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I  Teoretická část 
1 Úvod 

                                                   „ Začněte s dobrými lidmi, vymezte pravidla, komunikujte           

                                                        se  zaměstnanci, motivujte je a odměňujte za jejich výkon.“  

                                                                                                                                   Lee Iacocca 

                                                   „Ukončete frustraci vašich zaměstnanců na pracovišti a   

 

                                                     dostaňte z nich to nejlepší.“ 

                                                                                                                          William Werhane 

 

V současném období reforem a ve školství především kurikulární reformy je velmi důležité 

zaměřit se, mimo jiné, na motivaci a péči o pedagogické pracovníky pro vyšší dosahování 

jejich výkonnosti. Je to jedna z nejdůležitějších schopností  manažera v oblasti personální 

práce, vedení lidí. Manažeři stále více usilují o zvládnutí nových a přitom osvědčených 

nástrojů, které jim umožní dokonalejší řízení lidských zdrojů. Efektivní práce s lidmi je 

strategickou oblastí pro všechny organizace využívající lidské zdroje. Vzhledem reformám 

systémů řízení školství, v podobě posilování autonomií škol a stále rostoucí konkurenci je 

nutné, aby ředitelé a manažeři stále více přemýšleli o tom, jak pracovníky lépe motivovat. 

Čím více roste potřeba škol a firem udržet si a motivovat kvalitní zaměstnance, tím více 

nových benefitů vzniká.  

 

Problematikou efektivního zvýšení motivační účinnosti odměňování se zabývá mnoho 

odborníků v oblasti školství i v podnikové oblasti. Tato práce čerpala poznatky zejména z díla 

pedagogů V. Provazníka a R. Komárkové Motivace pracovního jednání, P. Tomšíka Teorie 

motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů a ekonoma a pedagoga J. Světlíka 

Marketing školy. 

 

Ředitelé a manažeři jsou vystaveni řadě otázek. Jak nastavit systém odměňování, aby 

zaměstnance lépe motivovalo? Jakou formu odměňování zavést, aby byly mzdové náklady v 

souladu s výkonností? Odpovědi jsou v každé škole i podniku odlišné, řada zásad úspěšného 

výkonového odměňování je ale společných. 
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Cílem této práce je co nejobjektivněji poskytnout podrobný pohled na situaci zavedených 

motivačních faktorů v různých školách a různých ziskových organizacích a dále tyto 

motivační faktory zhodnotit, porovnat a navrhnout možné motivační faktory ze ziskového 

sektoru do ZŠ. Ke splnění hlavního cíle výzkumu jsem si položila dvě otázky a vycházela 

jsem z analýzy hlavní výzkumné otázky a studia odborné literatury. Jaký je rozdíl 

v motivačních faktorech využívaných na ZŠ a v ziskovém sektoru? Lze převést některé 

motivační faktory ze ziskového sektoru do ZŠ? 

Sektorového vymezení se v teorii vyskytuje celá řada. Podle různých autorů ( Strachwitz, 

Schwarz, Strecková ) se dělí národní hospodářství do tří nebo čtyř sektorů podle kritérií. 

Nejvíce propracované sektorové vymezení publikoval švédský ekonom Pestoff. Národní 

hospodářství dělí na čtyři sektory na základě tří kritérií: 

 Dle kritéria financování provozu a rozvoje – sektor ziskový a neziskový 

 Dle kritéria vlastnictví – sektor soukromý a veřejný 

 Dle kritéria míry formalizace  - sektor formální a neformální 

Jeho model národního hospodářství obsahuje: 

 Ziskový soukromý sektor 

 Neziskový veřejný sektor 

 Neziskový soukromý sektor 

 Neziskový sektor domácností 

Ziskový a neziskový sektor se navzájem ovlivňují, ale také se mohou navzájem ovlivňovat. 

Motivační systémy u ziskových i neziskových organizací jsou ovlivněny charakterem činnosti 

a související legislativou.  
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Obrázek 1 - Postavení NNO v ekonomice 

 

 

Pramen: Rektořík, J. a kol. 2001: Organizace neziskového sektoru; Základy ekonomiky, teorie 

a řízení: Vydavatelství EKOPRESS, s. r. o., vydání 1 – 2001, ISBN 80-86119-41-6 

 

Neziskovou organizací je jakákoliv právnická osoba, která není obchodní společností ani 

jiným podnikatelským subjektem, například i státní vysoké školy, státní příspěvkové 

organizace apod. Dále jsou to všechny organizace nezřizované státem a nejsou na státu 

závislé, např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

církve nebo náboženské společnosti. Pro potřeby této práce byl vybrán z neziskového sektoru 

základní soubor základních škol. 

Do neziskového veřejného sektoru patří veřejné (státní) základní a nestátní církevní školy, tj. 

školy zřízené obcemi, státem, církví, ale i soukromé školy (neziskový soukromý sektor). 

Soukromé školy jsou totiž kontrolované státem, nejsou institucionálně oddělené od státní 

správy a jejich zisk je využit na financování hlavní činnosti. Všechny typy jsou podle výše 

popsaného vymezení – neziskové. Se základními uměleckými, speciálními a praktickými 

školami tato práce nepočítá. 

Základní soubor pro potřeby mého výzkumu jsem definovala jako soubor všech základních 

škol v České republice s počtem zaměstnanců 20 a výše, a všech ziskových organizací v ČR 

s počtem zaměstnanců 20 a výše. Soubor všech základních škol v České republice tvořil 

seznam všech veřejných, soukromých a církevních základních škol. Soubor všech ziskových 

organizací  tvořily akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 
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Přehled názorů z literatury vztahujících se k tématu z literatury 

 

Toto téma není dosud dostatečně prokázáno výzkumem. Významné množství výzkumů bylo 

provedeno v ziskovém a neziskovém sektoru. Velmi málo jich bylo provedeno ve školském a 

ziskovém sektoru. Uvedu názory z literatury a výsledky výzkumů podle obou možností. 

Ve své knize uvádí Světlík (1,s. 15), že některé současné problémy školy jsou podstatou 

shodné s problémy firem podnikajících na trhu. Zabýval se otázkami: Jaké jsou hlavní příčiny 

toho, že někdo je na trhu úspěšnější, někdo méně? A zda-li mohou být tyto faktory 

„úspěšnosti“ aplikovány i ve školství? Dodává, že praxe dává na tyto otázky kladnou 

odpověď a poukazuje na to, že výtečná a uznávaná škola je produktem především dobrého 

managementu. 

 

Při studiu literatury jsem se dokonce setkala s opačným názorem a to, že lze čerpat modely 

řízení v neziskovém sektoru a obohatit tak sektor ziskový: 

V době, kdy tradiční přístupy k motivaci lidí čelí závažným otázkám tázajících se po jejich 

efektivitě a účelnosti (Handy, 1999), je vhodné obrátit pozornost na neziskový sektor. 

Vyrostly v něm modely řízení a práce, které co do efektivity předstihly tradiční způsoby 

řízení, které jsou běžné v ziskovém sektoru. (Rakušanová, 2005) 

 

Velmi zajímavou výzkumnou studii, která souvisí s tématem práce, provedl Matúš Šucha, 

který se zabýval problematikou řízení organizace z pohledu manažera. Zaměřil se na 

osobnostní vlastnosti  a na výkonovou motivaci úspěšných manažerů neziskových organizací 

a manažerů v podnikatelském prostředí. Došel k závěru, že jsou statisticky významné rozdíly 

v osobnostních charakteristikách i v motivaci k výkonu. Domnívá se, že důvodem je rozdílné 

prostředí, ve kterém manažeři působí. 
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2 Motivace 

2.1 Motivace a motivování 

 

Motivace je termín odvozený z latinského motivus, což je forma slovesa moveo – pohybuji, v 

infinitivu movere – pohybovat. 

