bylo  řečeno,  na  člověka  obvykle  nepůsobí  motivy  izolovaně.  Poznání  celého  souboru

motivů  není  tedy  jednoduché.  Pochopení  motivace  každého  pracovníka  vyžaduje

individuální  přístup.  Ředitel  by  měl  v co  největší  míře  poznat  motivační  hodnoty

jednotlivce,  které  se  utváří  v průběhu života,  a  vytvořit  odpovídající  motivační  systém

z pozice ředitele – tedy vědět, jak daného jednotlivce motivovat. Toto poznávání je značně

složité a dlouhodobé, motivační hodnoty se mění, vyvíjí během života. Některé motivy

jednání  navíc  bývají  skryty.  Platí  však,  že  každý  jedinec  je  ochoten  uskutečnit  určité

chování jen tehdy, je-li k němu motivován. Předpokladem je znalost osobnosti pracovníka,

jeho vlastností,  zájmů,  postojů  i  charakterových rysů  a zvláště  jeho pracovní motivace.

Existuje celá řada metod, jak tyto skutečnosti zjistit. Nejběžnějšími metodami zjišťování je

pozorování  a  rozhovor.  Motivace  je  tvůrčí  proces,  který  se  uskutečňuje  manažerskými

technikami.  Je  značně  závislý  na  skupině  pracovníků,  které  manažer  vede.  Výsledkem

2 VEBER, J. Management, základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2003.
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složitého  procesu  motivování  by  měl  být  dobře  motivovaný  pracovník,  který  pracuje

efektivněji,  kreativněji,  tedy  pedagog,  který  je  zainteresovaný  ve  škole,  který  se

spolupodílí  na  utváření  kvalitní  školy  a  plnění  úkolů.  Nedosáhne-li  motivace  žádoucí

úrovně, může dojít k tomu, že pracovník nepodá žádoucí výkon. Nelze říci, že pracovní

výkon je určován pouze motivací,  ale ta jako jeden ze stěžejních činitelů  ovlivňujících

výkon pracovníka je v řídící práci manažera nezbytná.

1. 3 ZÁKLADNÍ TEORIE MOTIVACE

V minulosti  se  tématem  motivace  zabývala  řada  odborníků.  Vzniklo  množství

motivačních teorií.  Žádná teorie  však  neposkytuje  univerzální  návod či  vysvětlení,  jak

postupovat  při  motivaci  konkrétního  pracovníka.  Tyto  teorie  nám  umožňují  lépe  se

orientovat v podstatě motivace. Vedoucímu pracovníkovi ve škole slouží jako informační

zdroj  poznatků,  inspirace  či  doporučení  při  utváření  vlastního  motivačního  systému

vhodného pro specifické podmínky školství, který by měl mít ředitel vždy po ruce. Nyní

uvádím stručný přehled základních motivačních teorií. 

1. 3. 1 Teorie potřeb, které se soustřeďují na poznávání motivačních příčin

- hledají odpověď na otázku „proč“

MASLOWOVA TEORIE HIERARCHIE POTŘEB

Teorie amerického psychologa Abrahama Maslowa (1908 – 1070) patří k těm, které

zásadně  ovlivnily  celý vývoj  motivačních teorií.  Stala  se  základem řady dalších teorií.

Tento autor vyšel z předpokladu, že lidské potřeby je možno uspořádat hierarchicky od

nejnižších po nejvyšší. Uspokojením nižší potřeby se člověk posouvá k uspokojení vyšší

potřeby. Nižší potřeba přestává působit jako stimulující činitel. Všechny potřeby fungují

souběžně, dokonce se překrývají. Nejprve musí být uspokojeny potřeby nižší, teprve pak

vstupují do popředí potřeby vyšší, které jsou rozhodující pro motivaci. 

Mezi nejnižší potřeby náleží fyziologické potřeby umožňující  zajištění životních

funkcí, dále potřeby zajištění obživy či reprodukce. Druhou skupinu potřeb reprezentují

potřeby jistoty a bezpečí (nemít strach ze ztráty zaměstnání, majetku, finančního zajištění

atd.).  Třetí  skupinu potřeb tvoří  sociální  potřeby – potřeba lásky, sounáležitosti,  přijetí

ostatními lidmi. Předposlední skupina potřeb bývá nazývána též potřebami ega – jedná se o

potřebu uznání,  respektu,  vážnosti,  potřebu dosažení  určitého stupně  úspěchu.  Nejvýše
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postavenou  skupinou  potřeb  je  potřeba  seberealizace,  tedy  potřeba  osobního  růstu,

uplatnění svých možností, potenciálu. 

Maslowova teorie je i v dnešní době  široce uplatňována, přesto se poukazuje na

některé  její  nedostatky.  Především jde o to,  že  i  po uspokojení  nižších potřeb zůstává

člověk na tyto potřeby vnímavý a reaguje na ně, pokud se objeví nižší uspokojení těchto

potřeb.  Diskutabilní  je  také  přísná  hierarchie,  která  je  ovlivněna  např. věkem,  typem

osobnosti,  ale  i  vlivem  zázemí  člověka.  Dále  je  potřeba  říci,  že  u  vyšších  potřeb

uspokojením potřeby nemusí tato potřeba nutně  přestat působit, ba dokonce její vliv se

může  zesilovat  (dosažení  úspěchu  může  vést  k aktivizaci  s cílem  dosažení  dalšího

úspěchu). Mezi studie, které Maslowovu teorii nepotvrdily nebo ji potvrdily jen částečně,

patří  např.  práce  E.  Lawlera  a  J.  L.  Lloyda nebo dlouholetá  studie  D.  T.  Halla  a  K.

Nougaima,  která nepotvrdila  existenci  hierarchie.  Přes některé nedostatky je  tato teorie

považována  za  průkopnickou  ve  své  oblasti  a   je  dodnes  praktickým  vodítkem  pro

manažerskou práci. 

Obr. 1: Maslowova pyramida potřeb, převzato Koontz, H., Weihrich, H., Management, 1993

HERZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTORŮ
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Teorie  dvou  faktorů  amerického  psychologa  Frederika  Herzberga  se  objevuje

v polovině  50.  let  20.  století  a  představuje  výraznou  modifikaci  Maslowovy  teorie.

Herzberg  rozděluje  motivační  faktory  na  2  základní  skupiny  –  faktory  uspokojení

(motivátory)  a  faktory  neuspokojení  (demotivátory).  Podle  Herzberga  faktory

neuspokojení  nazývané  též  hygienické  faktory  nepůsobí  jako  stimuly,  tudíž  nevedou

k motivaci. Na druhé straně jejich neuspokojení vede k nespokojenosti. Mezi hygienické

faktory náleží např. podmínky na pracovišti,  kvalita řízení, mezilidské vztahy, pracovní

jistota či odměňování. Faktory uspokojení se vztahují k obsahu práce a působí motivačně,

tedy aktivují zájem o práci. Patří  mezi ně  např.  úspěch, uznání, povýšení či  prezentace

výsledků na veřejnosti. Významným bodem Herzbergovy teorie je zjištění, že motivace

mzdou působí jen krátkodobě a velmi brzy se stává hygienickým faktorem.  

Ani tato teorie není jednoznačná a řada autorů poukazuje na ne zcela objektivní

výsledky mimo jiné  související  s lidskou vlastností  přisuzovat  vinu za špatné výsledky

druhým. Přesto tato dvoufaktorová teorie ovlivnila mnoho úspěšných zahraničních firem.

Obě  výše charakterizované teorie  se do značné míry překrývají.  Tuto spojitost  ukazuje

následující obrázek. 

Obr.  2:  Porovnání  Maslowovy   a  Herzbergovy  teorie  motivace,  převzato  Koontz,  H.,  Weihrich,  H.,
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Další teorie vycházející z potřeb je teorie Davida McCleelanda, který klasifikoval 3

typy motivačních potřeb, jež ovlivňují efektivitu fungování organizace. Teorie má vazbu

na osobnost manažera. První typ – potřeba sounáležitosti, oblíbenosti ukazuje na vysokou

potřebu oblíbenosti,  snahu mít  dobré pracovní  prostředí  z hlediska vztahů.  Jedinci  jsou

ochotni udržovat přátelské vztahy a pomoci  ostatním v nesnázích. Druhý typ – potřeba

moci  popisuje  jedince,  kteří  mají  tendenci  ovlivňovat  druhé,  jsou dominantní,  ale  také

nároční, kritičtí a často i konfliktní. Jejich energie a organizační schopnosti je předurčují

do manažerských pozic. Třetí  typ – potřeba úspěchu je charakteristická pro ambiciózní

jedince, kteří si staví vyšší cíle. Jsou dobrými analytiky situací, iniciátory změn, nikoliv

hazardéry.  Tato  teorie  by  měla  manažera  v oblasti  školství  vést  ke  zvážení,  který  typ

potřeby je pro jeho práci stěžejní a nejefektivnější. 

TEORIE X A TEORIE Y

Autorem této  teorie  je  americký  profesor  Douglas  McGregor,  který  se  opírá  o

pracovní motivace a vnímání lidské podstaty. Předpokladem teorie X je to, že průměrný

člověk má přirozený odpor k práci, vyhýbá se jí, vyhýbá se komplikacím i odpovědnosti.

