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MOTIVAČNÍ FAKTORY OSOBNÍCH 

ASISTENTŮ KLUBU „HORNOMLÝNSKÁ“ 

 

 

Motivational factors of personal assistants 

from “Hornomlýnská” club 



 

SOUHRN: 

 

 Bakalářská práce se zabývá motivací osobních asistentů pracujících pro klub 

„Hornomlýnská“. Teoretická část zahrnuje různé teoretické poznatky týkající se 

motivace, jako je její definice, rozdělení či její zdroje. Dále zde nalezneme několik 

jednotlivých teorií pracovní motivace (Maslowova teorie hierarchie potřeb, 

Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace, McGregorova teorie X a Y, 

Skinnerova teorie pozitivního posílení aj.). V praktické části bakalářské práce je krátká 

charakteristika klubu „Hornomlýnská“, kde byl výzkum prováděn, a souhrn poznatků 

z výsledků dotazníkového šetření. 

V této bakalářské práci jsem se věnovala nejen poznatkům teoretickým, které se 

úrovně motivace osobních asistentů týkají, ale také poznatkům osobním a to přímo z  

Mateřské školy Spěšného v Roztokách, kde pracuji několik let jako učitelka. Během své 

praxe jsem se podílela na integraci chlapce s diagnózou kaudální regrese a chlapce 

s diagnózou ADHD spojenou s agresivitou. Oběma chlapcům s integrací do naší 

mateřské školy pomáhaly či pomáhají asistentky z klubu „Hornomlýnská“. 
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SUMMARY: 

 

This bachelor work is concerned with the motivation of the personal assistant in 

Hornomlýnská club. The theoretical part research includes various theoretical parts of 

knowledge concerning with the motivation, such as its definition, partition or its 

sources. We can find here several particular theories of the work motivation - 

Maslowov´s theory of the hierarchy of needs, Herzberger´s two-factor theory of the 

work motivation, McGregor´s theory of X and Y or Skinner´s theory of the positive 

reinforcement etc. The practical part of this work describes the “Hornomlýnská” club, 

where the research was done and summary of findings from the survey results. 

The aim of this work is to show not only the theoretical findings, which are 

related to the motivation of the personal assistant, but also a personal knowledge 

directly from the kindergarten Spěšného in Roztoky (the part of the research), where I 

worked for several years as a teacher. During my internship, I was involved in the 

integration of a boy with a diagnosis of caudal regression and a boy diagnosed with 

ADHD associated with aggression. Both boys integration into our nursery assist or help 

assistants from the club "Hornomlýnská". 
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1. ÚVOD 

V současné době pracuji několik let jako učitelka v mateřské škole v oddělení pro 

předškolní děti. Vzhledem k tomu, že se naše mateřská škola snaží o integraci dětí 

s různým postižením, setkala jsem se při své práci již s několika osobními asistentkami 

z klubu „Hornomlýnská“, které nám s integrací pomáhaly. Prvním integrovaným byl 

v době přijetí čtyřletý chlapce s diagnózou kaudální regrese (viz příloha č. 4), který 

v současné době navštěvuje první třídu běžné základní školy. Během jednoho školního 

roku se u něj vystřídaly tři osobní asistentky. Tento školní rok navštěvuje naši 

mateřskou školu chlapec s diagnózou syndromu ADHD spojeného s agresivitou (viz 

příloha č. 5). Osobní asistentka tohoto chlapce svou práci po 14 dnech vzdala, od té 

doby nemá chlapec žádného osobního asistenta.  

Vzhledem k tomu, že oba chlapci byli integrováni přímo v oddělení, kde pracuji 

jako učitelka, měla jsem možnost sledovat práci osobních asistentek každý den. Bez 

ohledu na jejich přístup k danému dítěti, obětavost, trpělivost, věk nebo časové 

možnosti to nakonec dopadlo pokaždé stejně – nedostatek finančních prostředků je 

donutil práci opustit a najít si zaměstnání, byť si ne výrazně lépe placené, ale s jistotou 

stálého měsíčního přijmu. Popřípadě zjistily, že je práce nenaplňuje či ji nejsou schopny 

zvládnout (ať už z důvodu špatné komunikace mezi nimi a rodinou, z důvodu náročnosti 

časové – některé z nich zároveň také studovaly – či neznalosti práce s dítětem s danou 

diagnózou). Vždy mne znovu napadla myšlenka, proč se tedy práci osobního asistenta 

rozhodnou vykonávat, přestože jsou s postupem a pravidly vykonávání osobní asistence 

i s podmínkami financování seznámeny ještě před podepsáním smlouvy.  

Vysvětlení je tedy možné hledat právě v motivaci jednotlivých osobních 

asistentek. Vzhledem k tomu, že se motivace prolíná všemi oblastmi lidského života, je 

důležité zjistit, co koho vlastně k výkonu jeho zaměstnání motivuje. Někoho může 

motivovat finanční odměna, někoho společenská prestiž v žebříčku hodnocení určitého 

zaměstnání, pro někoho je to dobrý kolektiv či atmosféra panující na pracovišti, nebo 

volný čas plynoucí z nižšího počtu odpracovaných hodin. Tato bakalářská práce si dala 
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za cíl zjistit, jaké motivační faktory ovlivňují osobní asistenty k výkonu jejich povolání 

(v tomto případě osobních asistentů pracujících v klubu „Hornomlýnská“).  
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2. CÍL PRÁCE  

 

Tato bakalářská práce na téma „Motivační faktory osobních asistentů z klubu 

Hornomlýnská“, se zabývá především problematikou motivace osobních asistentů. 

V teoretické části bylo hlavním cílem popsat motivaci a její zdroje, teorie pracovní 

motivace, jaký význam má motivace pro pracovní výkon zaměstnance. Teoretická část 

byla zpracována na základě nastudované literatury, která je následně uvedena v kapitole 

č. 6.1. v seznamu použité literatury.  

Praktická část čerpá z předešlé kapitoly a zaměřuje se na konkrétní pracoviště, 

na kterém byl prováděn výzkum úrovně motivace osobních asistentů. Hlavním cílem 

této části bylo zjistit motivaci osobních asistentů k výkonu jejich povolání a popsat, 

které stimuly – hmotné, sociální či morální - jsou pro ně nejvýznamnější, a jak jsou 

s těmito stimuly při výkonu svého povolání spokojeni. 

 

Všechna data byla zjištěna a analyzována pomocí kvantitativní metody 

dotazníkového šetření, kde bylo na zvoleném vzorku respondentů v první části 

dotazníku zjišťováno pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, typ zařízení, ve kterém 

osobní asistenti pracují a jak dlouho trvá jejich spolupráce s organizací zajišťující 

osobní asistenci. V další části dotazníku bylo zkoumáno, jaký význam přisuzují osobní 

asistenti hmotným, sociálním a morálním stimulům a jak jsou s těmito stimuly 

spokojeni na svém pracovišti.  

Dotazník byl rozdán v zařízení, které zajišťují osobní asistenci a to v klubu 

„Hornomlýnská“ a ve sdružení „Apla“ a byl anonymní. Analýza zjištěných dat měla být 

vyhodnocena jednotlivě pro obě zkoumaná zařízení, avšak sdružení Apla odmítlo 

spolupráci na dotazníkovém šetření.  

V klubu „Hornomlýnská“ byl zjišťován význam stimulů pomocí bodové škály, 

která byla rozdělena na body 1 – 4. Stejně tak byla zjišťována spokojenost s danými 

stimuly, kterou osobní asistenti hodnotili také pomocí bodové škály 1 – 4. Pomocí 
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váženého aritmetického průměru byla vypočtena hodnota významnosti i hodnota 

spokojenosti. 

V neposlední řadě bylo provedeno celkové zhodnocení dosažených výsledů a 

napsán závěr. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 OSOBNÍ ASISTENCE 

 

„Služba osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná v přirozeném 

prostředí osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, 

a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba osobní asistence je poskytována za úplatu.“  

(Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, dostupný 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf, [cit. 1.2.2013]). 