Motivace je definována jako „Všechny vnitřní síly člověka, např. přání, touhy, úsilí apod. Je 

to vnitřní stav duše člověka, který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu.“                                           

(Berelson, B.-Steiner, C.: Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings. New York, 

Harcourt Brace Jovanovich 1964, s. 239). 

Motivace je tedy jedním ze základních psychických procesů. Je to vnitřní pohnutka, která 

podněcuje jednání člověka. Může být aktivována pomocí různých stimulů a úzce souvisí s 

výkonností člověka. Podněcuje vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění 

svěřených úkolů a cílů organizace. Motivovaný pracovník pak pracuje pilně, píle nemá 

výkyvy a pracovník je orientovaný na důležité cíle.  

Jsou to psychologické podmínky, podněty, které aktivují chování člověka a působí ve třech 

rovinách: 

 Směr – vím, čeho chci dosáhnout 

 Intenzita – jak moc to chci 

 Perzistence – vytrvalost, odolnost (Čím víc něco chci, tím větší mám vytrvalost, lépe 

zvládám překážky, jsem odolnější.) 

Motivování je úsilí lidského jedince nebo jedinců vytvořit u jiného jedince (jiných jedinců) 

motivaci pro požadované chování a v praxi je důležitou součástí řízení. 

Cílem motivování je aktivovat člověka, podnítit vnitřní hnací síly a usměrnit jeho chování k 

dosažení určitého cíle a je jedním ze základních faktorů úspěchu. 

Motivace souvisí se stimulací.  
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2.2 Motivační proces 

 

 Motivace vždy probíhá v určitém čase,  jedná se tedy o motivační proces.  

 

Manažer musí řídit a motivovat lidi a motivování lidí má přímou návaznost na výsledky. Jde 

tedy o proces dosahování výsledků prostřednictvím dalších lidí. Motivačně může manažer 

působit ve všech základních úkolech: 

 Plánování – může být motivační, pokud manažer s lidmi komunikuje, vysvětluje 

 Nábor a výběr – vytváří se první motivační pocity vybíraného zaměstnance 

 Organizování – lidé se budou cítit motivovanější, pokud se přihlíží k tomu, jaké budou   

                          osobní dopady na jednotlivce 

 Rozvoj – aktualizace a rozvíjení schopností lidí, aby lépe zvládali svou práci, je  

                pozitivní motivací 

 Motivace – motivací je i to, že se manažer viditelně stará o své zaměstnance a snaží se  

                   brát ohled na jejich situaci 

 Kontrola – kontrola výsledků, pokud není příliš velká a nevyvolává tak nedůvěru je   

                  také motivující 

 

 

Prvním článkem v procesu motivace se uvádí neuspokojená potřeba (nedostatek něčeho). Ta 

způsobuje fyzické nebo psychické napětí, což směřuje člověka k uspokojení potřeby a ke 

snížení napětí. Jako druhý článek procesu se uvádí orientace na cíl (akce k naplnění potřeb) a 

dosažením cíle a tím uspokojením potřeby se celý proces uzavírá. 

2.3 Zdroje motivace 

Základními zdroji motivace jsou: 

 Potřeby – bezpečí, seberealizace, uznání, sounáležitosti apod. 

 Návyky - opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob činnosti člověka v určité  

                situaci 

 Zájmy - trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů nebo jevů 

 Hodnoty - zdraví, práce, rodina, přátelství, vzdělání, peníze, upřímnost, úspěch apod. 
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 Ideály - určitá mentální nebo názorná představa něčeho subjektivně  žádoucího a 

pozitivně hodnoceného, co člověk v průběhu svého života získává zejména z okolního 

celospolečenského kontextu, od rodičů, anebo od lidí, které považuje za svůj vzor. 

 

 

2.4 Manažer a motivace 

 

Motivace je jedna z nejdůležitějších schopností  manažera v oblasti personální práce, tedy 

řízení pracovního výkonu. Podstatou řízení pracovního výkonu je motivování zaměstnanců 

k vyššímu pracovnímu výkonu. 

 

Náplní práce managementu je mimo jiné motivování, hodnocení pracovníků, jejich výkonů a 

jejich odměňování. 

Manažer by měl umět vést pracovníka nebo tým požadovaným směrem. Každého motivuje 

něco jiného, někoho pochvala, uznání a jiného třeba finanční odměna. Každý člověk je jiný, 

liší se věkem, ekonomickým postavením a manažer by měl být schopen rozpoznat jejich 

potřeby a vědět, jak je motivovat.  

Vedle motivu (vnitřní hybné síly) působí na každého jedince také (vnější působení) stimul. 

Prášilová (2003) upozorňuje na to, že stejný stimul může u různých osob vyvolat naprosto 

odlišné jednání. Manažer by tak měl zvažovat osobnost pracovníka a vliv jeho hodnotové 

orientace na výsledek stimulace – motivace. (L.Eger: Řízení školy, Fraus, Plzeň 2006, str. 49) 

Nestačí vytvářet pouze pozitivní motivaci, ale motivace se musí spojit s úkoly pro zvýšení 

produktivity práce. Motivace by neměla pouze uspokojovat, občas by měla i překvapit. 

2.5 Historie motivace 

Přístupy k motivaci pracovníků vycházely z vývoje metod a stylů managementu a z vývoje 

charakteru pracovních sil, z jejich schopností, postojů, aktivit, potřeb apod. 

V počátku 20.století se vycházelo z myšlenky, že člověk je od přírody pasivní a pro motivaci 

šly uplatnit tedy pouze ekonomické stimuly, kontrola a pohrůžka trestu. Důsledkem byla 
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nutná potřeba podrobných instrukcí a předpisů, stanovení výkonových norem, důsledná 

kontrola kázně a motivace prostřednictvím úkolové mzdy. 

V polovině minulého století se vycházelo z předpokladů, že psychologické a sociální faktory 

mají vliv na výkon práce větší, než fyzické potřeby a pracovní podmínky. Nadřízený tak bral 

ohled na sociální potřeby podřízených, což vedlo k odhalení neexistence neformálních 

organizačních struktur. U zaměstnanců byla odhalena potřeba sociální stability a sociálního 

smíru. 

Další průlomovou teorii motivace odhalili představitelé Abraham Maslow, Frederih Herzberg, 

kteří vycházeli z názoru, že člověka motivují jeho vnitřní potřeby, nutnost jejich uspokojení. 

Je důležité, aby měl  manažer představu o vnitřních potřebách svých zaměstnanců. 

Moderní management dnes rozlišuje 3 základní skupiny teorie motivace:  

 Teorie zaměřená na obsah 

 Teorie zaměřená na proces 

 Teorie zaměřená na stimuly 

2.6 Teorie motivace 

Existuje mnoho teorií motivace, které mohou manažeři využít pro zvýšení výkonnosti svých 

zaměstnanců. 

Vývoj přístupů  k motivaci pracovníků vycházel z vývoje managementu (metod, stylů, 

nástrojů) a charakteru pracovních sil (schopnosti, postoje, aktivity, materiální i nemateriální 

potřeby). 

Teorie motivace zaměřené na obsah 

1. Maslowova hierarchie potřeb 

Maslowova teorie motivace zdůrazňuje dva předpoklady: 

 Pouze neuspokojené potřeby mohou ovlivňovat chování, uspokojené potřeby 

nejsou motivátorem. 