Díky  těmto  vlastnostem  musí  tedy  být  ve  své  práci  neustále  kontrolován,  řízen  a

usměrňován.  Teorie  Y vychází  z předpokladu,  že  pracovník  vnímá práci  jako možnost

uplatnění,  vyhledává odpovědnost  a  možnost  seberealizace.  Pracovníci  mají  podle  této

teorie  vysokou  představivost,  důvtip  a  kreativitu.  Stálá  kontrola  není  nutná,  neboť

pracovník je schopen sebekontroly. Obě skupiny předpokladů mohou především ovlivnit

různé přístupy chování manažera k pracovníkům. Tato teorie vede k zamyšlení, s jakými

pracovníky manažer spolupracuje a k uvědomění si, že předpoklady teorie X a Y neleží na

spojité stupnici, ale jde o extrémy. Manažer si musí uvědomit, že zaměstnance nelze tímto

způsobem „škatulkovat“ a že různí lidé, situace vyžadují odlišný přístup, nikoliv pouze

měkké a tvrdé metody. 

1. 3. 2 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
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- hledají odpověď na otázku „jak“

TEORIE OČEKÁVÁNÍ

Tuto teorii publikoval ve své knize Práce a motivace psycholog Victor H. Vroom.

Svoji  práci  založil  na  přesvědčení,  že  lidé  jsou ochotni  udělat  něco  pro dosažení  cíle,

pokud věří  v jeho hodnotu a mohou-li  se  přesvědčit,  že to,  co dělají,  jim pomáhá cíle

dosáhnout (podle Koontze a Weihricha3). Teorii očekávání lze vyjádřit vztahem:

síla motivace = hodnota    x    očekávání

síla motivace = intenzita osobní motivace

hodnota = intenzita individuální preference pro nějaký výsledek

očekávání = pravděpodobnost, že určitá činnost povede k žádoucímu výsledku (převzato

Koontz a Weihrich, 1993). 

Podle uvedeného vztahu je tedy síla motivace závislá na obou proměnných. Obě

proměnné jsou navíc velmi  variabilní,  tentýž motiv má pro různé pracovníky odlišnou

přitažlivost, očekávání se mění v čase. Vysoká pravděpodobnost dosažení cíle sice výrazně

zvyšuje motivační sílu, ale zároveň snižuje jeho hodnotu a naopak motivační sílu snižuje,

jinak řečeno, snadno dosažitelný cíl se stává méně atraktivní, snadná a rutinní práce může

vést až ke snižování motivace. Vroomova teorie je sice v praxi obtížně aplikovatelná a do

jisté  míry komplikovaná,  ale  mnohem blíže realitě  než např.  teorie  potřeb Maslowa či

Herzberga.   

PORTERŮV A LAWLERŮV MODEL

Autoři navazují na Maslowovu, Herzbergovu, McCleelendovu a Vroomovu teorii,

ale předkládají komplexnější model, který dokladuje složitost procesu motivace. Základem

je Vroomova teorie, doplněná o to, zda jsou pracovníci schopni dosáhnout úkolu a zda

výsledy odpovídají vynaloženému úsilí.  Rozsahem je tento model komplexnější a vede

manažera k posouzení systému „úsilí – výsledek – odměna – uspokojení“. Odměny, které

pracovník považuje za spravedlivé, vedou k uspokojení (podle Koontze a Weihricha). 

TEORIE ZESÍLENÍ

Teorie  amerického psychologa  B.  Fredericka  Skinnera  vychází  z teze,  že  lidské

3 KOONTZ, H.; WEIHRICH H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
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chování  je  naučené.  Skinner  předpokládá,  že  pozitivní  motivační  zkušenost  předurčuje

pozitivní reakci v budoucnosti a naopak. Tento autor uvádí čtyři motivační postupy. První

– pozitivní motivace je založena na podvědomém či vědomém vytvoření dojmu kladné

zkušenosti. Druhý motivační postup – negativní motivace vede k varování před takovým

chováním,  které  v minulosti  vyústilo  v postih.  Upevňuje  u  pracovníka  podvědomou

ostražitost před opakováním chybného chování. Třetí postup – utlumení nežádoucí aktivity

se uskutečňuje cestou ignorování, lhostejnosti ze strany vedoucího, což vede k opadnutí

snahy a demotivaci (někdy i u ostatních pracovníků). Poslední postup – potrestání by měl

být uplatňován ve zcela nezbytných případech, neboť je velmi složitým a citlivým aktem.

První dva motivační postupy bývají někdy označovány též jako metoda „cukru a biče“,

tedy metoda odměny a trestu.  Odměnou většinou bývá mzda, trestem hrozba ze ztráty

zaměstnání, ztráty příjmů  atd. Chování pracovníka je pak přímo řízeno tímto princem a

především finanční motivace hraje důležitou úlohu v oblasti motivace. 

TEORIE SPRAVEDLIVÉ ODMĚNY

Klíčovou myšlenkou teorie J. Stacyho Adamse nazývané též teorií ekvity či teorie

vydání a zisku je pocit jednotlivce, zda je odměna ve srovnání s ostatními spolupracovníky

spravedlivá či  nikoliv. Člověk srovnává s ostatními kolegy to, co do práce vkládá (čas,

úsilí) a co za to získává (pochvala, plat). Je to pro člověka zcela přirozené, proto např.

některé firmy mají v oblasti finanční mlčenlivost o platu ošetřenu smluvně. Toto srovnání

vstupů a výstupů vyjadřuje vztah (převzato Bacík, Kalous, Svoboda4):

mé výsledky výsledky jiné osoby

  =

mé náklady a úsilí náklady a úsilí jiné osoby

Spravedlivá odměna udržuje stejnou úroveň výsledků, nespravedlivá odměna vede

obvykle po určité době k nespokojenosti. Teorie ekvity podle Koontze a Weihricha:  

Obr. 3: Teorie ekvity, převzato Koontz, H., Weihrich, H., Management, 1993 

4 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. Úvod do teorie a praxe školského managementu I. Praha: Univerzita Karlova,

1995.
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Problémem při  objektivním posuzování  je  fakt,  že někteří  zaměstnanci  zveličují

svoje působení a nadhodnocují svoje náklady, úsilí a výsledky. Účinnou obranou je jasné

definování kritérií a plná informovanost pracovníka, tedy průhledný systém odměňování.

Problém nespravedlivé odměny je jedním z nejpalčivějších otázek školství v celostátním

měřítku.

V řadě  teorií pracovní motivace je zdůrazňován značný motivační význam práce

samé. Práce může přinášet uspokojení, je-li zdrojem seberealizace, umožňuje-li tvořivost,

osobní růst. Motivace je ve své podstatě jev náležící do oblasti psychologie a není lehké,

vytvořit účinný motivační systém, jež by zapůsobil na každého. Je-li management do jisté

míry umění, platí to o oblasti motivování lidí dvojnásob. Uvedený výčet motivačních teorií

není v žádném případě úplný, ale zmiňované teorie jsou považovány za stěžejní a postačí

pro základní orientaci v problematice nutnou pro vlastní šetření na základních školách.

1. 4 DEMOTIVACE

Hovoříme-li o motivech a o motivaci, je třeba zmínit také jev opačný. Demotivaci

nebo-li  nežádoucí  motivaci.  O demotivaci  mluvíme  tehdy,  jsou-li  pracovníci  vystaveni

působení řady faktorů,  které u nich v konečném důsledku vyvolávají  negativní impulsy

jednání.  (podle Vebera)5.  Přestože mnoho učitelů  považuje svoje povolání za poslání  a

vykonává  ho  s nadšením,  ani  ve  školství  není  demotivace  a  působení  demotivátorů

5 VEBER, J. Management, základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2003

vyváženost či 
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odměn
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17



neobvyklým  jevem.  Demotivátory  podkopávají  pracovní  morálku,  ovlivňují  negativní

emoce  a  vyvolávají  negativní  jednání  lidí.  Mohou  mít  různý  původ  a  není  možné  je

jednoznačně  klasifikovat.  To,  co  je  pro  jednoho  pracovníka  motivátorem,  může  jiný

pracovník označit jako faktor demotivující. K nejčastějším demotivátorům náleží: chybně

zvolené  motivační  nástroje,  neadekvátní  požadavky,  chybné  či  rozporuplné  zadávání

úkolů,  nespravedlivá  odměna,  nedostatečná  informovanost,  příliš  autoritativní  způsob

vedení, ale také například pomluvy na pracovišti či nezájem managementu. Je třeba, aby se

ředitel  v souvislosti  s motivací  pracovníků  zabýval  také  demotivátory,  neboť  včasná

identifikace demotivátoru a odvrácení jeho působení může zamezit vzniku možné krize na

pracovišti. 