 

CÍLE SLUŽBY KLUBU HORNOMLÝNSKÁ 

 poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze 

 zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti 

 podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho 

individuálních potřeb 

 zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky 

 umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí 

 zlepšit kvalitu života rodin dětí s postižením 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY KLUBU HORNOMLÝNSKÁ 

 vycházíme z individuálních potřeb dětí 

 dbáme na individuální přístup ke každému z dětí 
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 nečiníme děti na službě osobní asistence závislé, služba je postavena na principu 

spolupráce a aktivního zapojení dětí 

 dbáme na rovný přístup, dodržujeme a respektujeme práva dětí 

 řídíme se Etickým kodexem služby osobní asistence Centra FILIPOVKA 

(http://hornomlynska.cz/osobni-asistence/predstaveni-sluzby/, [cit. 10.1. 2013]) 

 

3.1.1 Sociální služby a jejich poskytovatelé 

 

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb 

na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 

1.1.2007. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. 

Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi 

nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na 

okraji" společnosti. 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, 

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 

pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání 

základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 

nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem 
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č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve 

vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé. 

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této 

činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 

1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či asistenti sociální 

péče, kteří pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není 

poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel 

sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma nebo 

ubytovna).  

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf, [1.2. 2013]) 

 

3.1.2 Osobní asistent 

 

„Osobní asistent je v užším slova smyslu zaměstnanec poskytovatele sociálních 

služeb, který je registrován pro poskytování služby osobní asistence podle §39 zákona 

č.108/2006 Sb. V širším slova smyslu je to fyzická osoba, jež poskytuje péči klientovi 

v jeho přirozeném prostředí, a to dobrovolně nebo za dohodnutou finanční odměnu 

hrazenou z příspěvku na péči.“ (Hrdá J., 2006 in Uzlová I., Asistence lidem 

s postižením a znevýhodněním) 

Osobní asistent tedy podporuje dítě se zdravotním postižením tak, aby mělo 

možnost a motivaci k maximálnímu rozvoji podle svých individuálních schopností a 

usiluje o jeho přirozenou integraci. Asistuje při vzdělávání, pomáhá při sebeobslužných 

činnostech, doprovází klienta na volnočasové aktivity, při činnostech v domácím 

prostředí. Jedná se o poměrně širokou škálu činností, pracovní náplň osobního asistenta 

je velmi individuální a závisí na zdravotním stavu dítěte a řídí se jeho potřebami a 

možnostmi. Osobní asistent se často stává dalším členem domácnosti, spolupracuje 

s rodiči, s učiteli ve škole, aktivně se  podílí na začlenění dítěte do společnosti. Přesto se 
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osobním asistentem může stát v podstatě kdokoli. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách stanovuje tyto kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání (stačí 

výuční list, maturita není nutná) a kurz osobního asistenta akreditovaný MPSV. Tím 

samým zákonem je pro rok 2012 stanoveno další povinné vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách a to v rozsahu 24 hodin/kalendářní rok. Toto povinné vzdělávání 

lze plnit absolvováním vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, stážemi v zařízeních, 

které poskytují sociální služby, případně formou interních školících akcí, které v 

průběhu roku nabízí pracoviště, které osobní asistenty zaměstnává. 

V případě klubu „Hornomlýnská“ je osobní asistent přijímán na základě níže uvedených 

požadavků: 

 pozitivní vztah k dětem se zdravotním postižením 

 zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost 

 schopnost empatie, komunikativnost 

 psychická odolnost 

 motivaci k práci osobního asistenta 

 plnoletost 

 čistý trestní rejstřík 

 dobrý zdravotní stav 

 minimálně středoškolské vzdělání pedagogického, sociálního či 

zdravotnického směru 

 výhodou je již získaná kvalifikace pro práci v sociálních službách (dle Zákona 

108/2006 Sb. o sociálních službách) 

Pokud uchazeč o pozici osobního asistenta nesplňuje kvalifikaci pro práci v sociálních 

službách, je dle Zákona č.108/2006 Sb. povinný si do 18ti měsíců od podpisu smlouvy 

kvalifikaci doplnit. 
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3.2 MOTIVACE 

 

3.2.1 Definice motivace 

 

„Motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější 

situaci individua“ (Nakonečný M., Motivace lidského chování, 1997). 

Slovo motivace je termín odvozený z latinského motivus, což je forma slovesa 

moveo – pohybuji, v infinitivu movere – pohybovat. Toto slovo tedy přeneseně 

vyjadřuje fakt, že v našem chování a jednání existují určité hybné síly - motivy. 

Motivace aktivuje naše chování, dává mu účel a směr, vede nás k uspokojení našich 

nenaplněných potřeb či osobních cílů. 

Člověk je nejen bytostí biologickou, ale také společenskou. Zdrojem jeho 

motivace jsou tedy nejen jeho biologické, ale také společenské (sociální a kulturní) 

potřeby. „Biologické faktory motivace jsou obvykle vztahovány ke konceptu 

fyziologické homeostázy“(Nakonečný M., Motivace lidského chování, 1997). 

Význam tohoto termínu jakožto základního principu chování organizmů 

zformulovaný fyziologem C. Bernardem spočívá v principu udržení konstantního 

vnitřního prostředí, které je předpokladem jejich optimálního fungování. Pokud 

dojde ke změně nějaké konstanty, vzniká potřeba obnovy vnitřní rovnováhy. 

Z tohoto pohledu tedy vnitřní situace individua úzce souvisí s prvními stupni 

Maslowovy pyramidy potřeb – zajištěním fyziologických potřeb a potřebou bezpečí
1
. 

Každý z nás vyrůstá v určitém socio-kulturním prostředí, jehož vliv na 

jednotlivce vyvolává specifické potřeby. Toto prostředí má nějaké kulturní a morální 

normy, které fungují jako regulátory chování daného jedince. V něm se jedinec učí 

určitým socio-kulturním návykům, které se k tomuto okolí vztahují, zvyká si, že jeho 

                                                           
1
 Popis Maslowovy teorie  - viz kapitola 3.2.4.1. 
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chování v tomto okolí vyvolá určité reakce. Pokud tato reakce nenastane, vzniká 

„potřeba dosáhnout efektu, který se nedostavil, a tato potřeba může být 

intenzifikována opakovaným nesouhlasným chováním sociálního okolí 

(inkongruencí) s očekáváním jedince či frustracemi jeho návyků.“ (Nakonečný M., 

Motivace lidského chování, 1996).  Vnější situace individua tedy souvisí s vyššími 

stupni Maslowovy pyramidy potřeb. 

 

3.2.2 Vnější a vnitřní motivace 

 

Lidské chování je téměř vždy něčím motivováno. Vycházíme-li z definice, kdy 

motivací je chápán intrapsychický proces, pak je třeba nalézt jeho zdroje. O tom, co nás 

v konkrétní situaci motivuje, rozhodují nejen vnitřní, ale i vnější faktory našeho života. 

Vnější faktory mohou působit dlouhodobě (zejména úroveň uspokojení našich osobních 

potřeb a povaha prostředí, ve kterém dlouhodobě žijeme a pracujeme), ale také 

přechodně, krátkodobě (aktuální situace, v níž se nacházíme).  

Vnitřní a vnější motivace nepůsobí odděleně, ale ve vzájemných vazbách. Vnější 

motivace může umocňovat motivaci vnitřní. Vedle tohoto optimálního stavu však 

existuje řada dalších variant - například při absentující vnitřní motivaci může působit 

motivace vnější. 