 Je – li jedna potřeba uspokojena, objevuje jiná, vyžadující uspokojení. 
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    Potřeby podle jejich významu seřadil do systému hierarchie potřeb. 

 

 

Maslowova teorie v řízení 

Manažeři ji mohou využít k rozvoji svých vlastních motivačních přístupů. Prostřednictvím 

mzdy nebo platu jsou jedinci schopni uspokojovat své fyziologické potřeby. 

2. Herzbergova dvoufaktorová teorie (motivační faktory soustřeďující se na práci) 

Herzberger navrhl svou teorii motivace v roce 1959 a založil ji na studiu uspokojování potřeb 

zaměstnanců. Zaznamenal, že některé okolnosti práce nevytváří motivaci, ale musí se 

udržovat k spokojenosti zaměstnanců. Nazval je: 

• Udržovací faktory (hygienické) – Patří sem podniková politika a správa, odborný 

dozor, vztahy s nadřízeným, vztahy s pracovníky stejné úrovně, vztahy s podřízenými, 

plat, jistota práce, osobní život, pracovní podmínky, postavení 

Jiné okolnosti práce podle Herzbergera naopak vyvolávají vysokou míru motivace. 

• Motivační faktory (motivátory) – dosažení cíle, uznání, povýšení, práce sama, 

možnost osobního růstu, odpovědnost. 

„Rozdíl mezi motivačními a udržovacími faktory je podobný tomu, co psychologové popsali 

jako vnitřní a vnější motivátory.“ (James H.Donnely,Jr., Jamey L.Gibson, John M.Ivancevich, 

Management, str.377, Grada 1997) 
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• Vnitřní motivátory – objevují se při výkonu práce zaměstnance a práce sama je 

odměnou 

• Vnější motivátory – vnější odměny mající význam po vykonání práce mimo 

pracoviště 

Herzbergerova teorie v řízení 

Zaměří-li se manažeři pouze na udržovací faktory, k motivaci nedojde. Ke zlepšení motivace 

je třeba zabudovat motivátory přímo do práce. (James H.Donnely,Jr., Jamey L.Gibson, John 

M.Ivancevich, Management, str.377, Grada 1997) 

 

Teorie motivace zaměřené na proces 

 

1. Adamsonova teorie spravedlivé odměny 

Vychází z uvědomění si spravedlnosti. Existuje domněnka, že je možné spravedlnost ocenit 

poměrem mezi vklady a výnosy. Vkladem se rozumí pracovníkem vložené zkušenosti, úsilí, 

schopnosti, čas a sociální status. Výnosem pak plat, uznání, povýšení a zaměstnanecké 

výhody. Poměřují se vstupy do pracovního výkonu s výstupy (s tím, co zaměstnanec dostane). 

Pokud vnímá pracovník vztah vstupu a výstupu jako rovnocenné, pak ho ocení jako 

spravedlivý a je motivovaný k lepšímu výkonu. V opačném případě vnímá vztah jako 

nespravedlivý. Pocity spravedlnosti a nespravedlnosti jsou založeny na vnímání každého 

jednotlivce různě. 

 

1. Finanční odměny 

(vnitřní platový předpis) 

- srozumitelnost 

- spravedlivost 

- průhlednost 
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2. Nefinanční odměny 

a) vnitřní 

pocit úspěšnosti, přispění kolektivu, seberealizace 

a) vnější 

kariéra, pochvala, benefity, pracovní podmínky 

 

Použití teorie spravedlnosti v řízení 

Manažeři si musí být vědomi toho, že zaměstnanci porovnávají vše s tím, co dostávají jejich 

spolupracovníci. Je tedy velmi důležitá komunikace a měli by jednotlivým zaměstnancům 

sdělovat to, co bylo udělením odměny sledováno a jaké byly důvody pro její udělení. 

Předpokládá se velmi dobře propracovaný systém hodnocení a odměňování.  

 

2. Vroomova expektační teorie (teorie očekávání) 

 

V literatuře se uvádí, že jedinci jsou při práci motivováni k tomu, aby si volili mezi různými 

způsoby chování (např. výše tempa práce). Motivační síla pracovníka je složena ze dvou 

faktorů, jejichž hodnotu si pracovník určí sám svým subjektivním hodnocením a očekáváním.  

Prvořadá je hodnota cíle, kterého má zaměstnanec dosáhnout a očekávání, že cíle dosáhne. 

Tím se jeho motivace výrazně zvýší. 

Pracovní motivace je vyjádřena vztahem:     M = E x I x P 

M = pracovní motivace, E = očekávání, I = účinnost, P = preference (výsledek-odměna, trest) 

Použití expektační teorie v praxi 

Manažer musí chápat, jaké má pracovník očekávání, jak posuzuje jeho účinnost a jaké má 

preference. Různá úroveň motivace u lidí lze vysvětlit rozdíly v jejich způsobech vnímání. 
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Teorie zaměřená na stimulování          

 

Stimulování můžeme definovat jako vnější podnět, pobídku, která přichází z okolí. 

Stimulací označujeme nějakou okolnost, která podněcuje či povzbuzuje člověka k nějakému 

chování, činnosti, aktivitě a práci. Tuto činnost nazýváme stimulování. 

Stimul je vnější popud pro zvýšení aktivity. Existují stimuly peněžní, ale i nepeněžní, jako 

jsou zaměstnanecké výhody, kterými jsou například pružná pracovní doba, či zapůjčení 

automobilu, telefonu a podobně. 

Stimulační teorie je založena na myšlence, že chování jedince je výsledkem určitých vlivů a 

předpokládá důsledky chování. Jinými slovy je zaměřena na prostředí a jeho vlivy na jedince. 

Chování je považováno za důsledek vlivu prostředí. 

Thorndikeyovo zákon efektu tvrdí, že chování, které má za následek příjemnou zkušenost, se 

bude opakovat; chování, které má za následek nepříjemnou zkušenost se pravděpodobně 

opakovat nebude. (James H.Donnely,Jr., Jamey L.Gibson, John M.Ivancevich, Management, 

str.386, Grada 1997) 

Ke změně chování pracovníka se využívá tzv. podmiňující činitel, vycházející z výzkumné 

práce psychologa B. F. Skinnera, že vhodně vytvořené odměny ovlivňují chování jedince. 

Použití stimulační teorie v řízení 

Manažer může k stimulaci žádoucího chování použít pozitivní (odměna, pochvala, trest) nebo 

negativní stimuly (odebrání něčeho, trest). Dále má možnost použít programy kontinuálního 

nebo periodického stimulování. Kontinuálním stimulováním se rozumí odměňování 

žádoucího chování kdykoliv a vede k rychlejšímu učení chování. Periodické stimulování 

využívá odměňování pouze periodicky a vede k pevnějšímu osvojení. 
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Stimulační postupy 

 

Stimulační prostředky:  

1. hmotná odměna  

2. obsah práce (práce s lidmi,v přírodě…)  

3. povzbuzování (kontakt podřízeného s nadřízeným)  

4. atmosféra prac.skupiny  

5. prac.podmínky a režim práce (čistota,hluk)  

6. identifikace s profesí,prací,podnikem  

7. externí stimulační prostředky (polit.situace,makroeko.situace,rodinná krize) 

 

3 Motivace a pracovní výkon 

 

Motivace k práci je aspektem lidského chování a souvisí s výkonem pracovní činnosti, také 

vyjadřuje celkový přístup člověka k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. 