2. SOUČASNÁ SITUACE V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
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O učitelském povolání  se  velmi  často  hovoří  jako  o  poslání.  Přestože  finanční

ohodnocení  této  práce  ani  společenská  prestiž  není  na  vysoké  úrovni,  řada  pedagogů

setrvává ve školství po celý život. Proč tomu tak je? Co vede učitele k setrvání v nevalně

ohodnoceném oboru? Ani nejkvalitnější učitel si nemůže diktovat výši svého platu. Faktor

tabulkového platu s pomalým postupem působí spíše jako demotivační činitel.  Co jej tedy

motivuje? Oblíbené povolání a jakási jistota s ním spojená, více než dva měsíce prázdnin

nebo snad  pracovní  doba?  Právě  otázky  motivace  na  našich  školách  stály  na  počátku

vzniku  této  práce.  Jsou  učitelé  skutečně  dobře  motivováni  k výkonu  povolání,  které

vychovává budoucí  generace?  Může kvalitní  motivace  zlepšit  a  zefektivnit  jejich práci

nebo i jejich „poslání“ se stává po několika letech rutinou? Existují vůbec v našich školách

ředitelé, kteří se motivací svých pracovníků zabývají podrobněji nebo se motivace zužuje

pouze na motivaci formou peněz? 

Ředitel  působí  na  rozmanité  osobnosti,  musí  spravedlivě  rozhodovat  a  zároveň

přistupovat  individuálně  k jednotlivým  pracovníkům  a  v oblasti  motivace  co  nejlépe

odhadnout motivační potřeby svých podřízených, využívat adekvátně různorodé motivační

nástroje, které přesvědčí pracovníky o přínosu jejich práce. 

2. 1 FORMULACE HYPOTÉZ

Protože téma motivace představuje velmi širokou problematiku, kterou lze zkoumat

z rozmanitých hledisek,  na  začátku práce  stálo  mimo jiné  studium literárních  zdrojů  a

teoretická  průprava.  Z teoretické  přípravy  vzešla  formulace  výzkumného  problému  a

základních hypotéz, které budou předmětem zkoumání. 

Východiskem pro výzkumný problém se stala otázka, jaké druhy motivace ředitelé

ve své práci nejčastěji  uplatňují a zda se tyto způsoby shodují  s druhy motivace,  které

preferují učitelé. 

Z výzkumného problému byly stanoveny hypotézy:

a) hypotéza 1: Finanční motivace je řediteli základních škol častěji využívaná než ostatní

druhy motivace. 

b) hypotéza 2: Finanční motivace je řediteli škol považována za méně efektivní než ostatní

druhy motivace, učitelé ji však považují za nejefektivnější. 

2. 2 METODY A PRŮBĚH VÝZKUMU

19



Po stanovení výzkumného problému a formulaci hypotéz bylo nutné rozpracovat

podrobnější  metodologii  celé  práce.  Jednalo  se  především  o  vymezení  souboru

respondentů, sestavení a vypracování konkrétních otázek dotazníku. 

Jako soubor respondentů byli stanoveni ředitelé úplných základních škol v okrese

Blansko. Jedná se o 26 ředitelů, kteří byli osloveni telefonicky a elektronickou poštou a

požádáni  o  spolupráci.  Druhým souborem byli  učitelé  těchto  základních  škol,  vždy  5

učitelů z každé úplné základní školy stejného regionu, tedy celkem 130 vyučujících. Výběr

učitelů z každé školy byl náhodný.   

Před  tvorbou  dotazníku  jsem  uskutečnila  individuální  konzultace  s ředitelem  a

několika učiteli vlastní školy, abych si ujasnila obsah a strukturu otázek. 

Dotazník k šetření  byl  rozdělen na 2 typy:  dotazník pro ředitele  a  dotazník pro

učitele. Oba dotazníky obsahují v úvodu několik slov o důvodech šetření a žádost o pomoc

při vyplnění otázek. 

Dotazník pro ředitele dále obsahuje základní charakteristiku školy (název školy,

počet  ročníků  a  tříd,  počet  pedagogů)  a  respondenta  (věk a  pohlaví  ředitele,  vzdělání

ředitele  a  délka pedagogické a řídící  praxe).  Následuje  8 otázek,  které se přímo týkají

šetření.  U otázek 1 – 3 vybírají  ředitelé  odpověď  z nabídky ano – ne,  u otázek 4 a 5

seřazují  uvedenou nabídku podle  významnosti,  v otázce 6 sami  volí  3  druhy nejčastěji

užívané motivace ve vlastní praxi. Otázka 7 – 8 disponuje opět nabídkou ano – ne. Otázky

5 – 7 jsou doplněny o zdůvodnění rozhodnutí ředitele. 

Dotazník  pro  učitele  nemá  zařazenu  charakteristiku  školy,  obrací  se  přímo  na

respondenta (název školy, věk a pohlaví učitele, vzdělání a délka pedagogické praxe). Opět

je v dotazníku 8 otázek, strukturovaných obdobně jako v dotazníku pro ředitele. Otázky  1-

3 mají nabídku odpovědi ano – ne, v otázce 4 a 5 vyučující seřazují nabídku podle svého

názoru, v otázce 6 samostatně  píší  3 nejpoužívanější  druhy motivace jejich ředitelem a

otázky 7 – 8 volí z nabídky ano – ne. Zdůvodnění odpovědí se nachází u otázek 5 – 7. Oba

dotazníky v plném znění jsou součástí příloh. 

Po  vypracování  dotazníků  byl  zahájen  pilotní  výzkum.  Ten  zahrnoval  vyplnění

dotazníku ředitelem vlastní školy a podrobný rozbor otázek. Díky tomuto rozboru byly

odstraněny některé nejasnosti otázek. Původně ředitelé měli vybírat u otázek 4 a 5 jen 3

možnosti, které by označili číslem 1 až 3 podle významnosti. Tato verze se však jevila jako

ne zcela jasná, a proto jsem ji upravila do podoby seřazování všech nabízených možností

podle  významnosti.  Obdobný  pilotní  výzkum  byl  proveden  i  se  zástupcem  pedagogů
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vlastní školy, zde již nebylo třeba realizovat žádné úpravy. 

Po  pilotním  výzkumu  následovalo  samotné  šetření  na  základních  školách.  Při

telefonickém  kontaktu  s řediteli  škol  přislíbilo  spolupráci  všech  26  ředitelů  úplných

základních  škol.  Někteří  ředitelé  přijali  spolupráci  velmi  ochotně  a  vstřícně,  několik

ředitelů  již  při  telefonickém  kontaktu  poukazovalo  na  velké  množství  povinností

v ředitelské práci.  Ředitelé i učitelé byli poučeni o způsobu vyplňování dotazníků a byli

informování o anonymitě dotazníků. Na vyplnění dotazníku měli respondenti přibližně 1

měsíc, dotazník mohli navrátit buď v elektronické podobě nebo poštou. Na konci ledna se

mi vrátilo přibližně 40 učitelských dotazníků a pouze 7 dotazníků od ředitelů škol. Znovu

tedy následoval telefonický rozhovor a žádost o pomoc. Při tomto kontaktu již 4 ředitelé

odmítli  spolupráci, většinou z důvodů  přílišné administrativy, množství jiných úkolů  ve

škole,  tedy vesměs  důvodů  časových.  Jen  1 ředitel  se  vyjádřil  ve  smyslu,  že  ho daná

problematika nezajímá. Ostatní opět přislíbili zaslání dotazníků. V tomto druhém sběru se

vrátilo 8 dotazníků, ale bohužel 3 z nich musely být vyřazeny z hodnocení pro nesprávné

vyplnění (v otázkách 4 a 5 se opakovala stejná pořadí několikrát u různých druhů pořadí,

přestože v zadání dotazníku jsem zdůraznila, že každá hodnota pořadí může být zastoupena

pouze jedenkrát). K závěrečné analýze jsem získala od ředitelů škol 12 dotazníků. 

Spolupráce s učiteli byla zprostředkována prostřednictvím ředitelů příslušných škol.

Obvykle tam,  kde při  výzkumu spolupracoval  ředitel  školy,  spolupracovali  i  vyučující.

Navrátilo se 48 dotazníků z 10 škol, ale 3 dotazníky ze stejného důvodu jako u ředitelských

dotazníků musely být vyřazeny z dalšího zpracování. 

2. 3 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ

Odpovědi respondentů byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny v programu MS

Excel. Získaná data byla zpracována po jednotlivých otázkách, zvlášť pro ředitele i učitele.

Otázky s odpovědí ano – ne nebylo náročné zpracovat, těžší zpracování bylo u otázek 4 a

5,  ve  kterých  se  určovalo  pořadí  druhů  motivace  (1  –  11).  Pro  lepší  orientaci  byla

převedena  veškerá  data  do  přehledné  tabulky,  ze  které  bylo  možno  pomocí  funkce

COUNTIF získat  četnosti  jednotlivých pořadí.  Na základě  těchto četností  byl  stanoven

vážený průměr pro konkrétní druh motivace a všechny druhy motivace pak byly na základě

tohoto  průměru  seřazeny  do  celkového  pořadí.  Výsledky  byly  sumarizovány  za  celý

soubor,  tedy  za  základní  školu  obecně.  Dále  některé  otázky  byly  hodnoceny  též  pro

podsoubory  respondentů,  jež  byly  určeny  podle  bližších  charakteristik  respondentů  –
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pohlaví či délka řídící (nebo učitelské) praxe.