„Aktuální motivace člověka je výslednicí působení tří do značné míry 

nezávislých složek“ (Plamínek J., Vedení lidí, týmů a firem, 2002). Tyto složky 

nazýváme motivační založení (téměř neměnná charakteristika lidské osobnosti), 

motivační poloha (souvisí s životními a pracovními podmínkami) a motivační naladění 

(čímž označujeme okamžitý stav vnitřních pohnutek). 
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Pokud považujeme osobní asistenci za určitý druh povolání a odmítneme 

zkreslující pohled jakéhosi „poslání“, pak je na místě uvést alespoň některé 

nejdůležitější motivy práce: 

 

Nejdůležitější vnější motivy práce: 

 potřeba peněz 

 obsahově specifikované potřeby konzumace 

 snaha po jistotě, obvykle spojovaná s peněžním příjmem 

 snaha po uplatnění spojená v západní kultuře se silně zdůrazněnou důstojností 

člověka (pocitem důležitosti, významnosti) a spojovaná často s vážností 

(prestiží) povolání 

 potřeba kontaktu, dnes často frustrovaná relativní sociální izolovaností životem 

v malých rodinách 

 sexualita: pro mnohé je zaměstnání životní oblastí, v níž poznávají příslušníky 

druhého pohlaví a mají možnost navazovat s nimi kontakty, což potvrzuje fakt, 

že se mnoho manželských párů poznalo na pracovišti (Nakonečný M., Motivace 

pracovního jednání a její řízení, 1992). 

 

Nejdůležitější vnitřní motivy práce: 

 potřeba činnosti: experimentálně navozené odnětí činnosti silně frustruje, radost 

z práce samé 

 potřeba kontaktu (ačkoli byla uváděna též jako vnější motiv, pro řadu povolání, 

jako jsou obchodník, prodavač atd., pro něž je charakteristický kontakt s lidmi, 

platí také jako vnitřní motiv) 

 motiv výkonu, tj. uspokojení z úspěšného výkonu 

 snaha mít moc: zaměstnání se svou hierarchií pozic nabízí možnosti vykonávat 

legálně vliv na osoby a události a prožívat tak radost z moci 

 přání životního smyslu a seberealizace, které může být rozhodujícím způsobem 

uspokojováno v zaměstnání, které umožňuje za určitých podmínek uplatňování 
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schopností, tvořivosti a psychický růst (Nakonečný M., Motivace pracovního 

jednání a její řízení, 1992). 

 

 

3.2.3 Motivace a její zdroje  

 

Motivace má teoreticky 5 základních zdrojů, které tvoří tzv. motivační strukturu, 

nebo také tzv. motivační profil každého člověka. Řadíme sem potřeby, návyky, zájmy, 

hodnoty a ideály.  

Základním zdrojem motivace je potřeba. V obecné psychologii osobnosti se 

potřeby dělí na primární (fyziologické  - hlad, žízeň, teplo…), které jsou zcela nezávislé na 

vnějším sociálním prostředí, a sekundární, závislé na mezilidské interakci s okolním světem 

(potřeba seberealizace, potřeba poznání, potřeba sounáležitosti…). Sekundární potřeby vždy 

navazují na potřeby primární, tzn., že mohou být plně uspokojovány v případě, pokud 

jsou uspokojeny potřeby primární. 

„Potřeba je nutnost organismu něco získat nebo se něčeho zbavit“. (Hartl P., 

Psychologický slovník, 1994). Z této definice vyplývá, že potřeba vzniká v momentě, 

kdy je narušena vnitřní rovnováha organismu a tento nedostatek jedince motivuje 

k určitému chování, které má vést k uspokojení. 

„Dnes již víme, že motorem našeho života je uspokojování pociťovaných potřeb. 

Nejsou-li potřeby uspokojovány, vzniká v organismu napětí (tedy stres), které nás nutí 

reagovat, nějak se chovat“. (Plamínek, Tajemství motivace, 2010) 

Zde je na místě upozornit, že potřeby mohou být ne vždy zcela uvědomované, 

popř. úplně nevědomé, tzn. takové, u kterých si člověk vůbec neuvědomuje motivační 

souvislost. Člověk pak může být puzen dělat věci, kterým nerozumí, anebo je vědomě 

dělat nechce, protože jsou pro něj v danou chvíli nevýhodné. 
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Návyky – „Jako návyk označujeme opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný 

způsob činnosti člověka v určité situaci. Z objektivního hlediska vnějšího pozorovatele 

lze návyk definovat jako naučený vzorec chování. Návyky mohou být výsledkem nejen 

výchovy, ale i sebeutvářecích aktivit každého člověka“ (Bedrnová, Nový a kol., 

Psychologie a sociologie řízení, 2002).  

Princip spočívá v tom, že v průběhu celého života máme tendenci realizovat 

některé činnosti častěji, nebo dokonce pravidelně a navíc většinou v určitých pro nás 

typických situacích. Vzhledem k pravidelnosti dochází k opakování těchto činností, a ty 

se pak stávají svým způsobem našimi stereotypy neboli návyky. Vzniká pak logický 

řetězec, kdy určité situace a problémy začne člověk řešit stereotypně, vzniká návyk a 

postupně závislost na tomto navyklém způsobu řešení. 

Mezi další zdroj motivace řadíme zájmy. Jedná se o výběrové zaměření na 

určitou oblast předmětů nebo jevů, ve kterých daný jedince většinou dosahuje dobrých 

výsledků a kterých může mít několik a věnovat se jim s různou intenzitou. Výběr těchto 

aktivit může být ovlivněn mnoha faktory, jako například výchovou, pohlavím či 

sociálním postavením. Zájem se tedy postupně vyvíjí jako určitý specifický soubor 

motivů, který se objevuje v životě daného člověka častěji a opakovaně. Motivace ve 

směru osobních zájmů je velmi důležitá pro rozvoj a obohacení člověka v souvislosti s 

jeho individuální osobnostní strukturou. Zájem je také rozhodujícím parametrem ve 

směru motivačního zaměření každého z nás. 

V průběhu života se každý z nás setkává s nejrůznějšími skutečnostmi, které se 

snaží poznat a přisoudit jim ve svém životě určitý význam neboli určitou hodnotu (a to 

jak z pohledu vlastního prospěchu anebo z prospěchu celé společnosti). Na základě 

hodnocení, které si o skutečnostech, přicházejících k nám z vnějšího prostředí 

vytváříme, vzniká u každého z nás tzv. “osobní hodnotová mapa” – žebříček hodnot, 

který má čistě subjektivní charakter. Tyto mapy se postupně stávají součástí 

individuálního systému, který posléze ovlivňuje konkrétní jednání člověka v různých 

situacích. Je pravděpodobné, že člověk bude motivován k činnostem, které povedou ke 
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skutečnostem podle hodnotové hierarchie důležitějším a vyšším, tzn. ke skutečnostem, 

kterým člověk připisuje ve svém životě vysokou pozitivní hodnotu a naopak se bude 

vyhýbat věcem, kterým připisuje hodnotu negativní. Obecně bývá mezi nejzákladnější 

hodnoty jedince řazeno zdraví, rodina, děti, práce, vzdělání přátelství, atd. (Bedrnová, 

Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, 2002).   

 Ideálem označujeme určitou mentální nebo názornou pozitivně hodnocenou 

subjektivní představu, které se jedinec snaží dosáhnout. Tyto představy, které člověk v 

průběhu svého života získává zejména z okolního celospolečenského kontextu, od 

rodičů či od lidí, které považuje za svůj vzor, a se kterými se více či méně identifikuje, 

se mohou týkat nejrůznějších skutečností a jevů a to jak z osobního, tak i pracovního 

života. Ideály jako zdroj motivace se objevují poměrně často u pedagogických 

pracovníků. Učitelé bývají nositeli ideálů, které chtějí obhajovat, či šířit, což bývá 

jedním z motivů jejich pedagogické činnosti.  