 

Pracovní výkon zaměstnance je závislý na úrovni motivace, schopnosti pracovníka a 

pracovních podmínkách, je ovlivněn motivací pracovníka. Dalšími faktory ovlivňujícími 

výkon s motivací jsou: schopnosti a dovednosti jedince, kvalifikační předpoklady a další 

faktory, např. organizace práce, pracovní prostředí apod. Pracovní podmínky, úroveň 

motivace a schopnosti zaměstnance musí dosahovat optimální úrovně, aby byl dosažen 

požadovaný výkon. Dalším důležitým nástrojem motivace je vykonávaná práce. Ta umožňuje 

pracovníkovi rozvíjet své schopnosti a dodává mu pocit seberealizace. Neméně důležité je 

také, zda je vykonávaná práce spojena s prestižním společenským postavením a jaké jsou 

vztahy na pracovišti. To vše velmi ovlivňuje motivaci zaměstnanců a napomáhá k dosahování 

vyšších pracovních výkonů. Poslední z důležitých motivačních nástrojů je tzv. identifikace s 

prací. Pokud se totiž pracovník s vykonávanou prací identifikuje, nepovažuje ji za povinnost, 

ale může ji považovat za náplň svého života, což má  na pracovní výkon a kvalitu odvedené 

práce výrazný vliv. 
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Mezi motivací a pracovním výkonem neplatí přímo úměrný vztah a vyšší motivace tudíž 

neznamená vyšší výkon. Výkon pak dále nestoupá, naopak může i klesat. Přílišná motivace 

s sebou přináší vysoké napětí a oslabuje tak předpoklady k vyššímu výkonu. 

Vztah mezi výkonem, motivací a schopnostmi lze vyjádřit vzorcem: 

 

                                                             V = f (M . S) 

 

V…úroveň výkonu, M…úroveň motivace, S…úroveň schopností 

 

Motivace je ovlivňována stimuly. Kromě stimulů mají na motivaci a výkon pracovníka vliv 

také odměny. Tento způsob motivace je dnes již překonán, protože se v minulosti ukázalo, že 

vysoký plat nemotivuje pracovníky k vysokému výkonu. Vysoká motivace se tak stává 

příčinou nízkého výkonu. V současnosti se spíše využívají nepeněžní odměny a benefity. 

 

4 Pracovní výkon a výkonnost 

 

Pracovní výkon můžeme definovat jako výsledek práce vykonané v konkrétních podmínkách 

za určitou dobu. Sledovat můžeme také množství práce, kvalitu práce, včasnost, provedení, 

přístup k práci, přítomnost v práci a další kritéria, která jsou zahrnuta v pracovní smlouvě a 

kritériích hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. Výkon zaměstnance ovlivňuje jeho  

kvalifikace, délka praxe v oboru, motivace ke konkrétní pracovní činnosti, vztah k podniku, 

kvalita pracovního prostředí vůbec a kromě psychických procesů a vlastností také jeho 

schopnosti, motivace a podmínky. 

Uspokojivý či neuspokojivý pracovní výkon se zpravidla dává do souvislosti s dostatečnou 

nebo naopak nedostatečnou motivací. Faktory neuspokojivého výkonu mohou být i jiné, např. 

nedostatek příležitostí, dovedností nebo zkušeností.  
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4.1 Mzdy a pracovní výkon 

Pojem pracovní výkon není tak často diskutován tak jako například mzda. Tato přímo 

související veličina je v tichosti pomíjena, přestože rozhoduje o prosperitě. 

Při mediálních i nemediálních diskuzích se hovoří o platech a mzdách. Málokdy se v 

souvislosti s tím hodnotí pracovní výkon. Chybou je, když manažer nehodnotí pracovní výkon 

veřejně a nedá ho do souvislosti s odměňováním. Autor: J.Novotný   

 

4.2 Výkonové odměňování  

Orientací na výkonové odměňování se zvyšuje tlak na efektivitu a produktivitu práce 

zaměstnanců. Řízení výkonu jako ovlivňování výkonu musí být v souladu se strategií 

organizace a může být jedním z nástrojů řízení výkonu a odměňování, ne však nástrojem 

jediným, ani plošně aplikovatelným.  

Pro kvalitní řízení výkonu je potřeba si položit základní otázky. Jak dosáhnout očekávaných 

výsledků, tedy žádoucího výkonu? Jak udržet výkon zaměstnanců? Jak výkon zvyšovat? 

Zodpovězení těchto otázek povede každého manažera k transformaci systému odměňování.  

 
 
 
 
 
Shrnutí odborného výkladu o odměňování zaměstnanců publikoval Jan Urban (2010), stručně 

z něj uvádím: 

Podle Jana Urbana se jedná o výkonové odměňování, je-li alespoň část mzdy zaměstnance 

závislá na jeho objektivně měřitelném výkonu, nejlépe tak, že jsou pro tento výkon předem 

stanoveny určité požadované výsledky nebo cíle a výkonová složka mzdy je závislá na jejich 

splnění. 

Výkonové požadavky musí být stanoveny předem a jejich hodnocení musí být objektivně 

měřitelné a zaměstnancům známé podle předem vysvětlených kritérií. Za výkonové 

odměňování nelze považovat zvýšení základní mzdy zaměstnance odměnou za jeho 

dlouhodobou dobrou výkonnost. 

Dále pak Doc. Ing. Jan Urban CSc. uvádí, že správně koncipované systémy výkonového 

odměňování jsou účinným nástrojem pracovní motivace i zvýšení výkonu. Výzkumy 

opakovaně ukázaly, že vhodně vytvořené odměňování zvyšuje produktivitu práce ve srovnání 

s jen pevnou (časovou) mzdou o 20–25 %. Výkonové odměňování je tak v současnosti ve 
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vyspělých ekonomikách běžnou praxí u naprosté většiny zaměstnanců. Otázkou tak není, zda 

výkonové odměňování používat nebo ne, ale jak výkonovou složku mzdy konstruovat tak, 

aby odpovídala potřebám organizace. Způsobů výkonového odměňování lze totiž konstruovat 

velké množství a žádný z nich není bez nedostatků. 

 

 

 

Cíle výkonového odměňování 

Cílem výkonového odměňování je především: 

- vázat odměnu na výsledky práce 

- lépe kontrolovat mzdové náklady podniku 

- posílit spravedlnost odměňování 

- podpořit identifikaci zaměstnanců s podnikem a jeho cíli 

- zvýšit konkurenceschopnost podniku na trhu práce. (Prostřednictvím výkonové mzdy dává 

podnik svým zaměstnancům možnost vydělat si nejen nad úroveň své základní mzdy, ale i 

nad úroveň mzdy, kterou nabízí konkurence. Výkonové odměňování založené na kritériích, 

které má zaměstnanec pod kontrolou, vyhovuje proto především schopným zaměstnancům 

důvěřujícím své výkonnosti. Pro podnik se tak stává nástrojem umožňujícím na trhu 

přednostně získat kvalitní zaměstnance.)       

                                            ( Doc. Ing. J. Urban CSc., Zásady výkonového odměňování, 2010) 

 

4.3 Hlavní zásady výkonového odměňování 

 

Zaměstnanci musí považovat stanovené cíle či požadavky vždy za jasné, srozumitelné a 

realistické a předem znát výši své odměny. Dále musí věřit, že budou skutečně odměněni, a 

aby byla výkonová odměna úměrná vynaložené práci, tzn. existuje vztah mezi výsledky a 

odměnou. 