Po tomto zpracování následoval rozbor výsledků  odpovědí na jednotlivé otázky.

Pokud to otázky umožňovaly, byly odpovědi ředitelů srovnávány s odpověďmi učitelů. Pro

větší názornost některé otázky doplňuje i graf.

2. 4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ

2. 4. 1 UČITELSKÝ DOTAZNÍK

Otázka 1:  Domníváte se,  že je motivace ze strany vedení nezbytná pro dobrou

práci Vašeho pedagogického týmu? 

Na otázku ze 45 respondentů odpovědělo 44 kladně, pouze 1 vyučující se domnívá,

že motivace není nezbytná při práci. 

Otázka 2: Je ve Vaší škole vypracován a užíván motivační systém? 

V této otázce se objevila větší rozdílnost. Téměř 58 % učitelů uvádí, že motivační

systém ve škole mají.  Na základě  porovnání  ředitelských a učitelských dotazníků  bylo

zjištěno, že ze 14 záporných odpovědí polovina odpovědí pochází ze škol,  kde ředitelé

uvádí, že motivační systém je vypracovaný. Co je důvodem, že se informace rozchází? Je

možné, že učitelé nejsou o motivaci u nich ve škole dostatečně informováni. Toto zjištění

nabízí první využitelnost této práce - příležitost pro ředitele škol k zamyšlení nad tím, zda

informovanost učitelů je jasná a dostatečná. 

5 vyučujících neví, zda motivační systém mají, nebo na otázku neodpověděli. 

Otázka 3: Znáte Váš motivační systém?  

Na otázku měli odpovídat jen respondenti, u nichž je motivační systém ve škole

zaveden. Neznalost motivačního systému udává jen 1 vyučující. Je tedy možné říci,  že

pokud učitelé vědí, že ve škole mají motivační systém, jsou s ním vesměs i seznámeni. 

Otázka 4: Jaký způsob motivace ze strany vedení upřednostňujete?   

Respondenti měli v dotazníku pro snazší zpracování sestavenou tabulku s 10 druhy

motivace, ale mohli uvést i jiný způsob motivace  jako 11. položku. 

a ) finanční motivace

b) motivace pochvalou
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c) motivace odpovědností

d) možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

e) možnost dalšího vzdělávání

f) motivace příznivým pracovním prostředím

g) motivace zaměstnaneckými výhodami (FKSP, rozvrh)

h) vnitřní motivace (vlastní přesvědčení)

i) možnost kariérního růstu

j) negativní motivace – hrozba, možnost sankcí

k) jiná motivace 

Jednotlivé druhy motivace bylo třeba seřadit od nejupřednostňovanějšího způsobu

(hodnota 1) do nejméně upřednostňovaného způsobu (hodnota 11). Zpracování této otázky

bylo  složitější,  nezbytné  bylo  vytvoření  tabulky  uváděných  hodnot.  Na  základě  této

tabulky byly stanoveny četnosti jednotlivých druhů motivace, pro lepší přehlednost bylo do

grafu zachyceno pořadí 1 – 5 (viz graf. číslo 1). Je lépe patrno, které odpovědi se na tomto

pořadí umísťují častěji a které se tu neobjevily vůbec (např. negativní motivace). 

GRAF ČETNOSTÍ UPŘEDNOSTŇOVANÝCH DRUHŮ MOTIVACE NA POŘADÍ 1 - 5
učite lé

0

5

10

15

20

25

a b c d e f g h i j k

druh m otivace

če
tn

so
t

pořadí 1

pořadí 2

pořadí 3

pořadí 4

pořadí 5

Z vážených  průměrů  bylo  stanoveno  pořadí,  jak  jednotlivé  druhy  upřednostňují

učitelé: z výsledku jasně  vyplývá, že nejvíce upřednostňovaná je motivace finanční. Na

první  pozici  ji  postavilo  51  % respondentů.  O  první  pozici  se  dále  dělí  různé  druhy

motivace. Toto rozložení se u učitelů dalo předpokládat. Finanční ohodnocení učitelů je

stále  palčivým problémem celé  společnosti.  Výše  platu  mnohdy  neodpovídá  vykonané

práci  a  mnoho  učitelů  ji  považuje  za  naprosto  neadekvátní.  Výrazné  umístění  získala

motivace pochvalou, kterou na druhou pozici za finanční motivaci postavilo téměř 29 %
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dotázaných.  Příjemným  zjištěním  bylo,  že  třetí  příčku  obsadila  možnost  seberealizace

například před pracovním prostředím. Je znát, že vyučující potřebují pro svoji práci určitý

prostor k vyjádření své kreativity. Vnitřní motivace se v celkovém pořadí umístila až za

motivací  příznivým pracovním prostředím,  ale  na  první  pozici  ji  po  finanční  motivaci

umístilo  nejvíce  vyučujících.  Tato  skutečnost  odpovídá  tomu,  že  mnoho  učitelů  chápe

svoje  povolání  jako  poslání,  které  vykonává  bez  výrazného  ohledu  na  výši  platu  či

společenskou  prestiž.  Přesné  pořadí  jednotlivých  druhů  motivace,  které  upřednostňují

učitelé, udává následující tabulka.

Tabulka 1: Pořadí upřednostňovaných druhů motivace - učitelé

a finanční motivace

b motivace pochvalou 

d možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

f motivace příznivým pracovním prostředím 

h vnitřní motivace

c motivace odpovědností

e možnost dalšího vzdělávání 

g motivace zaměstnaneckými výhodami

i motivace kariérním růstem

j negativní motivace

k jiná motivace

Otázka 5: Jaký způsob motivace se Vám jeví jako nejefektivnější?   

V této otázce byla pro dotázané připravena stejná tabulka jako v předchozí otázce.

Jednotlivé druhy motivace bylo třeba seřadit od nejvíce efektivního způsobu (hodnota 1)

po nejméně efektivní způsob (hodnota 11). Zpracování získaných dat bylo obdobné jako

v předchozí otázce.  Stanovením četností  odpovědí a vytvořením grafu nejefektivnějších

druhů motivace prvních 5 pozic je možno snadněji se zorientovat ve výsledcích. 
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Z výsledků  vyplývá,  že  za  nejefektivnější  způsob  motivace  považují  učitelé

motivaci  finanční.  Na první  pořadí  ji  postavilo  téměř  69 % dotázaných.  Ostatní  druhy

motivace se od sebe vzájemně  tak výrazně  neodlišují. Z vážených průměrů vyplývá, že

jako druhý nejefektivnější způsob se učitelům jeví motivace pochvalou. Pochvala podle

učitelů posiluje sebedůvěru učitelů. Třetí místo získala motivace možností seberealizace a

uplatnění  vlastních  nápadů  a  čtvrtou  pozici  obsadila  motivace  příznivým  pracovním

prostředí.  Učitelé  pociťují  nutnost  pěkného  prostředí  nejen  po  stránce  materiální,  ale

považují za důležité i příjemnou atmosféru v kolektivu. Tyto skutečnosti jsou podle nich

důležité  pro  psychickou  pohodu  učitele,  která  úzce  souvisí  s kvalitním  odvedením

učitelovy  práce.  Srovnáme-li  tyto  výsledky  s tím,  které  druhy  motivace  učitelé

upřednostňují,  zjistíme,  že  na  těchto  4  pozicích  výsledky  spolu  korespondují.  Rozdíl

nastává v dalších pořadích, kdy učitelé upřednostňují  vnitřní  přesvědčení,  ale to se jim

nejeví adekvátně efektivní. Efektivnější je podle nich odpovědnost, ale tu upřednostňují

méně než zmiňované přesvědčení. Poslední 4 pořadí jsou u obou otázek stejná. 

Tabulka 2: Pořadí efektivních  druhů motivace - učitelé

a finanční motivace

b motivace pochvalou 

d možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

f motivace příznivým pracovním prostředím 

c motivace odpovědností

e možnost  dalšího vzdělávání

h vnitřní motivace

g motivace zaměstnaneckými výhodami

i motivace kariérním růstem

j negativní motivace
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k jiná motivace

Otázka 6: Uveďte 3 druhy motivace, které využívá ředitel Vaší školy nejčastěji:    

Učitelé  v  této  otázce  měli  sami  uvést  3  druhy  motivace,  většinou  vycházeli

z možností uváděných v předchozích dvou otázkách. Z výsledků vyplývá, že k nejčastěji

používaným  způsobům  motivace  patří  finanční  motivace,  pochvala  a  možnost

seberealizace.  Je  patrné,  že  ředitelé  vesměs  zvládli  odhad potřeb svých zaměstnanců  a

využívají  ty druhy motivace, které učitelé skutečně  upřednostňují.  K zamyšlení se ještě

nabízí  využití  motivace  příznivým  pracovním  prostředím.  Tuto  možnost  učitelé  řadí

v upřednostňovaných způsobech dosti vysoko, ale ředitelé ji využívají podstatně méně, do

svých odpovědí ji dokonce vůbec nezahrnuli. 