3.2.4 Teorie motivace 

 

3.2.4.1 Maslowova teorie potřeb 

 

Existuje velké množství teorií motivace. Mezi obecně nejrozšířenější a nejznámější 

patří bezesporu Maslowova hierarchická teorie potřeb. Americký psycholog Abraham 

Maslow (*1908 - †1970), který tuto teorii uvedl v roce 1943, vycházel z předpokladu, 

že lidé jsou motivováni určitými potřebami a tyto potřeby mají svou hierarchickou 

strukturu. Tyto potřeby rozdělil Maslow do dvou základních skupin (D - potřeby – 

odstranění nějakého nedostatku a B - potřeby - dosažení hodnoty bytí) pyramidálně 

uspořádal. Spodní patro pyramidy tvoří potřeby fyziologické, potřeby nedostatku (tzv. 

D-potřeby, Deficiency Needs), kam patří např. potřeba uspokojení hladu či žízně. Další 

patra tvoří postupně potřeby jistoty a bezpečí, společenské potřeby, potřeby uznání 

a ocenění a patro nejvyšší pak tvoří potřeby seberealizace (viz obr. č.1). 
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Obr. 1: Maslowova pětistupňová pyramida potřeb a hodnot 

 

 

Původní pětistupňový model, kde se nachází v B-potřebách (Being Values) 

pouze potřeba seberealizace, byl autorem postupně doplňován až na současný 

model osmistupňový (viz. obr. č. 2).  
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Obr. 2: Maslowova osmistupňová pyramida potřeb a hodnot 

  

 

 

Na samý vrchol pyramidy umístil stav transcendence či spirituality. Podle 

Maslowa lidé, kteří dosáhli seberealizace a sebenaplnění, někdy zažívají stav, ve kterém 

jsou si vědomi nejen svého plného potenciálu, ale také něčeho, co je samotné přesahuje 

– plného potenciálu lidstva jako celku. Přesto autor na sklonku své kariéry (1971) 

připustil, že sebetranscendence nemusí nutně být podmíněna naplněním nižších potřeb. 

(http:www.vedeme.cz/index.php, [cit. 21.11.2012]) 

 

 

http://books.google.cz/
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3.2.4.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

 

Tato dvoufaktorová teorie, kterou Frederick Irving Herzberg  (*1923 - †2000) 

publikoval v roce 1959, je klíčovým dílem z oblasti motivace. Na základě pozorování 

identifikoval Herzberg dvě významné skupiny faktorů, které existují na pracovišti. 

První označil jako hygienické vlivy, druhou jako motivátory. Hygienické vlivy jsou 

činitele nebo podmínky, v nichž zaměstnanec pracuje, které ovlivňují jeho spokojenost 

nebo nespokojenost. Patří sem například: firemní benefity (např. auto, mobil), pracovní 

podmínky, plat, vztahy s podřízenými a nadřízenými. Motivátory jsou vlivy 

uspokojující lidské potřeby a aktivizující zájem a úsilí pracovníků o zlepšení 

vykonávaných činností. Motivace je odrazem potřeb, motivátory jsou prostředky jejich 

uspokojení. Obvykle jako motivátory působí činitele spojené s obsahovou náplní a 

výkonem vlastní práce, podmínkami a výsledky jejího zvládnutí pracovníkem i 

dosaženým oceněním (úspěch, uspokojení z práce, uznání, odpovědnost, pokrok a 

osobní rozvoj). Absence prvních způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede 

ke spokojenosti, zatímco absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich 

přítomnost vede ke spokojenosti. Herzberg porovnal tyto dvě skupiny vzhledem k 

časovým dopadům s tímto závěrem: uspokojení hygienický faktorů přinese jenom 

krátkodobý efekt a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou 

spokojenost. Tato teorie má své místo v moderním managementu. Vznikla na základě 

empirických rozborů více jak 200 technických a ekonomických pracovníků. 

 

 

3.2.4.3 Vroomova teorie očekávání 

 

Victor Vroom (*1932), profesor na Yale School of Management, je odborník na 

psychologickou analýzu chování v organizacích, zejména na vedení a rozhodování. 

Podle jeho teorie v nás neustále probíhá proces predikce budoucnosti. Jestliže jsme 



26 

 

přesvědčeni o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak jsme 

motivováni cíle dosáhnout. Při rozhodování se o našem chování upřednostňujeme to, 

které má největší motivační sílu. Motivační síla je v podstatě úměrná třem našim 

přesvědčením, kterými jsou:  

a) Valence - přesvědčení o přitažlivosti cíle, 

b) Instrumentality - přesvědčení o tom, že když se budeme chovat 

definovaným způsobem, cíle dosáhneme 

c) Expectancy - přesvědčení o tom, že se tak chovat budeme umět. Tyto tři 

faktory vyústí v motivaci. Jestliže některý jeden z těchto faktorů neexistuje, pak 

motivace zmizí.  

Z praktického hlediska je tedy nutné pracovat s těmito přesvědčeními: 

 cíl je a je žádoucí 

 cíle je možné dosáhnout 

 právě daný člověk může cíle dosáhnout 

 daný způsob dosažení cíle je vhodný a etický 

 daný člověk si cíle zaslouží 

 

Pochopitelně nejde jen o slibování a přesvědčování, ale také, a to hlavně, o vedení 

příkladem a praktickými ukázkami ze strany leadera.  

( http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=victor+wroom&title, [cit.20.9.2012]) 
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3.2.4.4 McGregorova teorie X a Y 

 

Podstatou pracovní teorie profesora MIT Sloan Scholl of Management Douglase 

McGregora (1906-1964), která byla zveřejněna v roce 1960, je rozdělení pracovníků do 

dvou skupin a to do skupiny X a do skupiny Y.  

První skupinu – tedy skupinu X – tvoří pracovníci, u kterých se předpokládá 

vrozený odpor k práci, tudíž musí být k práci nuceni a často kontrolováni. Tento typ 

pracovníka má málo ctižádosti, vyhýbá se odpovědnosti a touží po bezpečí. Je pro něj 

jednoznačně nejlepší, když jim vedoucí pracovník přesně řekne, co a jak mají dělat, než 

aby něco vymýšleli sami za sebe.  

Naopak pracovníci, kteří spadají do druhé skupiny, tedy do skupiny Y, jsou 

tvořiví, odpovědnost rozhodně neodmítají a práce je pro ně přirozený proces vydávání 

energie. V případě, že pracovníky ze skupiny Y jejich práce uspokojuje, sami sebe 

motivují k tomu, aby dobře pracovali. 

 

3.2.4.5 Skinnerova teorie pozitivního posílení 

 

Idea teorie pozitivního posilování Burrhuse F. Skinnera (*1904 - †1990), 

význačného amerického psychologa, zastánce behaviorismu, je založena na prosté 

myšlence: důsledky (chování) ovlivňují chování. V centru této teorie stojí tři pravidla 

důsledků: 

 důsledky, které dávají odměnu, posilují chování, 

 důsledky, které poskytují potrestání chování, oslabují a 

 v případě, že důsledky neposkytují ani odměnu, ani potrestání, chování 

vyhasíná. 

Praktická aplikace této teorie je zřejmá: chceme-li posílit chování (aby bylo 

intenzivnější, častější, pravděpodobnější), poskytneme za něj odměnu. Naopak, chceme-
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li jej oslabit (udělat méně intenzivní, méně častější, méně pravděpodobnější), 

poskytneme trest. Pokud chceme, aby chování vyhaslo (postupně zmizelo), nevěnujeme 

mu pozornost. A my také tak fungujeme: chování, které se nám osvědčilo, tj. poskytlo 

nám pozitivní zpětnou vazbu, opakujeme a na druhou stranu byli bychom blázni, 

kdybychom dělali to, co evidentně výsledky, které chceme, nedává. 