Podle dostupné literatury patří mezi další zásady: diferenciovaná kritéria hodnocení výkonu, 

správný podíl pevné a výkonové složky mzdy (relativní výše odměny, aby působila motivačně 

a výkon neoslabovala), četnost vyplácení odměn (podle významu pozice v organizaci), 

získávání průběžných informací o plnění úkolů, mít možnost ovlivnit výsledky, možnost 
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zaměstnanců podílet se na rozhodování, podílení na dosažených výsledcích, pravidelné 

ověřování účinnosti výkonového odměňování. 

 

5 Hodnocení pracovníků 

 

Dalším úkolem manažera je pracovníky hodnotit a analyzovat jejich výkonnost. Pracovníci 

získávají zpětnou vazbu o své práci. Hodnocení je důležité pro zvýšení motivace a pomáhá 

řešit pracovní problémy či ujasnit si cíle mezi jednotlivými zaměstnanci. V systému 

hodnocení se rozeznávají tři kategorie: 

 výkon 

 odměna 

 motivace 

5.1 Systémy zaměstnaneckých výhod 

Lidé nepracují jen kvůli mzdě nebo platu. Účelem není jen udržet své zaměstnance v místě a 

zajistit, aby zachovali věrnost, ale také přispět k růstu jejich produktivity. Samozřejmě také 

přilákat nejlepší a kvalitní kandidáty. 

Nízká zaměstnanost v České republice umožňuje některým uchazečům o práci – expertům 

podle odbornosti, vybírat si, kde budou pracovat, což firmy vědí a lákají je na řadu benefitů. 

Benefitem se rozumí zaměstnanecká výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad 

rámec jeho mzdy a lze nabízet v různých oblastech: 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – vzdělávání, jazykové kurzy pro zaměstnance    

                                                          (případně rodinné příslušníky), rozvoj kariéry   

                                                          v ČR i zahraničí 

 Pracovní podmínky – moderní technologie, příjemné pracovní prostředí, péče o   

                                   bezpečnost a zdraví na pracovišti 

 Kolektivní smlouva – týden dovolené navíc 

 

 Výběrové benefity (dle pozice) – služební automobil i k soukromým účelům, mobilní   
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                                    telefon i k soukromým účelům, nadstandardní zdravotní péče 

 Příspěvky na pojištění 

 Volnočasové benefity – podpora volnočasových aktivit, pořádání firemních a      

                                    rodinných akcí 

 

Cafeteria systém nebo anglicky Cafeteria plan 

Cafeteria systém je méně známým systémem zaměstnaneckých výhod a dle dostupné 

literatury je nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem v USA. Tento “věrnostní program” 

spočívá ve sbírání bodů či kreditů, které si  následně mohou pracovníci utratit za libovolný 

zaměstnanecký benefit z katalogu odměn.  

Od ostatních systémů zaměstnaneckých výhod se liší tím, že si zaměstnanec zvolí svůj benefit 

sám. Klíčovou výhodou je, že v USA (díky tamním zákonům) je možné osvobození 

veškerých výhod v rámci Cafeteria systému, až do výše dvou měsíčních platů, od daní. Velmi 

oblíbené jsou “zážitky”, věcné odměny, potřeby pro domácnost, hračky pro děti a různé 

vouchery. 

 

6 Společné pojetí ředitele základní školy a manažera z oblasti ziskového sektoru 

 

V práci ředitele základní školy se významně uplatňuje pojetí manažera z oblasti 

podnikového managementu, protože základem řízení školy je plánování, organizování, 

vedení lidí, kontrola a hodnocení. 

Kvalita – výkonnost škol či výkonnost podniku závisí na kvalitě managementu. 

Výkonnost manažera je přímo úměrná kvalitě jeho manažerských kompetencí. Pro 

toto téma je zásadní kompetence psychosociální a kompetence pro efektivní vedení 

lidí. Jsou jimi například: 

 Harmonizovat organizaci vztahů k podřízeným – delegování, motivování a 

kontrola 

 Dovednost motivovat podřízené 

 Dovednost vytvořit a realizovat personální politiku 

 Vytvářet pozitivní vztahy 



 

26 
 

Všichni manažeři mají společný cíl – kvalitního zaměstnance s vysokým 

pracovním nasazením a disciplínou, flexibilitou, pracovní stabilitou, vstřícným 

postojem a ochotou přijmout odpovědnost. 

Všichni manažeři usilují o zvýšení motivačního působení k podpoře výkonové motivace. 

7 Specifika školství 

 

Specifika školského prostředí popsala Dvořáková (2, s. 15) 

„Poznatky a principy managementu mají univerzální platnost a mohou být aplikovány ve 

všech organizacích a zařízeních. Školy mají mnoho společného s jinými organizacemi, které 

seskupují lidi za určitým účelem. Uvedené přístupy k řízení školy a školským manažerům 

vycházejí pouze z funkcí, které jsou společné různým typům organizací. Jde zejména o 

financování, personalistiku a vztahy s klienty organizací a širokou veřejností. V oblasti 

vzdělávání tvoří podstatu činností vztahy mezi lidmi. Jde o specifickou cílevědomou činnost, 

jejímž smyslem je vzájemné působení lidí a subjektů vzdělávání. Cíle vzdělávání jsou rovněž 

mnohem komplexnější než v jiných oblastech a jejich vymezení je nesrovnatelně obtížnější než 

například ve výrobních organizacích, které pracují s kritérii maximalizace výstupů a zisku. 

Proto je velmi obtížné zjišťovat, v jaké míře a kvalitě se cílů vzdělávání dosahuje. Úspěšnost 

působení školy můžeme většinou posoudit až s určitým časovým odstupem a konečnými 

výsledky práce škol až po mnoha letech a to například po absolvování školy. Zaměříme-li se 

na oblast vnitřních a vnějších vztahů, žáci či studenti mohou být považováni za výstupy či 

produkty školy, ale také i za její zákazníky.“ 
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II Praktická část 
 

8 Metodologie výzkumu 

8.1 Cíl výzkumu 

Mým cílem bylo co nejobjektivněji zmapovat situaci zavedených motivačních faktorů 

v různých školách a různých ziskových organizacích a dále tyto motivační faktory zhodnotit, 

porovnat a navrhnout možné motivační faktory ze ziskového sektoru do ZŠ. 

8.2 Hlavní a dílčí otázky 

Ke splnění hlavního cíle výzkumu jsem si položila dvě otázky a vycházela jsem z analýzy 

hlavní výzkumné otázky a studia odborné literatury. Jaký je rozdíl v motivačních faktorech 

využívaných na ZŠ a v ziskovém sektoru? Lze převést některé motivační faktory ze ziskového 

sektoru do ZŠ? 

Pro účely výzkumu jsem si stanovila tvrzení: Ředitelé ZŠ využívají rozdílné motivační 

faktory než ředitelé v ziskovém sektoru. 

8.3 Výzkumné strategie a metody, techniky sběru dat 

Zvolila jsem proto typologickou (srovnávací) metodu výzkumu, zjišťující podobnosti-rozdíly. 

Nejvhodnější metodou sběru dat se mi jevil dotazník. V dotazníku jsou použity typy otázek: 

otevřené, polozavřené, uzavřené a odpovídali na ně kompetentní osoby (ředitelé, manažeři) 

z různých druhů škol ( ZŠ, ZŠ a MŠ apod.) a z různých oblastí podnikání. 