DRUHY MOTIVACE UŽÍVANÉ ŘEDITELI 
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Otázka  7:  Domníváte  se,  že  má  ředitel  školy  dostatek  možností,  prostředků

k efektivní motivaci?    

Názory učitelů se tentokrát rozdělily. 51 % dotázaných se domnívá, že ano, 49 %

má  názor  opačný.  Učitelé  spatřují  nedostatky  v oblasti  financování  školství,  nejen

v nedostatku prostředků na platy, ale i v oblasti dalšího financování školy, které souvisí

s normativním způsobem financování. Na druhé straně si většina učitelů jasně uvědomuje,

že některé druhy motivace nic nestojí a jejich účinek je mnohdy větší a dlouhodobější než
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u financí.  Ředitelé  by  tedy  měli  zvážit,  zda  způsoby jako  pochvalu,  zájem,  příznivou

atmosféru či  odpovědnost  není možné využívat ve větší  míře.  Je jasné,  že není možné

těmito  způsoby  nahradit  motivaci  finanční,  ale  spoluúčast  těchto  způsobů  na  celkové

motivaci napomáhá širší spokojenosti vyučujících. 

Otázka 8: Domníváte se, že ředitel školy má dobré motivační dovednosti?     

Pouze v 5 případech se učitelé domnívají, že dovednosti motivovat je řediteli chybí,

3  vyučující  otázku  nevyplnili.  Drobná  pochybnost  zůstává,  zda  vzhledem  k tomu,  že

předání dotazníků zajišťovali ředitelé, neměli učitelé obavy z možných důsledků negativní

odpovědi. Protože většina učitelů však vracela dotazníky poštou bez další účasti ředitele

jejich  školy,  domnívám se,  že  i  na  tuto  otázku  odpověděli  učitelé  korektně  v souladu

s jejich názorem. 

ZHODNOCENÍ UČITELSKÝCH DOTAZNÍKŮ

Odpovědi učitelů přinesly cenné poznatky k dané problematice. Obzvláště zajímavé

bylo vyhodnocení otázek 4, 5 a 6. Na základě analýzy této části výzkumu lze říci, že se

potvrdila část hypotézy číslo 2, že učitelé považují finanční motivaci za nejefektivnější.

Finanční motivace je učiteli skutečně považována za nejefektivnější způsob. Přesto učitelé

uvádí, že není možné zúžit motivaci pouze do tohoto způsobu. 

2. 4. 2 ŘEDITELSKÝ DOTAZNÍK

Otázka  1:  Domníváte  se,  že  je  motivace  pedagogů  nezbytná pro dobrou práci

Vašeho pedagogického týmu? 

Otázka  byla  hodnocena  jednoznačně  pozitivně,  všichni  ředitelé  souhlasí

s nezbytností motivace pro správné fungování jejich pedagogického sboru.  

Otázka 2: Je ve Vaší škole vypracován a užíván motivační systém? 

Otázka 3: Znají pedagogové Váš motivační systém?  

U jedné čtvrtiny škol ředitelé odpovídají, že motivační systém vypracovaný nemají.

Zbývající  ředitelé  motivační  systém  zpracovaný  mají.  Na  otázku  3  odpovídali  pouze
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ředitelé,  kteří  motivační  systém mají.  Jak  již  bylo  uvedeno výše,  na  základě  srovnání

s učitelskými dotazníky bylo zjištěno, že ne všichni učitelé jsou však o něm zcela dobře

informováni. 

Otázka  4:  Jaký  způsob  motivace  podle  Vašeho  názoru  pedagogové  Vaší  školy

upřednostňují?    

I  v tomto  případě  měli  respondenti  v dotazníku  sestavenou  tabulku  s 10  druhy

motivace, ale mohli uvést i jiný způsob motivace  jako 11. položku. 

a ) finanční motivace

b) motivace pochvalou

c) motivace odpovědností

d) možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

e) možnost dalšího vzdělávání

f) motivace příznivým pracovním prostředím

g) motivace zaměstnaneckými výhodami (FKSP, rozvrh)

h) vnitřní motivace (vlastní přesvědčení)

i) možnost kariérního růstu

j) negativní motivace – hrozba, možnost sankcí

k) jiná motivace 

Opět  druhy  motivace  bylo  třeba  seřadit  od  nejupřednostňovanějšího  způsobu

(hodnota  1)  do  nejméně  upřednostňovaného  způsobu  (hodnota  11).  Pro  vyhodnocení

odpovědí  ředitelů  byla  sestavena tabulka,  ze  které  byly  stanoveny četnosti  odpovědí  a

vytvořen graf četností na prvních 5 pořadích. 
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GRAF ČETNOSTÍ DRUHŮ MOTIVACE UPŘEDNOSTŇOVANÝCH UČITELI 
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Z grafu je jasně patrné, že 58 % ředitelů se domnívá, že nejvíce upřednostňovaným

druhem  je  motivace  finanční.  Tento  odhad  ředitelů  je  správný,  potvrzují  to  učitelské

dotazníky  v otázce  číslo  4,  kde  finanční  motivace  jednoznačně  zvítězila.  Dobrý  odhad

ředitelů se objevil také v motivaci pochvalou. Učitelé si pochvaly vysoce cení, obzvláště

pochvaly veřejné. Motivuje je k další činnosti, přináší jim pocit zájmu ze strany vedení,

zvyšuje jejich sebevědomí a vede k celkovému uspokojení z jejich práce. 

Z pěti  nejupřednostňovanějších  druhů  motivace  se  až  na  pátou  pozici  dostává

stejnoměrně  odpovědnost, další vzdělávání a vnitřní motivace, jež uvedli na této pozici

vždy 3 ředitelé. Ředitelé značně opomíjí motivaci příznivým pracovním prostředím, o něco

více si všímají motivací zaměstnaneckými výhodami (FKSP, rozvrh hodin). Tento druh

motivace ale nebyl učiteli tak výrazně upřednostňován jako zmiňované prostředí. V jejich

hodnocení  se  zaměstnanecké výhody v celkovém pořadí  dostávají  až  na  osmou pozici.

Zajímavé je postavení vnitřní motivace, kde podle ředitelů ji učitelé upřednostňují více,

což ale učitelé ve svých odpovědích nepotvrzují. Zde je opět pro učitele důležitější příznivé

prostředí a vnitřní motivaci staví až za ně. 

Stejné postavení u učitelů  i  ředitelů získává motivace možností kariérního růstu,

negativní motivace a případné jiné druhy motivace, většinou blíže ani jednou skupinou

respondentů nespecifikované, jež obě skupiny dotázaných řadí až na poslední 3 pozice. 

Celkové pořadí vyhodnocené na základě vážených průměrů je podle ředitelů toto: 
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Tabulka 3: Pořadí upřednostňovaných druhů motivace učiteli  - podle ředitelů

a finanční motivace

b motivace pochvalou 

d možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

h vnitřní motivace 

c motivace odpovědností

e možnost  dalšího vzdělávání

g motivace zaměstnaneckými výhodami 

f motivace příznivým pracovním prostředím

i motivace kariérním růstem

j negativní motivace

k jiná motivace

Na ředitelské dotazníky odpovídalo 5 žen a 7 mužů.  Zajímavostí  je,  že ženy –

ředitelky  staví  zaměstnanecké  výhody  ještě  výše,  na  celkové  páté  pořadí,  ale  příznivé

pracovní  prostředí  u nich zůstává na pozici  osmé.  Ještě  výrazněji  se  odlišuje od celku

pořadí u ředitelů – mužů. Ti vysoce hodnotí vnitřní přesvědčení, které staví už na druhou

pozici, a také motivaci odpovědností, již podle nich učitelé upřednostňují více, než jak se

domnívají ředitelky – ženy. Zajímavé je, že motivace pracovním prostředním se u mužů

dostává na pozici pátou, muži tedy výrazněji vnímají potřeby učitelů v této oblasti. Pořadí

druhů motivace za muže a ženy v této otázce uvádím v příloze. 

Následující tabulka podává srovnání pořadí jednotlivých druhů motivace, tak jak je

vidí učitelé i ředitelé. Shodné názory učitelů a ředitelů jsou zvýrazněny. 

Tabulka 4: Srovnání pořadí upřednostňovaných druhů motivace podle ředitelů a učitelů:

ŘEDITELÉ UČITELÉ

finanční motivace finanční motivace

motivace pochvalou motivace pochvalou 

možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

vnitřní motivace motivace příznivým pracovním prostředím 

motivace odpovědností vnitřní motivace

možnost dalšího vzdělávání motivace odpovědností

motivace zaměstnaneckými výhodami možnost dalšího vzdělávání 

motivace příznivým pracovním prostředím motivace zaměstnaneckými výhodami

motivace kariérním růstem motivace kariérním růstem

negativní motivace negativní motivace

jiná motivace jiná motivace
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Otázka 5: Jaký způsob motivace pedagogů  se Vám jeví jako nejefektivnější?   

Do připravené tabulky stejné jako v předchozí otázce bylo třeba seřadit jednotlivé

druhy motivace od nejvíce efektivního způsobu (hodnota 1) po nejméně efektivní způsob

(hodnota 11). Zpracování dat bylo obdobné jako v předchozí otázce. 