 

Mezi další obecně uznávané teorie patří také Adamsova teorie rovnováhy, podle 

které si pracovníci podle srovnatelných tržních měřítek porovnávají, co do práce 

vkládají s tím, co z ní získávají, či McClellandova teorie získaných potřeb (známá též 

jako teorie tří potřeb), která tvrdí, že lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a 

potřebu moci. Liší se pouze tím, jaký mají vnitřní žebříček priorit těchto potřeb. Mohli 

bychom zmínit i teorie psychoanalytické (Freud, Jung, Adler, Erikson). Není možné 

určit, které z uvedených teorií dát přednost.  Všechny se zabývají problematikou lidské 

motivace, avšak každá z jiného úhlu a každá má pro daný pohled své opodstatnění. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 KLUB „HORNOMLÝNSKÁ“ 

 

Klub „Hornomlýnská“ zahájil svojí činnost v lednu 2003 jako samostatné občanské 

sdružení a současně jako jeden z klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR, o.s. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která působí v oblasti 

sociálních služeb na území Prahy a Středočeského kraje a poskytuje služby osobní 

asistence a odlehčovací služby. V lednu 2012 byla otevřena také poradna pro rodiče 

využívající služeb osobní asistence a odlehčovací služby a pro pracovníky přímé péče 

Klubu „Hornomlýnská“. 

Osobní asistence je poskytována dětem od 3 – 15 let s postižením tělesným, mentálním, 

smyslovým či kombinovaným, s poruchami autistického spektra, se specifickými 

vývojovými poruchami školních dovedností a syndromem ADHD, které jsou 

v důsledku svého postižení odkázány na podporu druhé osoby a mají bydliště na území 

hlavního města Prahy a v blízkém okolí. Služba osobní asistence je poskytována 

v domácím prostředí dětí, ve školských zařízeních a při doprovodech (do vzdělávacích 

institucí, na zájmové kroužky, rehabilitační cvičení atp.) 

Posláním služby je snaha podpořit sociální začlenění těchto dětí. Osobní asistent je 

dítěti oporou při všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a 

spolupodílí se na rozvoji jeho dovedností a schopností. Jeho práce se řídí etickými 

zásadami, které jsou součástí etického kodexu pracovníků centra, a které stvrzuje svým 

podpisem při podpisu smlouvy. (http://hornomlynska.cz/osobni-asistence/, [cit. 2.12. 

2012]) 

Odlehčovací služba je určena pro rodiče dětí ve věku 2 – 10 let se zrakovým, 

sluchovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a je poskytována 

ambulantní formou. Uživatelé služby docházejí do centra, kde s nimi pracují 3 odborné 
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asistentky a okamžitá kapacita služby je 6 (8) dětí. Během části dne je dětem k dispozici 

také pohybový terapeut, který nabízí různé druhy stimulačních a relaxačních masáží. S 

rodinami a dětmi je pracováno v souladu s jejich individuálními potřebami a osobními 

cíli. Každé dítě má v rámci služby vypracovaný individuální plán, do jehož tvorby, 

realizace i vyhodnocení je v maximální možné míře zapojena rodina, případně další 

odborníci (lékař, psycholog, speciální pedagog…) V průběhu pobytu je dětem 

poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při 

podávání jídla, pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při osobní hygieně, při použití 

WC, atd.). Kromě toho jsou dětem nabízeny další aktivity, které vedou k rozvoji jejich 

potenciálu, a to psychorelaxační místnost, využití prvků muzikoterapie, canisterapie, 

pohybové aktivity (cvičení na MOTOmedu), aromaterapeutické masáže, práce na 

interaktivní tabuli a využívání konceptu bazální stimulace. 

(http://hornomlynska.cz/odlehcovaci-sluzba/predstaveni-sluzby/, [cit. 2.12. 2012])  

 

4.2 DOTAZNÍK 

 

Pro účely této práce byl rozdaný dotazník rozdělen na 3 části – identifikátory, 

část zjišťující obecně důležité stimuly a část zjišťující názory korespondentů na 

současný stav stimulů na daném pracovišti.  

 

Uváděné názory korespondentů byly hodnoceny na základě vytvořené bodové škály 1 – 

4, ve které: 

1 = nejméně důležitý stimul 

2 = málo důležitý stimul 

3 = hodně důležitý stimul 

4 = nejdůležitější stimul 
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Názory na současný stav stimulů byly také hodnoceny na základě vytvořené bodové 

škály  

1 – 4, ve které: 

 

1 = nespokojenost s daným stimulem 

2 = spíše nespokojenost s daným stimulem 

3 = spíše spokojenost s daným stimulem 

4 = spokojenost s daným stimulem  

 

Z obecné důležitosti a současného stavu stimulů byly dále vypočítány tzv. odchylky. 

Tyto odchylky tvoří tři kategorie, kdy: 

 

nulová odchylka, kdy význam je stejný jako spokojenost, značí optimální stav 

záporná odchylka, kdy je význam větší než spokojenost, značí nežádoucí stav 

kladná odchylka, kdy spokojenost je větší než význam, značí žádoucí stav 

 

 

4.3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

 

Pro účely tohoto výzkumu bylo rozdáno celkem 50 dotazníků.  Vyplněných 

dotazníků se vrátilo 25, což značí 50% úspěšnost. 

  

4.3.1 Analýza osobních údajů   

 

Přestože v klubu „Hornomlýnská“ pracují osobní asistenti obou pohlaví, ten, kdo 

si dal práci vyplnit dotazník, byly v tomto případě pouze ženy. Kromě dvou 
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korespondentek spadajících do věkové kategorie do 35 let, se jednalo o ženy spadající 

do kategorie do 25 let. Vzhledem k věku a výši vzdělání (3 z oslovených uvedly 

vzdělání vysokoškolské, zbývajících 22 uvedlo vzdělání středoškolské) se dá 

předpokládat, že většina korespondentek ještě studuje a prací osobního asistenta možná 

získává potřebnou praxi pro výkon budoucího povolání. Tento dotazník však nezjišťoval 

typ získaného vzdělání, ani to, zda korespondentky ještě studují a popřípadě jakou 

školu, proto se jedná pouze o domněnku. Tu však může potvrdit i délka spolupráce 

osobních asistentek s klubem „Hornomlýnská“, která u žádné z nich nepřesáhla délku  

5-ti let. Dvě z nich dokonce uvádí spolupráci kratší než jeden rok. 

V analýze osobních údajů byl také zjišťován typ zařízení, ve kterém osobní 

asistentky pracují. 7 z nich pracuje v domácím prostředí, 5 v zařízení školském, 11 

uvádí obě možnosti, tedy že pracují jak ve školském zařízení, tak v domácím prostředí. 

2 asistentky uvádí, že jejich práce spočívá v doprovázení klienta na různé kroužky, do 

divadla atp… 

 

tab. 1: Věková struktura respondentů v klubu „Hornomlýnská“ 

 

Věk 
Počet 

pedagogů 

do 25 23 

26 - 35 2 

36 - 45 0 

46 - 55 0 

Více než 

55 
0 
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4.3.2 Analýza hmotných stimulů 

 

1. Platové ohodnocení: 

Osobní asistentky klubu „Hornomlýnská“ označily platového ohodnocení 

v průměru 2,85 bodu, ale spokojenost s platem jen 2,14 bodu. Z toho vyplývá, že i když 

platové ohodnocení nepatří mezi nejvýznamnější stimuly, jsou s ním osobní asistentky 

nespokojeny. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami činí 0,71 bodu. Jedná se o zápornou 

odchylku, která značí nežádoucí stav. 

 

2. Odměny a prémie: 

Stejně jako platové ohodnocení mají odměny a prémie pro zaměstnankyně 

význam 2,85 bodu a spokojenost s ním je v průměru 2 body. I v tomto případě jsou tedy 

nespokojeny. Rozdíl je zde 0,85 bodu, odchylka také značí nežádoucí stav. 

 

3. Zaměstnanecké výhody: 

Na základě vyhodnocení docházíme i v tomto případě k přesvědčení, že ani 

zaměstnanecké výhody nejsou důležitým stimulem, který by měl vliv na vykonávání 

tohoto povolání. Zaměstnankyně mu přisuzují menší význam než předchozím stimulům 

a to 2,25 bodu a spokojenost s ním je hodnocena významem 2,14 bodu. Rozdíl mezi 

těmito hodnotami je 0,11 bodu a opět značí nežádoucí stav. Rozdíl mezi očekáváním a 

skutečným významem není tedy nijak veliká. 