Dotazník byl koncipován tak, aby zjistil motivační faktory a stimulační prostředky využívané 

na různých základních školách a také motivační faktory a stimulační prostředky využívané 

v ziskovém sektoru. Výzkumem byly zjištěny druhy motivátorů a stimulačních prostředků a 

bylo možno srovnat výsledky ze ZŠ a ziskového sektoru. Takto získané náměty z praxe lze 

využít k rozšíření motivační škály pro motivaci pedagogických pracovníků. 

8.4 Charakteristika a popis výběrového souboru 

Pro výzkumnou část své práce jsem zvolila kvantitativní výzkum. Základní soubor pro 

potřeby mého výzkumu jsem definovala jako soubor všech základních škol v České republice 

s počtem zaměstnanců 20 a výše, a všech ziskových organizací v ČR s počtem zaměstnanců 

20 a výše. Jelikož nikdy nelze zjistit údaje o všech jednotkách sociální skupiny, je důležité si 

zvolit výběrový soubor, na kterém budu skutečně výzkum provádět. Výběrový soubor jsem 
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pak konstruovala za pomocí náhodného výběru s pomocí generátoru náhodných čísel, jak 

v případě základních škol, tak i u ziskových organizací. Z každého kraje České republiky 

jsem generováním náhodných čísel vybrala vzorek 7 základních škol a 7 podniků. Do 

výběrového souboru bylo zvoleno náhodně celkem 196 jednotek skupiny, každá jednotka 

měla stejnou pravděpodobnost být vybrána do tohoto reprezentativního vzorku.  

V rámci přípravy výzkumu jsem vymezila rozsah základního a výběrového souboru, současně 

jsem se rozhodla o způsobu výběru jednotek do reprezentativního vzorku. Při tvorbě 

dotazníku jsem využila možnosti sady kancelářských aplikací poskytovaných přímo online, 

sady Google Docs, jedná se totiž o velmi zajímavé řešení tvorby dokumentů. Po přípravné 

fázi bezprostředně následovala etapa získávání a sběr dat. Oslovila jsem ředitele škol a 

manažery ze ziskového sektoru k vyplnění dotazníku, protože právě oni jsou 

nejkompetentnější, nejvýrazněji se zabývají motivací a je to jedna z nejdůležitějších 

schopností manažera v oblasti personální práce, vedení lidí. Mají dobrý přehled o výkonech 

svých zaměstnanců a podmínkách pracovního prostředí. Při výběru vzorku základních škol a 

podniků jsem kladla důraz na to, aby všichni dotazovaní měli nejméně 20 zaměstnanců, 

protože motivování a výkonové odměňování nemusí sloužit jen k dosažení mimořádných 

pracovních výsledků nebo podpoře mimořádného pracovního úsilí jednoho zaměstnance, ale 

podle potřeb organizace i skupin nebo i širšího okruhu osob. Po průběžné kontrole 

získávaných údajů v kancelářské sadě Google Docs se ustálil počet vyplněných dotazníků na 

čísle 156, z toho od ředitelů základních škol se vrátilo zpět 85 a ze ziskového sektoru 71, 

návratnost činí 79,59% = 80%.  

Zpracování získaných údajů spočívá v uspořádání dat a jejich grafického znázornění. 

 

8.5 Analýza dat 

Bogdan a Biklen charakterizují kvalitativní analýzu jako "práci s daty, jejich organizaci,  

jejich rozdělení na uchopitelné jednotky, provedení syntézy, vyhledávání vzorců, odhalování, 

co je důležité a co ještě je nutné zjistit, rozhodování, co chceme o tom všem sdělit ostatním“. 

(1982) 
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Graf 1. Zastoupení ZŠ a ziskového sektoru v analyzovaném vzorku. 

 

 

 

 

Graf 2. Rozdělení respondentů podle délky praxe v manažerské práci a sektoru, který 

zastupují.  
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Tabulka 3. Motivace zaměstnanců ke zvýšení výkonu (motivátory, které nebyly uvedeny 

v dotazníku a ředitelé a manažeři je považují za důležité) Motivátory jsou seřazené podle 

četnosti. 

 

ZŠ                                                                          Ziskové organizace 

hodnocení a finanční motivace                          X motivační odměna za zvlášť přidělenou práci           X 
 pochvala a poděkování                                        X        roční odměny ze zisku 
 delegování odpovědnosti                                    X možnost profesního růstu 
 

drobné dárky                                                         X 
zlepšení pracovního prostředí a pracovních 
podmínek 

 společná setkání mimo pracovní dobu-výjezdy péče o celkovou spokojenost zaměstnanců 
 veřejné ocenění, např.články do novin            X podpora kolektivu 
   vytváření pozitivní atmosféry pracovního prostředí 
   zájem o pracovníky 
   vstřícnost 
   vzájemná komunikace 
   pohovory 
   hodnocení na společných poradách 
   vzdělávání zaměstnanců 
   možnost vybírání přesčasových hodin 
   klouzavá pracovní doba 
   zaměstnanecké výhody, benefity 
   týden dovolené navíc 
   stravenky                                                                        X 
 

   Oslovila jsem ředitele škol a manažery ze ziskového sektoru k vyplnění dotazníku, protože 

právě oni jsou nejkompetentnější, nejvýrazněji se zabývají motivací a je to jedna 

z nejdůležitějších schopností  manažera v oblasti personální práce, vedení lidí. Mají dobrý 

přehled o výkonech svých zaměstnanců a podmínkách pracovního prostředí. Při výběru 

vzorku základních škol a podniků jsem kladla důraz na to, aby všichni dotazovaní měli 

nejméně 20 zaměstnanců, protože motivování a výkonové odměňování nemusí sloužit jen 

k dosažení mimořádných pracovních výsledků nebo podpoře mimořádného pracovního úsilí 

jednoho zaměstnance, ale podle potřeb organizace i skupin nebo i širšího okruhu osob. 

Pro volbu faktorů je klíčová náplň práce. Volba a hodnocení musí mít přímou vazbu na 

povahu pracovních úkolů, jejichž výkon určitá pracovní činnost předpokládá. 
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Ke zjištění nejdůležitějších motivátorů využívaných v ZŠ a ziskových organizacích jsem 

využila otevřenou otázku, na kterou respondenti odpovídali podle své praxe a které sami volí 

pro motivaci zaměstnanců ke zvyšování výkonu. Při analýze odpovědí se ukázalo, že některé 

motivátory neměly být uvedeny, protože jsou vyjmenované již v grafu č. 8 a č. 9. Ty jsem 

označila křížkem a z analýzy vypustila. 

Z dotazníku vyplývá, že ředitelé používají navíc pouze jediný motivátor – společná setkání 

mimo pracovní dobu - výjezdy. 

Motivátory pro motivaci zaměstnanců ke zvýšení výkonu se u obou sektorů liší.  

Zatímco se u ZŠ objevil pouze jeden motivátor zaměřený na společná setkání mimo pracovní 

dobu - výjezdy, pak u ziskového sektoru nacházíme ve výčtu motivátorů možnost profesního 

růstu, zlepšení pracovního prostředí, péče o celkovou spokojenost zaměstnanců, podpora 

kolektivu, zájem o pracovníky, vstřícnost, vzájemná komunikace, pohovory,  hodnocení na 

společných poradách a vzdělávání. 

 Vzhledem k možnostem, které management ve školství má, jsou to všechno motivátory, které 

lze ve školství využívat. Další, pro svou finanční náročnost, či specifika školského sektoru a 

platnou legislativu, jsou motivátory vyskytující se pouze v ziskovém sektoru: roční odměny 

ze zisku, možnost vybírání přesčasových hodin, klouzavá pracovní doba, týden dovolené 

navíc. 