Získané výsledky prezentuje graf četností, pro lepší čitelnost a názornost zúžený

pouze na prvních pět pozic, které ředitelé uvedli. 

GRAF ČETNOSTÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH DRUHŮ MOTIVACE NA POŘADÍ 1 - 5
ředitelé
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Z grafu je patrné, že stanovení nejefektivnějšího způsobu motivace se tak výrazně

neodlišuje od dalších způsobů. Čtvrtina ředitelů nejčastěji uvádí vnitřní motivaci a čtvrtina

motivaci možností seberealizace. Na druhou pozici se dostala možnost dalšího vzdělávání,

a  to hned u třetiny ředitelů.  Finanční  motivace se více  objevuje až na druhém pořadí.

Přestože si ředitelé plně uvědomují, že učitelé nejvíce upřednostňují finanční motivaci, na

první pořadí v efektivitě ji postavilo jen 17 % ředitelů. Je zřejmé, že ředitelé jsou si také

vědomi zrádnosti  finanční motivace. Efekt této motivace může být velmi krátkodobý a

pokud  potřeba  není  dostatečně  uspokojována,  může  se  z motivátoru  velmi  rychle  stát

demotivátor. O finanční motivaci jako o hygienickém faktoru, jehož neuspokojení vede

k demotivaci  a  nespokojenosti,  hovoří  už Herzberg ve své dvoufaktorové teorii.  Přesto

v celkovém pořadí, které vychází z vážených průměrů se tato motivace umístila na první

pozici. Odstup dalších pořadí však není tak výrazný, jako u otázky 4. 

Druhou pozici v celkovém hodnocení získala seberealizace. Je to motivace, která

vede  k tvořivosti  učitelů  a  uplatnění  vlastních  nápadů.  Učitelé  mají  výrazný  pocit

sounáležitosti a pocit vlastního přičinění při úspěchu, který je nejen vhodně motivuje, ale

také  přináší  značné  uspokojení.  Podle  výše  uváděné  Herzbergovy  teorie  náleží
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seberealizace,  pochvala  a  uznání  k faktorům  uspokojení,  motivatorům,  které  působí

stimulačně.  Motivace  pochvalou  se  v této  otázce  dostává  častěji  až  na  pátou  pozici,

v celkovém pořadí je čtvrtá. Učitelé však pochvalu považují za více efektivní než ředitelé.

Učitelé  ji  v celkovém pořadí  postavili  už na druhou pozici.  Ředitelům se znovu nabízí

možnost zvážit postavení pochvaly v jejich motivačním systému a využívat ji častěji. Jak je

vidět, učitelé by byli rádi více chváleni. 

V otázce 5 se poprvé výrazně objevuje možnost kariérního růstu, čtvrtina ředitelů ji

staví na třetí pořadí. Negativní motivace se jako efektivní způsob ředitelům nejeví, i když

ředitelé uvádí, že v krizových situacích je i tento způsob nutný použít a efektivitu práce

zvyšuje. Její použití však bývá omezováno jen na nejnutnější případy. 

Celkové pořadí vycházející z vážených průměrů podle ředitelů uvádí tabulka čís. 5: 

Tabulka 5: Pořadí efektivních druhů motivace – ředitelé

a finanční motivace

d možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů 

c motivace odpovědností 

b motivace pochvalou 

h vnitřní motivace 

e možnost dalšího vzdělávání

i motivace kariérním růstem

f motivace příznivým pracovním prostředím 

g motivace zaměstnaneckými výhodami

j negativní motivace

k jiná motivace 

Jiné cítění efektivity jednotlivých druhů motivace se opět objevuje u ředitelů – žen

a ředitelů – mužů. Ženy na prvních třech místech hodnotí možnost seberealizace, motivaci

pochvalou a motivaci  odpovědností,  finanční motivace je u nich až na čtvrté pozici. U

mužů  na  první  pozici  vítězí  finance,  ale  druhou  příčku  obsazuje  jako  velmi  efektivní

způsob  vnitřní  motivace.  Tu  ženy  řadí  až  na  sedmou  pozici.  Muži  naopak  za  méně

efektivní způsob považují pochvalu, kterou staví až na pátou příčku. Srovnání pořadí u

mužů a žen je uvedeno v příloze. 

Následující  přehled  srovnává,  jak  dopadlo  hodnocení  efektivity  motivace  mezi

učiteli a řediteli. Shodné názory jsou zdůrazněny. Jak je vidět, shodných pozic mezi řediteli

a učiteli je méně než v otázce 4 u upřednostňovaných druhů motivace, ale tyto výsledky

jsou docela logické, ředitelé mají s motivací podřízených více zkušeností a uvědomují si
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zřetelněji, že co je upřednostňováno, nemusí být nutně nejefektivnější. Přesto by tabulka

měla vést k zamyšlení ředitelů nad jejich způsoby motivace. 

Tabulka 6: Srovnání pořadí efektivních druhů motivace podle ředitelů a učitelů:

ŘEDITELÉ UČITELÉ

finanční motivace finanční motivace

možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů motivace pochvalou 

motivace odpovědností možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

motivace pochvalou motivace příznivým pracovním prostředím 

vnitřní motivace motivace odpovědností

možnost dalšího vzdělávání možnost dalšího vzdělávání

motivace kariérním růstem vnitřní motivace

motivace příznivým pracovním prostředím motivace zaměstnaneckými výhodami

motivace zaměstnaneckými výhodami motivace kariérním růstem

negativní motivace negativní motivace

jiná motivace jiná motivace

Obdobné srovnání nabízí přehled výsledků toho, co učitelé upřednostňují, a ředitelé

považují za efektivní. Zde se propojuje otázka 4 a 5 z obou druhů dotazníků. Ředitelé a

učitelé se v tomto srovnávání shodli pouze na jediném druhu motivace. Učitelé ji nejvíce

upřednostňují a ředitelé ji v celkovém pořadí považují za nejefektivnější. Toto srovnání je

z mého  pohledu  velmi  významné,  nabízí  ředitelům  možnost  zamyslet  se  nad  jejich

motivačním systémem při jeho kontrole, znovuzhodnocení či samotné tvorbě. Ředitel by si

měl jasně uvědomit, co je pro jeho pedagogy významné, co upřednostňují a podle toho

vytvářet motivační systém. Samozřejmě musí dle svých zkušeností zvážit, zda onen druh

motivace, který řadí učitelé na vyšší pozice, je opravdu efektivní a jak dlouho je efektivní.

Každopádně srovnání může výrazně napomoci korekci při tvorbě motivačního systému. 

Tabulka 7: Srovnání pořadí efektivních druhů motivace podle ředitelů a upřednostňovaných druhů motivace

podle učitelů:

ŘEDITELÉ UČITELÉ

finanční motivace finanční motivace

možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů motivace pochvalou 

motivace odpovědností možnost seberealizace, uplatnění vlastních nápadů

motivace pochvalou motivace příznivým pracovním prostředím 

vnitřní motivace vnitřní motivace

možnost dalšího vzdělávání motivace odpovědností

motivace kariérním růstem možnost dalšího vzdělávání 
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motivace příznivým pracovním prostředím motivace zaměstnaneckými výhodami

motivace zaměstnaneckými výhodami motivace kariérním růstem

negativní motivace negativní motivace

jiná motivace jiná motivace

Otázka 6: Uveďte 3 druhy Vámi nejčastěji užívané motivace:    

Ředitelé měli uvést 3 druhy nejčastěji používané motivace, podobně jako učitelé

vycházeli  z možností  uváděných v předchozích dvou otázkách.  Podle ředitelů  nejčastěji

používají  finanční  motivaci,  pochvalu  a  možnost  seberealizace.  Tyto  odpovědi

korespondují s vyjádřením učitelů a zároveň respektují to, co jejich učitelé upřednostňují.

Jako důvod využívání právě těchto metod a druhů ředitelé uvádí dlouhodobou zkušenost

z pozice  ředitele  školy,  ale  vychází  i  ze  zkušeností  z doby jejich učitelského působení.

Ředitelé  si  uvědomují  omezené možnosti  finanční  motivace a většina z nich by uvítala

změnu  financování  a  větší  volnost  především  v rozhodování  o  objemu  nenárokových

složek. 

DRUHY MOTIVACE UŽÍVANÉ ŘEDITELI
podle ředite lů
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Otázka  7:  Domníváte  se,  že  máte  dostatek  možností,  prostředků  k efektivní

motivaci?   

58% ředitelů se domnívá, že prostředky jsou dostatečné. Především ti,  kterým se

jeví možnosti a prostředky jako nedostačující, vidí zásadní problém ve financování. Ostatní

uvádí, že finanční motivace nemusí být v oblasti motivace stěžejní (přestože ji řadí jako
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nejvíce užívaný způsob i nejefektivnější způsob). Zaujal mě jeden z názorů na nedostatek

financí,  kdy  ředitel  školy  poukazuje  na  skutečnost,  že  většina  učitelů  je  natolik

zodpovědná, že potřebné úkoly plní i bez odpovídajícího finančního efektu. Je pravda, že

zodpovědnost učitelů hraje velmi významnou roli v plnění úkolů, přesto je potřeba dát jim

jasně najevo zájem o jejich práci, uznání a ocenění alespoň jinou formou než finanční.  