 

tab. 2: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v klubu „Hornomlýnská“ 

 

 

 

Hmotný stimul 

Klub „Hornomlýnská“ 

význam spokojenost Odchylka 

Platové ohodnocení 2,85 2,14 -0,71 

Osobní ohodnocení (odměny a 

prémie) 

2,85 2,0 -0,85 

Zaměstnanecké výhody (benefity) 2,25 2,14 -0,11 
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Při porovnání významnosti daného stimulu a spokojenosti s ním dojdeme 

k závěru, že se u všech hmotných stimulů vyskytují záporné hodnoty – spokojenost je 

zde nižší než význam. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že nespokojenost s těmito 

stimuly je patrná bez ohledu na věkovou kategorii korespondentek, tudíž by se dalo 

předpokládat, že hmotné stimuly nijak významně neovlivňují osobní asistentky při 

výkonu jejich povolání. Praxe ovšem vypadá jinak, osobně jsem se setkala 

s asistentkami, které svou práci opouštěly právě pro nedostatek finančních prostředků. 

Mohu tedy usuzovat, že při vyplňování dotazníku korespondentky neodpovídaly zcela 

podle skutečnosti. 

 

 

 

4.3.3 Analýza sociálních stimulů 

 

 

1. Jistota pracovního místa: 

 

Sociální stimul zahrnující jistotu pracovního místa byl ohodnocen v průměru 3 

body a spokojenost s tímto stimulem 2,57 bodu. Odchylka je tedy 0,43 bodu a značí 

nežádoucí stav. Z daného vyplývá, že toto zaměstnání neslibuje pro osobní asistenty 

dlouhodobou perspektivu. Otázkou zůstává proč tomu tak je.  

2. Spokojenost klienta 

 Z analýzy dotazníkového šetření vyplývá, že spokojenost klienta je 

nejdůležitějším sociálním stimulem, kterému byla přiřazena nejvyšší možná hodnota 

významu a to 3,85 bodu. Je tedy patrné, že osobním asistentkám záleží na tom, aby 

jejich práce byla pro klienty přínosná. Spokojenost s tímto stimulem je ovšem pouze 

3,28 bodu. Nalézáme zde opět zápornou odchylku značící nežádoucí stav a to 0,57 

bodu. Můžeme se tedy domnívat, že osobní asistentky očekávají větší ohodnocení své 
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činnosti, než se jim od klientů dostává. Možným vysvětlením může být věk klientů, 

kteří získanou péči považují za oprávněnou a samozřejmou.  

 

3. Hodnocení kolegů: 

Pochvala od kolegů je hodnocena významem 3,57 bodu. Spokojenost s tímto 

stimulem získalo ocenění 3,28 bodu. Jedná se tedy o zápornou odchylku, jejíž hodnota 

dosahuje 0, 29 bodu. Podle mého názoru je výsledek daný snahou o uznání, získání 

prestiže a zároveň touhou po určité rovnocennosti ve výkonu svého povolání. A kdo 

jiný nejlépe pochválí, než kolega, který má podobné zkušenosti, jako já. 

 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou prvním sociálním stimulem, u kterého 

nalézáme kladnou odchylku značící žádoucí stav. Tomuto stimulu byla přiřazena 

průměrná hodnota 3,28 bodu, spokojenost byla ohodnocena 3,57 bodu. Z daného 

vyplývá, že v této organizaci panují přátelské vztahy, a lze jen doufat, že se je podaří 

udržet.  

 

5. Spolupráce s rodiči dítěte: 

Celková atmosféra v zaměstnání je dalším významným stimulem, kterému byla 

přiřazena průměrná hodnota 3,57 bodu, a spokojenost s daným stimulem byla také 

ohodnocena 3,57 bodu. Jedná se o první sociální stimul, se kterým jsou zaměstnanci 

100% spokojeni. Odchylka = 0, značí tedy optimální stav. Toto zjištění je pro autorku 

práce překvapením, protože z osobní zkušenosti zná hned dvě osobní asistentky, které 

své místo opustily právě kvůli neshodám s rodiči klienta.  

  

 



36 

 

6. Spolupráce s organizací: 

Sociální stimul hodnotící spolupráci osobních asistentek s mateřskou organizací 

má význam 3,14 bodu. Spokojenost s daným stimulem byla hodnocena 3,42 bodu. 

Kladná odchylka má hodnotu 0,28, značí tedy žádoucí stav. Vypadá to tedy, že se 

organizace o své zaměstnankyně stará lépe, než očekávaly. 

 

7. Dobré vztahy s nadřízenými: 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3 bodu, spokojenost 

s tímto stimulem pak 3,57 bodu. S porovnáním s dobrými vztahy s kolegy je to o 0,28 

bodu méně. Pro zaměstnance této organizace jsou tedy důležitější dobré vztahy s kolegy 

než s nadřízenými. Kladná odchylka opět značí žádoucí stav. Z daného vyplývá, že se 

nadřízení chovají k osobním asistentkám lépe, než očekávaly. Stimul je možné 

považovat za motivující.  

 

8. Pracovní podmínky: 

Z hlediska významu byl tento stimul ohodnocen 2,85 bodu a z hlediska 

spokojenosti 3,57 bodu. Objevuje se další kladná odchylka, značící žádoucí stav. 

Znamená to tedy, že i přes časté cestování spojené s dojezdem za klientem, do školy či 

třeba kroužku, které bezesporu spotřebuje spoustu času, či přestože většina z nich určitě 

tráví převážnou část své pracovní doby ve velmi hlučném prostředí, které se v prostředí 

školských zařízení generuje, jsou pracovní podmínky pro osobní asistentky natolik 

přijatelné, že jsou s daným stimulem spokojeny. Zjištěná data podle mého názoru svědčí 

o velkém nadšení, trpělivosti a obětavosti osobních asistentek. 

 

9. Celková atmosféra v zaměstnání: 

Celková atmosféra v zaměstnání také získala poměrně vysoké ohodnocení a to 

3,57 bodu, lze tedy usuzovat, že i tento sociální stimul má pro zaměstnance velký 
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význam. Spokojenost s tímto stimulem získala také ohodnocení 3,57 bodu, spokojenost 

se zde rovná významu, což znamená, že odchylka se opět rovná nule a značí optimální 

stav. I toto hodnocení potvrzuje domněnku o fungujícím pracovním prostředí a dobré 

vzájemné spolupráci mezi osobními asistentkami.  

 

10. Pocit vlastní důležitosti: 

Význam pocitu vlastní důležitosti je průměrně hodnocen 3,14 bodu a 

spokojenost s tímto stimulem je také 3,14 bodu. Jedná se o nulovu odchylku, tedy 

optimální stav. Na základě uváděných odpovědí je možné usuzovat, že osobní 

asistentky nachází ve své práci uspokojení a naplnění svých představ, což se kladně 

odráží v jejich práci s klienty i v komunikaci s rodiči, kteří jsou nedílnou součástí 

každodenní péče o klienty. 

  

11. Volný čas: 

Význam volného času získal druhé nejvyšší bodové ohodnocení a to 3,71 bodu, 

z čehož lze usoudit, že tento sociální stimul je pro osobní asistentky velmi důležitý. 