Graf 4. Četnost využití platového ohodnocení pomocí pevného tarifu nebo tarifního rozpětí 
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Ve větších organizacích patří k hlavním formám odměňování pracovníků zpravidla pevná 

(tarifní) mzda. 

Výhodou pevného tarifu, který se většinou opírá o hodnocení prací či pracovního místa, je 

relativně stabilní mzdová struktura usnadňující řízení a plánování mzdových prostředků 

organizace. 

 

Graf 5. Rozdělení respondentů podle využití pravidelných či jednorázových odměn. 

 

 

 

Respondenti měli možnost i jiného výběru. Jako jediná jiná možnost se v odpovědi objevila 

kombinace pravidelné a jednorázové odměny. 
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Tabulka 6. Kritéria pro odměňování, která považují respondenti za nejdůležitější. 

ZŠ                                                                         Ziskový sektor 

PR školy zisk 
 efektivnost práce pracovitost 
 kreativita zodpovědnost 
 přínos pro školu umění jednat se zákazníkem 
 samostatnost systematičnost 
 aktivita mimo školu spolehlivost 
 tvorba výukových materiálů důslednost 
 vedení projektů kreativita 
 vedení zájmových kroužků ochota pomoci v krizových situacích 
 propagace prací školy snaživost 
 kvalita pedagogické práce proaktivita 
 prospěšnost pro image školy loajálnost 
 pomoc žákům s SPU výkon 
 péče o kabinety výsledky 
 

práce předsedů předmětových komisí 
schopnost dotahovat řešení do 
konce 

 podíl na naplňování koncepce a strategie školy časová flexibilita 
 sebevzdělávání vzdělání 
 zkvalitňování prostředí školy odborná schopnost 
 účelné využívání moderních výuk.metod a 

hodnocení 
splnění předepsané časové osy 
úkolu 

 náročnost práce kladný přístup 
 nadstandardní výkon začlenění se do kolektivu 
 stabilní kvalitní výuka schopnost spolupráce 
 kvalitně vedená třída  komunikativnost 
 úspěchy žáků v soutěžích   
 

 
  

 

   Ke zjištění kritérií pro odměňování využívaných v ZŠ a ziskových organizacích jsem také 

využila otevřenou otázku, na kterou respondenti odpovídali podle své praxe. 

Roztřídění kritérií: 

Charakterové vlastnosti – pracovitost, zodpovědnost, systematičnost, spolehlivost, důslednost, 

snaživost, proaktivita, loajálnost, schopnost dotahovat řešení do konce, splnění předepsané 

časové osy úkolu, kladný přístup 

Sociální schopnosti – umění jednat se zákazníkem, ochota pomoci v krizových situacích, 

časová flexibilita, začlenění do kolektivu, schopnost spolupráce, komunikativnost 

Kvalifikace pracovníka – vzdělání, odborné schopnosti 

Pracovní předpoklady – výsledky  
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Profesní znalosti a dovednosti – tvorba výukových materiálů, vedení projektů, kvalita 

pedagogické práce, podíl na naplňování koncepce a strategie školy, účelné využívání 

moderních výukových metod a hodnocení, nadstandardní výkon, stabilní kvalitní výuka, 

kvalitně vedená třída,pomoc žákům s SPU,úspěchy žáků v soutěžích, přínos pro školu 

Organizační schopnosti  - efektivnost práce 

Samostatnost – charakterová vlastnost 

Zájmy a hodnoty (estetické, sociální, tvůrčí). Aktivita mimo školu, vedení zájmových 

kroužků, propagace prací školy, prospěšnost pro image školy, péče o kabinety, zkvalitňování 

prostředí školy.  

Zájem je silný motivační prvek, který aktivizuje člověka a může tak rozvíjet jeho schopnosti.  

Jde o trvalejší vztahy člověka k určité činnosti či předmětu.   

V ziskovém sektoru převládají kritéria zaměřená na psychologický profil osobnosti 

pracovníka. Jde zejména o povahové vlastnosti, do kterých řadíme mimo jiné sociální 

schopnosti jedince a charakterové vlastnosti. Neméně důležitý je též zvláštní soubor 

schopností nazvaný kreativita, při kterém dokáže jedinec využít svého myšlení k něčemu 

novému, což je užitečné a přijatelné pro společnost. Za zmínku stojí také kritérium – výkon, 

který ovlivňuje mnoho faktorů, jako např. kvalifikace pracovníka, délka praxe v oboru, 

motivace ke konkrétní činnosti či schopnosti pracovníka. 

Ve školství jsou kritéria zaměřená na profesní znalosti a dovednosti pracovníka. 

Z dotazníku vyplynulo, že charakterové vlastnosti a sociální schopnosti zaměstnanců jsou pro 

ziskový sektor mnohem důležitější. Obojí lze měnit velmi těžko, kdežto chybějící nedostatky 

v profesních znalostech a dovednostech pracovníka se dají doučit.   
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Graf 7. Počet bodů v kritériích pro odměňování. Uvedeno v procentech. 

 

Hodnocení pracovníků je důležitým nástrojem personálního řízení. Odpovídající hodnocení a 

odměňování zaměstnanců je efektivním nástrojem pro získání a udržení pracovní síly. 

Při hodnocení výkonu pracovníka či pracovní skupiny, je třeba zvážit, která kritéria výkonu 

jsou přiměřena dané práci. Musí se zvážit jejich spolehlivost, citlivost na náhodné vlivy nebo 

rozdílné podmínky práce. Základními kritérii jsou kvantita, kvalita a včasnost plnění. 

Hodnocení pracovního výkonu není zaměřeno jen na výsledky práce, ale také na pracovní a 

sociální chování, schopnosti a další vlastnosti jedince, takže se snažíme nalézt i kritéria jiná a 

detailnější. Je důležité vědět, co manažer měřením výkonu sleduje (výsledky, pracovní 

chováni či vlastnosti a dovednosti).  

Možných kriterií pro každou součást pracovního výkonu je mnoho. Uvedu jen některé: 

o Výsledky – prodej výrobků či služeb (realizované výsledky práce), množství 

práce, kvalita práce, zmetkovitost, úrazovost, spokojenost zákazníků, množství 

reklamací, apod. 

o Chování – ochota přijímat úkoly, dodržování instrukcí, hospodárnost, řádná 

docházka, jednání s lidmi, vztahy ke spolupracovníkům, vztah k zákazníkům, 

chování k nadřízeným či podřízeným, apod. 

o Dovednosti, znalosti a vlastnosti – znalost práce, dovednosti, schopnost 

                        koordinovat činnosti, vzdělání, samostatnost, spolehlivost, loajalita, tvořivost,             

                        apod. 
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Graf 8. Projevy uznání. 

 

Respondenti měli odpovědět na otázku: Jaké projevy uznání používáte nejvíce? Měli možnost 

vybrat více než jedno zaškrtávací políčko z předem připravených možností a případně doplnit 

jinou. Této možnosti však nikdo nevyužil. 

Z grafu  je možno vysledovat, že ředitelé ZŠ i manažeři v ziskovém sektoru nejčastěji 

používají projevy uznání: pochvalu a odměnu. V ziskovém sektoru se jako další nejčetněji 

využívaným projevem uznání vyskytuje: delegování se zvýšenou odpovědností. 

Cílem odměňování zaměstnanců je udržet kvalitní zaměstnance a motivovat je. 

 

Graf 9. Nejčastěji nabízené zaměstnanecké výhody. 
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Respondenti měli odpovědět na otázku: Které ze zaměstnaneckých výhod nabízíte nejčastěji? 