Otázka 8: Domníváte se, že máte dobré motivační dovednosti?     

Dvě  třetiny ředitelů  uvádí,  že jejich motivační dovednosti  jsou na dobré úrovni.

Ostatní si netroufají ohodnotit svoje schopnosti. Je pozitivní, že většina ředitelů připouští,

že vždy je co zlepšovat. 

ZHODNOCENÍ ŘEDITELSKÝCH DOTAZNÍKŮ

I odpovědi ředitelů přinesly zajímavé poznatky a jiný pohled na studovanou problematiku.

Mnohé odpovědi byly překvapivé. Na základě analýzy ředitelského dotazníku lze říci, že

se  hypotéza  číslo  1  potvrdila.  Finanční  motivace  je  řediteli  základních  škol  častěji

využívaná  než  ostatní  druhy  motivace.  Část  hypotézy  2  se  ale  nepotvrdila,  hypotéza

stanovila předpoklad, že ředitelé považují finanční motivaci za méně efektivní než ostatní

druhy  motivace.  Toto  výsledky dotazníku  vyvracejí,  ředitelé  finanční  motivaci  nejvíce

užívají a zároveň ji považují za nejefektivnější způsob motivace. 
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3. MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

„Ty nejlepší věci na světě byly vytvořeny jen díky mravenčí píli, která nikdy nekončí a stále

pokračuje vpřed malinkými krůčky.“

L. Hearn

S motivací pracovníků je to obdobné. Chce-li ředitel školy, aby jeho pedagogický

tým dobře fungoval, musí o svoje pracovníky také dobře pečovat. A k péči samozřejmě

náleží  také  motivace  k tvůrčí  práci.  Je  to  proces  dlouhodobý  a  nikdy  nekončící.  Jeho

výsledek není často na první pohled vidět, může se projevit po určité době, není jisté, zda

se vůbec dostaví, s jistotou lze ale říci, že má-li se škola a spolupráce pedagogů rozvíjet,

bez motivace lze vést kolektiv pracovníků jen obtížně. 

Motivovat lidi kolem sebe je úkol náročný. Stimul, který někoho motivuje, může na

jiného působit spíše demotivačně. Přesto by každý ředitel měl mít zpracovaný motivační

systém neboli motivační program, ze kterého bude při své práci vycházet. Cílem takového

programu  je  komplexní  působení  na  zaměstnance,  využití  všech  příležitostí,  jak  je

pozitivně  ovlivnit.  Každý  motivační  systém  je  do  značné  míry  určován  systémem

controllingových  metod,  které  jsou  využívány  v rámci  řízení.  Je  třeba  v souvislosti

s motivací provést zprůhlednění zodpovědností a vyjasnění pravidel. Stimulační působení

na zaměstnance musí mít určité zásady. K těmto zásadám náleží: 

 systematičnost, záměrnost

 vyváženost 

 stejná pravidla pro všechny

 znalost zásad a pravidel, informovanost

Výstupem  motivačního  systému  je  komplexní  motivační  mapa  přinášející

zprůhlednění a vyjasnění vazeb a zabraňující případným neshodám např. při rozdělování

zodpovědností a kompetencí. 

Na základě dotazníkového šetření jsem sestavila motivační systém, který vychází

z odpovědí ředitelů škol, učitelů, jejich preferencí, zkušeností a vzájemného srovnávání a

propojování  odpovědí,  názorů  a  podnětů.  Tento  systém  by  neměl  být  vyčerpávajícím

přehledem všech možností motivace, měl by především ředitelům napomoci při zamyšlení

se nad motivací pracovníků  a při  sestavování vlastních motivačních systémů.  Nelze jej

tedy brát jako závazný systém, ale jako inspiraci.
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Motivační systém jsem rozdělila na 4 základní oblasti: 

 motivace v oblasti interpersonálních vztahů na pracovišti

 motivace v oblasti pracovních vztahů 

 motivace materiálně technická

 motivace finanční

3. 1 MOTIVACE V OBLASTI INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ 

Každý ředitel by měl jít svým podřízeným příkladem. Píle, pracovitost a především

nadšení pro práci je jistě pro pedagogy významným motivačním stimulem. Ředitel musí

v kolektivu podněcovat kreativitu, být hybnou silou. Učitelé musí vědět, že ve vedení mají

oporu pro svoji činnost. Ředitel by měl vědět, co se v kolektivu děje, pravidelně se svým

pedagogickým  týmem  hovořit,  a  to  nejen  při  formálních  poradách,  ale  především

neformálně  zjišťovat  názor  pedagogů,  diskutovat  o  problémech.  Být  v centru

pedagogického  sboru.  Vyučující  jsou  pozitivně  motivováni  tím,  že  jsou  pravidelně

informováni o chodu školy. Díky otevřenosti ve sdělování informací mají pocit příslušnosti

ke škole. Je to jistě  časově  náročné, ale pedagogové brzy ocení zájem ředitele. Jedním

z ředitelových  úkolů  je  spolupodílet  se  na  utváření  příznivého  klimatu  ve  škole.  Jeho

přítomnost by neměla být hrozbou, ale naopak učitelé by ji měli chápat jako přirozenou

součást školního života. Chování ředitele vyžaduje dokonalou profesionalitu, rozhodnost,

objektivnost a vyváženost mezi přílišnou demokracií a autoritativním způsobem vedení.

Ředitel by měl podporovat dobré jméno školy, její image a u svých podřízených probouzet

hrdost na příslušnost ke škole. 

3. 2 MOTIVACE V OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ

Ředitel už při nástupu do své pozice má určitou vizi, jakým směrem by chtěl vést

svoji  školu.  Má zpracovánu určitou  koncepci  rozvoje  školy.  Pro  ředitele  je  důležité  si

uvědomit, že svoje cíle může realizovat prostřednictvím pedagogického sboru a ostatních

pracovníků.  Tito lidé  jsou součástí  týmu a měli  by se spolupodílet  na  utváření  dílčích

kroků  koncepce rozvoje.  Možnost  spolupodílet  se na tomto úkolu je  pro mnohé velmi

významným stimulačním prvkem. Učitelé díky této spolupráci cítí sounáležitost a zájmy

školy  pokládají  také  za  svoje  zájmy.  Ředitel  by  tedy  měl  podporovat  iniciativu  všech
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učitelů,  snažit  se  zapojit  všechny pracovníky  do  procesu  rozvoje  školy,  jasně  vymezit

úkoly a odpovědnost za ně, ale dát určitou volnost při rozhodování a zpracování úkolů. Jak

již  bylo  výše  řečeno,  s motivací  souvisí  i  systém kontroly.  Ta  by měla  být  všeobecně

chápána jako nástroj zpětné vazby, nikoliv jako nástroj objevování chyb a nedostatků. I

kontrola může působit motivačně, neboť vyučující v ní spatřují zájem o plnění jejich úkolů

a též vidí objektivnost a spravedlivost ředitele při hodnocení. Zájem ze strany ředitele je

třeba projevovat neustále, nezájem působí velmi rychle jako demotivační činitel. Učitel by

měl  průběžně  chválit  různé  aktivity  učitelů  i  žáků,  podněcovat  k další  tvorbě.  Kromě

osobní pochvaly mezi čtyřma očima je třeba chválit veřejně např. na poradách. Veřejná

pochvala je pro všechny velmi silným hnacím motorem. 

Důležité pro práci ředitele je rozpoznání pracovních ambicí jednotlivých učitelů a

jejich plná podpora. Odpovědnost je pro některé učitele důležitým motivačním činitelem.

U některých  učitelů  stačí  jen  náznak,  jiné  je  třeba  silněji  vést  k dalšímu  vzdělávání  a

zapojování do kolektivních projektů. Každý učitel by si měl být vědom, že je součástí týmu

a  hraje  v něm  určitou  roli.  Na  řediteli  je,  aby  učitele  zapojil  tak,  aby  si  byl  vědom

důležitosti své role. 

3. 3 MOTIVACE V OBLASTI MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ

Motivace v oblasti osobních a pracovních vztahů je jistě pro ředitele stěžejní, ale

velmi významnou pozici hraje také motivace příznivým pracovním prostředím. Pracovní

prostředí patří  mezi hygienické faktory, znamená to tedy, že neuspokojení této potřeby

vede  k nespokojenosti.  Tato  nespokojenost  s prostředím  pak  může  nastartovat  řadu

problémů  a  konfliktů  na pracovišti.  Každý ředitel  by si  měl  uvědomit,  že škola je pro

učitele nejenom místem, kde obvykle vykonávají práci, jež mají rádi, ale také místem, kde

tráví značnou část dne. Mělo by to tedy být prostředí příjemné a podnětné, přizpůsobené

potřebám učitelského  kolektivu.  I  v této  oblasti  se  nabízí  řada  možností  pro  stimulaci

tvořivosti kolektivu, popřípadě alespoň uspokojení základních potřeb, od nichž je možné

odvíjet další zlepšování práce. Ředitel by si měl tedy všímat, v jakém prostředí se jeho

zaměstnanci denně pohybují. Jedná se především o vybavení sborovny, kabinetů, tříd, ale

také např.  o  přístup do odborných pracoven,  k technice.  Součástí  motivačního systému

v této oblasti může být i plán spravedlivého vybavování sbírek, tedy motivace možností

využívat kvalitní pomůcky a materiál. 