Spokojenost s ním je hodnocena 3,42 bodu. I v tomto případě se jedná o zápornou 

odchylku, která značí nežádoucí stav. Na tento stimul je kladen důraz bez ohledu na věk 

korespondentek, jejich současný stav či rodinnou situaci. 
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tab. 3: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v klubu Hornomlýnská 

 

 

Sociální stimul 

Klub „Hornomlýnská 

význam spokojenost Odchylka 

Jistota pracovního místa 3 2,57 -0,43 

Spokojenost klienta 3,85 3,28 -0,57 

Hodnocení kolegů 3,57 3,28 -0,29 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 3,28 3,57 0,29 

Spolupráce s rodiči dítěte 3,57 3,57 - 

Spolupráce s organizací 3,14 3,42 0,28 

Dobré vztahy s nadřízenými 3 3,57 0,57 

Pracovní podmínky 2,85 3,57 0,72 

Celková atmosféra v zaměstnání 3,57 3,57 - 

Pocit vlastní důležitosti 3,14 3,14 - 

Volný čas 3,71 3,42 -0,29 

  

Při porovnání významnosti daného sociálního stimulu a spokojenosti s ním 

zjišťujeme, že 4 z nabízených 11 stimulů vykazují záporné odchylky, 3 stimuly 

odchylky nulové a 4 stimuly kladné odchylky. Není tedy možné tvrdit, že by sociální 

stimuly byly těmi motivačními stimuly, které převažují při rozhodování o vykonávání 

povolání osobních asistentů. Nabízí se myšlenka, že jsou osobní asistentky při svém 

rozhodování a hodnocení ovlivněny názorem panujícím ve společnosti, která zatím 

povolání osobního asistenta není schopna dostatečně ocenit. 
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4.3.4 Analýza morálních stimulů 

 

 

1. Zajímavost a smysluplnost práce: 

Zajímavost a smysluplnost práce je průměrně hodnocena významem 3,86 bodu. 

Spokojenost s tímto morálním stimulem je všemi zaměstnanci hodnocena plným 

počtem bodů, což znamená průměrnou hodnotu 3,86 body.  Nulová odchylka značí 

žádoucí stav. Z analýzy výsledků uváděných názorů vyplývá, že zaměstnanci této 

organizace považují svou práci za zajímavou a smysluplnou a můžeme tento faktor 

považovat za významný motivační faktor k vykonávání tohoto zaměstnání. 

 

2. Možnost uplatnění znalostí a dovedností: 

 

Tento stimul získal nejvyšší možné ohodnocení a to 4 bodu, což znamená, že je 

pro osobní asistentky pracující v klubu „Hornomlýnská“ velmi důležitý. Spokojenost 

s daným stimulem však dosahuje průměrné hodnoty 2,85 bodu, je v tomto případě o 

celý 1,15 bodu nižší než význam. Tato odchylka značí nežádoucí stav a ukazuje, že 

osobní asistentky nemají dostatek prostoru pro uplatnění svých nápadů a získaných 

znalostí.  

 

3. Zábavnost práce: 

Stejně jako předchozí stimul je zábavnost práce hodnocena nejvyšším možným 

počtem bodů, tedy 4 body. I tentokrát je možné považovat tento stimul za velice 

důležitý. Ovšem i zde nacházíme zápornou odchylku dosahující hodnoty 0,58, neboť 

spokojenost s daným stimulem je hodnocena pouze 3,42 bodu. I v tomto případě se 

ukazuje, že zaměstnání nepřináší osobním asistentkám skutečné naplnění, přestože se dá 

předpokládat, že rády vymýšlí nové činnosti a vzdělávací aktivity pro klienty. Patrně 

však nejsou ve své snaze a nadšení podporovány podle svých představ. 
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4. Možnost účasti na rozhodování: 

Pro osobní asistentky klubu „Hornomlýnská“ je možnost účasti na rozhodování 

poměrně důležitá, neboť je hodnocena 3,28 bodu a spokojenost s tímto stimulem činí 3 

body. Opět nalézáme zápornou odchylku ve výši 0,28 bodu, což značí nežádoucí stav. 

Vzhledem k tomu, že se osobní asistentky starají o nezletilé klienty, odpovědnost za 

rozhodování je v rukou zákonných zástupců, kteří z pochopitelných důvodů nemusí či 

nechtějí nechat rozhodování o činnostech svých dětí na osobních asistentkách. 

 

5. Možnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Tento stimul je průměrně hodnocen 3,28 bodu, z čehož vyplývá, že možnost 

uplatnění návrhů a nápadů je pro zaměstnance hodně důležitý stimul. Spokojenost je 

zde hodnocena také 3 body. I u tohoto stimulu se vyskytuje záporná odchylka, která 

signalizuje nežádoucí stav a jeho vyhodnocení potvrzuje předchozí názor, že osobní 

asistentky nemají daný prostor k uplatnění svých nápadů a nejsou ze strany vedení 

klubu či ze strany zákonných zástupců podporovány k samostatnosti. Přesto z vlastní 

zkušenostním, že osobní asistentky by přivítaly, kdyby se mohly o své názory a 

zkušenosti především s rodiči dětí podělit, své nápady a postřehy s nimi konzultovat a 

často i společně realizovat. 

 

 

6. Možnost dalšího vzdělávání: 

Možnost dalšího vzdělávání je považována také za velmi důležitý stimul, který 

získal průměrné hodnocení 3,86 bodu. Zaměstnanci této organizace mají bezesporu 

možnost dalšího vzdělávání, jelikož spokojenost s tímto stimulem je také 3,86 bodu. 

Tato odchylka se rovná nule a značí optimální stav.  
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tab. 4: Tabulka hodnocení morálních stimulů v klubu „Hornomlýnská“ 

 

 

Morální stimul 

Klub „Hornomlýnská“ 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 3,86 3,86 - 

Možnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

4 2,85  -1,15 

Zábavnost práce 4 3,42 -0,58 

Možnost účasti na rozhodování 3,28 3  -0,28 

Možnost uplatnění návrhů a nápadů 3,28 2,85  -0,43 

Možnost dalšího vzdělávání 3,86 3,86  - 

 

  

Při porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti 

nenalézáme žádnou kladnou odchylku, která by naznačila žádoucí stav. U dvou stimulů 

se objevuje odchylka nulová, hodnocení stimulů zbývajících vykazuje odchylku 

zápornou. Překvapivě docházíme k zjištění, že ani morální stimuly nejsou silnými 

motivačními faktory, které vedou osobní asistentky k vykonávání jejich práce. Můžeme 

tedy usuzovat, že přes jednoznačnou snahu, obětavost a entuziazmus osobních 

asistentek, který bezesporu při vstupu do zaměstnání mají, postupně přichází určité 

zklamání, či pocit nesplněných ideálů, které (ve spojení s nedostatečným finančním 

zázemím) vedou k tomu, že své zaměstnání opouští po ukončení studia (většinou 

vysokých škol) a hledají své uplatnění jinde. 
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4.4 DISKUZE 

 

Celková analýza uvedených názorů svědčí o tom, že v klubu „Hornomlýnská“ 

panují dobré vztahy a dobrá komunikace mezi zaměstnanci, i mezi zaměstnanci a 

vedením. Osobní asistentky jsou také často spokojeny s komunikací s rodiči klientů a 

kladně hodnotí své pracovní podmínky. Svou práci hodnotí jako smysluplnou a oceňují 

možnost dalšího vzdělávání.  

Vyhodnocení tohoto dotazníku přineslo autorce práce překvapivé zjištění, že 

není možné nalézt jednoznačnou odpověď na otázku, co motivuje korespondentky právě 

k výběru tohoto povolání. Je možné přiklonit se k názoru, že se pro mnohé z nich jedná 

o možnost přivýdělku při studiu vysokých škol a že po dokončení jejich studia budou 

hledat své uplatnění jinde. Vzhledem k převládajícímu věku osobních asistentek se dá 

také předpokládat, že se ještě rozhodují o své životní cestě, tudíž pro ně není rozhodující 

sociální statut. Ovšem na základě osobní zkušenosti se autorka práce přiklání k názoru, 

že uvedená data jsou v některých případech nadsazena a neodpovídají zcela skutečnosti. 

Předpokládám, že se osobní asistentky v některých případech snažily postavit do 

„lepšího světla“, třeba proto, že nemají jasnou motivaci k práci osobního asistenta, či se 

pro ni rozhodly poté, co neuspěly v jiné profesi (jiné brigádě).  