Měli možnost vybrat více než jedno zaškrtávací políčko z předem připravených možností a 

případně doplnit jinou. Této možnosti opět nikdo nevyužil. Z nabídky nikdo nevyužil 

možnost: slevy na nákup zboží a služeb. Z grafu zmizela popiska: dovolená a placené volno 

nad rámec zákona. 

Nejvíce respondentů (více než 25 zaškrtnutých políček) ze ZŠ uvedlo příplatek na stravování, 

příplatky na kulturní, sportovní a relaxační aktivity a odborné a jazykové kurzy. 

V ziskovém sektoru (více než 25 zaškrtnutých políček) byl uveden s nejvyšším počtem také 

příplatek na stravování, následuje dovolená a placené volno nad rámec zákona, dále firemní 

notebook, telefon nebo automobil, následují odborné a jazykové kurzy. 

Příplatek na stravování patří mezi nejrozšířenější zaměstnanecké výhody vyskytující se 

v obou sektorech. 

Zaměstnanecké výhody napomáhají ke stabilizaci klíčových zaměstnanců, zvyšují atraktivitu 

organizace, mají vliv na klima organizace, podporují image zaměstnavatele a přispívají ke 

spokojenosti zaměstnanců. 

 
 

Tabulka 10. Způsoby povzbuzování zaměstnanců k většímu výkonu. 

  ZŠ 
ziskový 
sektor 

nabídkou kariérního postupu 12 36 

volností při výkonu práce 51 32 

samostatností 52 34 

v možnosti spolurozhodování 51 12 

pozitivní motivací (odměna) 54 36 

důslednou kontrolou 14 23 

podporou nejistoty 0 13 
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Graf 11. Způsoby povzbuzování zaměstnanců k většímu výkonu. 
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odpovědí než je 30) – odměna, samostatnost, volnost při výkonu práce. V ZŠ se dále objevuje 

nejčastěji možnost spolurozhodování (naopak od ziskového sektoru) a v ziskovém sektoru 

nabídka kariérního postupu. V ziskovém sektoru má kariérní postup stejnou váhu jako 

odměna. Důsledná kontrola v ziskovém sektoru je využita ve vyšší míře než u ZŠ. 
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9 Závěr  

Celkem se výzkumu zúčastnilo 156 manažerů, z toho 85 ředitelů základních škol  a 71 

manažerů ze ziskového sektoru. Návratnost dotazníků činila 79,59% = 80%. 

Z výzkumu vyplynulo, že v obou sektorech se shodně využívají tyto motivátory: pochvala, 

odměna, delegování se zvýšenou odpovědností, prezentace, dárek, příplatek na stravování 

(stravenky), příplatky na kulturní, sport. a relax. aktivity, odborné a jazykové kurzy, firemní 

notebook, telefon nebo automobil, příplatek na penzijní připojištění, příplatek na dovolenou, 

dovolená a placené volno nad rámec zákona, firemní akce.  

V ziskovém sektoru je to navíc:  možnost profesního růstu, zlepšení pracovního prostředí, 

péče o celkovou spokojenost zaměstnanců, podpora kolektivu, zájem o pracovníky, vstřícnost, 

vzájemná komunikace, pohovory,  hodnocení na společných poradách, zaměstnanecké 

výhody, benefity a nabídka kariérního postupu. V ziskovém sektoru má kariérní postup 

stejnou váhu jako odměna. Podle tohoto výzkumu nejsou ve školském sektoru tyto motivátory 

využívány. 

Výzkumná otázka byla potvrzena ze získaných poznatků, analýzy a zhodnocení obou systémů 

uvedených v této práci. Lze konstatovat, že motivátory jsou v každé škole i podniku rozdílné, 

řada jich je ale společných. 

Z dotazníku také vyplynulo, že ve školství jsou kritéria zaměřená na profesní znalosti a 

dovednosti pracovníka, na rozdíl od ziskového sektoru, pro který jsou mnohem důležitější 

charakterové vlastnosti a sociální schopnosti zaměstnanců. Práce v neziskových organizacích 

nabízí širší prostor pro uspokojování osobních potřeb. Důvodem může být rozdílné prostředí, 

ve kterém manažeři působí. 

Finanční ocenění už zaměstnancům nestačí. Důležitou se stává také firemní kultura, 

zajímavost a různorodost práce a pocit soužití s organizací. Neméně podstatná je i 

komunikace a individuální přístup. 

Zaměstnanecké výhody napomáhají ke stabilizaci klíčových zaměstnanců, zvyšují atraktivitu 

organizace, mají vliv na klima organizace, podporují image zaměstnavatele a přispívají ke 

spokojenosti zaměstnanců. 

 

Získané poznatky mohou být  využity pro aktualizaci motivačních nástrojů pro ředitele ZŠ. 
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Příloha 1. Dotazník pro bakalářskou práci - Motivace ke zvýšení výkonu zaměstnanců 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, právě zpracovávám bakalářskou práci na téma Motivace 

pedagogů ZŠ jako strategie zvyšování práce. Prosím o pomoc s vyplněním tohoto dotazníku, jehož 

cílem je zjistit jaký je rozdíl v motivačních faktorech využívaných na základních školách a v ziskovém 

sektoru a zda-li lze některé motivační faktory převést ze ziskového sektoru do základních škol. 

Dotazník je určen pouze pro ředitele a manažery. Všechny informace uvedené v tomto dotazníku jsou 

považovány za vysoce důvěrné a jeho výsledky budou využity pouze pro mou bakalářskou práci. 

Děkuji za Váš čas. Mgr. Ivana Pečenková. 

Jaký sektor zastupujete? 

o základní školy 

o ziskový sektor 

Vaše délka praxe v manažerské práci. 

o 0-5 let 

o 5-10 let 

o 10-20 let 

o 20 let a více 

Jak motivujete své zaměstnance ke zvýšení výkonu?  

Zde prosím vepište motivátory, které nejsou uvedeny v dotazníku a považujete je za důležité. 

Jaké využíváte platové ohodnocení? 

o pevný tarif 

o tarifní rozpětí 

Jak odměňujete za zásluhy?  

V okénku jiné uveďte jaké. 

o pravidelné odměny 

o jednorázové odměny 

o Jiné:  

Z kolika bodů jsou tvořena vaše kritéria pro odměňování? 

o 0-5 

o 6-10 

o 11-15 

o 16 a více 
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Uveďte alespoň 5 kritérií, které považujete za nejdůležitější. 

Jaké projevy uznání používáte nejvíce?  

V okénku jiné uveďte jaké. 

o pochvala 

o odměna 

o prezentace na veřejnosti 

o delegování činnosti se zvýšenou odpovědností 

o dárek 

o Jiné:  

Jak povzbuzujete zaměstnance k většímu výkonu? V okénku jiné uveďte jaké. 

o důslednou kontrolou 

o podmínkami pro soutěžení 

o podporou nejistoty 

o pozitivní motivací (odměna) 

o negativní motivací (trest) 

o nabídkou kariérního postupu 

o volností při výkonu práce, samostatností 

o v možnosti spolurozhodování 

o Jiné:  

Které ze zaměstnaneckých výhod nabízíte nejčastěji? 

V okénku jiné uveďte jaké. 

o příplatek na dovolenou 

o firemní akce 

o slevy na nákup zboží a služeb 

o firemní notebook, telefon nebo automobil 

o příplatek na stravování 

o dovolená a placené volno nad rámec zákona 

o odborné a jazykové kurzy 

o příplatky na kulturní, sportovní a relaxační aktivity 

o Jiné: 
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