38



Do této oblasti motivace jistě spadá také možnost určitých zaměstnaneckých výhod

jako je  dovolená,  úprava rozvrhu,  příspěvky z FKSP.  I  tyto výhody mohou stimulovat

zaměstnance k zvýšení efektivity práce. Jestliže učitel vidí vstřícnost ze strany vedení, je

často  ochoten  pracovat  nad  rámec  svých  povinností  i  bez  adekvátního  finančního

ohodnocení. Ohodnocení práce vidí ve zmiňovaných výhodách. 

3. 4 MOTIVACE V OBLASTI FINANČNÍ

Tato oblast  je pro školství  nejpalčivější  a také nejvíce diskutovanou oblastí.  Již

výše bylo zmiňováno mnoho aspektů finanční motivace, její účinek, většinou krátkodobý,

má přesto velmi silný vliv. 

Základem finanční motivace by měla být spravedlivá odměna. Už Adams se ve své

teorii zabývá myšlenkou, že přirozenou vlastností člověka je pocit jednotlivce, zda je jeho

odměna  adekvátní  vykonané  práci  a  spravedlivá  ve  srovnání  s ostatními  kolegy.

V některých firmách komerční sféry jsou zaměstnanci přímo smluvně vázáni mlčenlivostí

o finančním ohodnocení jejich vykonané práce. V oblasti školství toto zvykem není. Část

platu je  stanovena tabulkově,  část  je  nenárokovou složkou a je  proměnlivá.  Právě  tato

oblast je kritická a je nezbytně nutné, aby byla jasně definována kritéria, tedy průhledný

systém  odměňování.  K tomu  může  napomoci  pečlivé  vypracování  vnitřního  platového

předpisu. Nezbytná je také otevřená diskuze o pravidlech odměňování. Ředitel musí vždy

umět  zdůvodnit  výši  odměny,  příplatku  bez  jakékoliv  pochybnosti  o  spravedlivosti

rozdělení financí. 

Motivační  systém není  stagnujícím  dogmatem,  které  je  neměnné  a  je  ho  třeba

přísně dodržovat. Je to systém postupně se vyvíjející, ředitel by ho měl neustále vylepšovat

a doplňovat. Tak, aby vyhovoval jeho potřebám při vedení, ale především potřebám jeho

zaměstnanců. 

Motivační  systém není  dokumentem pro ředitele  závazným,  jeho sestavení  není

požadováno žádným zákonem ani vyhláškou, přesto se domnívám, že jeho vytvoření patří

mezi  jednu  z oblastí,  která  může  napomoci  řediteli  při  vedení  lidí  a  objasnit  mnoho

rozhodnutí. 
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Návrh motivačního systému školy: 

1. Proč motivovat?

 motivace je hnací síla, může rozhýbat kolektiv

 je prostředkem k dosažení kvalitních výsledků 

 smysluplná a tvůrčí práce podřízených – nadšení z práce

 špatně  motivovaný člověk hledá chybu u ostatních,  dobře motivovaný u

sebe

 pozitivní způsob myšlení se nedá vynutit

2. Jak motivovat? 

a) finanční motivace

 jasně stanovená kritéria – maximálně 5 kritérií

 srozumitelná kritéria všem známá

 spravedlivost při rozdělování prostředků

 jasná pravidla i pro odnímání financí

 výše odměny odpovídá výsledkům

b) nepeněžní motivace

 uznání a pochvala – zvažovat veřejnou a soukromou pochvalu

 zájem – projevovat zájem o práci učitelů i žáků, nezájem nemotivuje

 pracovní  prostředí  –  budovat  dobré  zázemí  (kabinety,  učebny,

sborovna)

 zaměstnanecká  výhody  (rozvrh,  prázdniny,  zapůjčování  vybavení,

FKSP, příspěvky na rekreaci) – konzultovat s vyučujícími

 klima  na  pracovišti  –  vytvářet  neformální  atmosféru,  být  součástí

týmu, chodit mezi pedagogy, účastnit se společných akcí

 podíl  na  řízení  a  seberealizace – umožnit  rozhodovat  o některých

úkolech, důvěřovat, delegovat úkoly a odpovědnost, vzájemně komunikovat

a informovat pedagogy o dění ve škole

 kariérní růst – horizontální i vertikální, pečovat o DVPP – semináře,

školení, zajímat se o zájem pedagogů, ocenit další vzdělávání se, sledovat

kariérové kotvy každého pracovníka

 osobnost  vedoucího  pracovníka  –  jít  příkladem,  povzbuzovat,

podržet  pracovníky  při  problémech,  šířit  klid,  pohodu  a  přátelskou
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atmosféru, naslouchat, být přístupný návrhům a inovacím 

 vnitřní motivace – ukázat lidem, že jejich práce má smysl (uznání

práce ze strany rodičů, veřejnosti, výsledky ČŠI)

 podporovat  sounáležitost  se  školou  –  pořádat  veřejné  akce,  které

umožní ukázat výsledky učitelské a žákovské práce, budovat dobrou image

školy – prezentace školy na veřejnosti, v novinách)

Na závěr ještě stručně 10 zákonů motivace:  

1. chcete-li motivovat, musíte být sám motivován

2. motivace má 2 stádia – vytyčit cíl a  ukázat, jak ho dosáhnout

3. vlastní účast motivuje

4. ztotožnění se se skupinou motivuje

5. výzva k akci motivuje tehdy, je-li možno zvítězit

6. každý pokrok musí být zřetelně viditelný

7. součástí motivace musí být uznání

8. úspěch motivuje

9. motivace je nikdy nekončící proces

10. kritizuje se věc, chválí se člověk
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4. VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ

V úvodu této práce stály 2 hypotézy: 

a) hypotéza 1: Finanční motivace je řediteli základních škol častěji využívaná než ostatní

druhy motivace. 

b) hypotéza 2: Finanční motivace je řediteli škol považována za méně efektivní než ostatní

druhy motivace, učitelé ji však považují za nejefektivnější.

První  hypotéza  byla  na  základě  dotazníkového  šetření  potvrzena.  Hypotézu

potvrdila  otázka  číslo  6  dotazníku  pro  ředitele.  Finanční  motivace  je  podle  ředitelů

nejčastěji užívaným druhem motivace. 

Druhá hypotéza se potvrdila jen zčásti. První část se nepotvrdila, na základě otázky

5  dotazníku  pro  ředitele  bylo  stanoveno,  že  ředitelé  považují  finanční  motivaci  za

nejefektivnější způsob motivace. Na první pozici ji umístilo 17 % dotázaných, na druhou

pozici  pak 25 % dotázaných.  Celkově  na  základě  vážených průměrů  skončila  finanční

motivace  na  první  příčce  jako  nejefektivnější  způsob  motivace.  Přesto  v této  části

problematiky  uspokojující  skutečností  zůstává,  že  ostatní  druhy  motivace  jen  těsně

zaostávají za  finanční motivací, těsněji něž u ostatních zjišťovaných pořadí. 

Druhá  část  hypotézy  se  potvrdila,  učitelé  považují  finanční  motivaci  za

nejefektivnější.  Tuto  část  objasnila  otázka  číslo  5  učitelského  dotazníku,  kde  finanční

motivace jednoznačně zvítězila před ostatními druhy motivace. Na první pozici ji umístilo

69 % respondentů. 
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5. ZÁVĚR

Cílem této závěrečné bakalářské práce nebylo podat vyčerpávají výčet motivačních

teorií, zabývat se jejich platností či vytvořit univerzální návod, jak motivovat pedagogické

pracovníky ve škole.  Pokusila jsem se zmapovat současnou situaci  nejen mezi řediteli,

kteří základní dovednosti motivovat potřebují ke každodenní práci, ale také mezi učiteli,

pro něž je správné motivování také velmi významné, i  když ze stránky opačné. Nástin

motivačního  systému  obsahuje  základní  prvky,  které  by  měly  být  dále  rozšiřovány  a

doplňovány podle místních podmínek. 

Ve své práci jsem vycházela ze svých zkušeností z pozice učitele a ze své vize,

kterou o důležitosti  motivace při  vedení lidí mám. Studiem literatury jsem si obohatila

přehled o dané problematice,  získala jsem cennou inspiraci,  kterou bych ráda uplatnila

v manažerské pozici. Věřím, že problematika rozebraná v této bakalářské práci pomůže i

ostatním  vedoucím  pracovníkům  při  sestavování  jejich  motivačního  systému  nebo  je

alespoň dovede k zamyšlení nad stávajícím stavem u nich ve škole. 

Ráda bych, aby tato práce svým obsahem přispěla k utváření motivačního programu

v mé škole a především se stala jakýmsi vodítkem pro zlepšování motivace jako prostředku

zefektivnění pedagogické práce. 
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