Během své pedagogické činnosti jsem za poslední dva roky spolupracovala se 

čtyřmi asistentkami, kdy dvě z nich opustily své místo právě kvůli finančním 

problémům, které jim práce přinášela. Vzhledem k tomu, že finanční ohodnocení 

dostávaly pouze za odpracované hodiny, nikoli jako měsíční příjem, stávalo se často, že 

zůstávaly třeba dva měsíce bez peněz, protože klient odjel do lázní nebo postupoval 

hospitalizaci v nemocnici, odjel s rodiči na dovolenou… V tento moment, pokud 

neměly jiný zdroj financí (pomoc rodičů, partnera, jiná brigáda), se ocitaly ve velmi 

tíživé situaci, kterou posléze řešily hledáním jiného zaměstnání.  

V dalším případě stála za odchodem asistentky špatná komunikace s rodiči 

dítěte, kteří očekávali pomoc nespadající do pracovní náplně osobních asistentů (např. 

úklid v domácnosti, venčení psa…). Poslední asistentka, jež byla rodiči dítěte škole 

představena jako „odborník na dítě a jeho diagnózu, která má dát pedagogickým 
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pracovnicím doporučení ohledně výchovy a péče“, zakončila svou „kariéru“ po 14 

dnech tím, že psychicky nevydržela projevy agresivity chlapce s diagnostikovaným 

syndromem ADHD a po jednom incidentu na zahradě mateřské školy ho několikrát 

uhodila.  

Co je tedy k osobní asistenci potřebné nejvíc? Dobrá motivace (důvod jednání). Příčiny, 

proč má člověk zájem o takovou práci, mohou být různé, není-li však mezi nimi 

nejdůležitější a nejsilnější touha pomáhat, rozplynou se brzy všechny ostatní motivy 

jako dým. K tomu, aby ji člověk zvládl a přinášela mu patřičné uspokojení a radost, je 

třeba nejen vytrvalosti, sebeovládání a schopnosti samostatného rozhodování při 

překonávání obtíží, ale zejména zodpovědného rozhodnutí se to této práce pustit. 
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5. ZÁVĚR 

 

„Zájemce o práci osobního asistenta by měl být zralou vyváženou osobností 

s pozitivním přístupem k lidem a životu. Měl by být přesvědčen o smyslu této služby a 

ztotožňovat se s jejími cíli a principy“. (Uzlová, Asistence lidem s postižením a 

znevýhodněním, 2010). Stejná autorka se dále věnuje výčtu vlastností důležitých pro 

osobní asistenty, kam řadí schopnost empatie, trpělivost, vstřícnost, obětavost, 

laskavost, toleranci, důslednost, spolehlivost, odpovědnost, dobré komunikační 

schopnosti, flexibilitu, kreativitu, chuť poznávat a učit se nové věci. I tady lze najít 

automatický předpoklad, že práci osobního asistenta nebude vykonávat osoba, jejíž 

žebříček hodnot je postaven na touze po penězích. Přesto finanční odměna ve výši 80 – 

100 Kč za hodinu strávenou s klientem, kdy osobní asistent často dopředu neví, kolik 

hodin měsíčně s klientem stráví (časté klientovi pobyty ve zdravotnických zařízeních, 

lázních, vysoká nemocnost….), není v mnoha případech odměnou, která by stačila na 

pokrytí základních potřeb osobního asistenta (nájem, jídlo, ošacení, doprava). Logicky 

se tedy osobní asistenti rekrutují především z řad studentů, kteří často ještě nejsou zcela 

odkázáni na svůj výdělek a část jejich životních nákladů hradí zákonní zástupci. 

Přestože tedy dotazníkové šetření ukazuje, že mezi stimuly, které vedou k výběru 

zaměstnání osobního asistenta, jednoznačně nepatří stimuly hmotné, v životě každého 

z nás nastává okamžik, kdy se musí tzv.“postavit na vlastní nohy“. A v okamžiku 

rozhodování o vlastní budoucnosti je třeba přihlédnout k nerentabilitě zaměstnání 

osobního asistenta. A tak bez ohledu na délku praxe, osobnostních vlastností i míře 

motivace, opouští pozici osobního asistenta spousta velice kvalitních osobností, kterým 

státní sociální systém zajišťující péči o zdravotně postižené neumožňuje vést osobní 

život bez určitého odříkání. V současné době, postavené na konzumu, je spíše záhadou, 

že se stále objevují další a další mladí lidé, kteří chtějí vést boj s větrními mlýny a 

doufají, že oni budou ti, kteří „vydrží“. 
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Osobní asistence dítěti s postižením patří mezi nejnáročnější typy asistence. 

Asistent musí komunikovat s dítětem, ale také s jeho rodiči, kteří sice znají své dítě 

nejlépe a jsou nejcennějším zdrojem informací o něm, ale na druhé straně mají někdy 

zkreslený pohled na to, co dítě skutečně potřebuje a co je schopno zvládnout samo. To 

se může promítnout do nereálných očekávání a nároků na jedné straně, a přílišné 

úzkostlivosti a přehnaného opatrovnictví na straně druhé. Požadavky na asistenta pak 

mohou být v rozporu s reálnou potřebou dítěte.  

Přesto sama autorka výše uvedené citace připouští, že se mezi asistenty mohou 

vyskytnout lidé, kteří „si asistencí řeší nějaké vlastní problémy, nejčastěji nízké 

sebevědomí, neschopnost navázat kontakt a komunikovat s dospělými vrstevníky, 

neschopnost přizpůsobit se náročným požadavkům zaměstnání v jiném oboru apod.“ 

(Uzlová, Asistence lidem s postižením a znevýhodněním, 2010). Tento nedostatek je 

velmi závažný až nebezpečný, protože takový člověk, sám psychicky labilní, může 

negativně ovlivnit psychiku dítěte. Mezi uchazeči o práci osobního asistenta se čas od 

času vyskytnou lidé, kteří se z nějakého důvodu domnívají, že asistovat člověku s 

postižením a navíc dítěti je méně náročné než uspět v jiné profesi. Bohužel jim někdy 

trvá určitou dobu, než poznají svůj omyl, pokud si ho vůbec přiznají, a mezitím mohou 

napáchat značné škody, neboť dítě je s asistentem v úzkém, často každodenním 

kontaktu, tráví s ním značnou část dne a mnohdy je na něm během této doby zcela 

závislé. 

Nároky na osobního asistenta jsou vysoké, osobní asistence klade nároky 

především na osobnostní kvality uchazečů o toto zaměstnání. Proto se přikláním 

k názoru, aby potenciální osobní asistenti procházeli psychologickými testy. Je nutné 

zejména vyloučit agresivitu (útočnost), sklony k manipulaci (ovládání druhého 

člověka), chorobné závislosti, nervozitu (neklid, podrážděnost) a netrpělivost, či naopak 

otupělost, přílišnou podezíravost atd.  Asistent by měl být plně vyváženou osobností, 

která ví, co chce a jakým způsobem bude dotyčnému klientovi schopna pomoci k tomu, 

aby dostal vše, co mu právem náleží. Všichni osobní asistenti, ať pozitivně nebo 

negativně působící na klienta, by měli alespoň dvakrát ročně projít supervizí nebo se 

snažit o konzultaci problémů, souvisejících s osobní asistencí, s odborníkem. Dále si 
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myslím, že finanční ohodnocení neodpovídá nárokům, které jsou na osobní asistenty 

kladeny. I když nemusí mít speciální vzdělání, často pracují s klienty, kteří vyžadují 

speciální přístup (např. dotykové tlumočení pro hluchoslepé, znaková řeč, braillovo 

písmo…). Tyto znalosti a dovednosti si podle mého názoru rozhodně zaslouží ocenění. 

 

 Přestože analýza získaných údajů jednoznačně neodhalila zdroj motivace 

osobních asistentů z klubu „Hornomlýnská“ k výkonu jejich povolání, zastávám názor, 

že by měla být zjišťována poskytovatelem služeb ještě před navázáním vztahu 

s klientem. V případě mého dotazníkového šetření by bylo vhodné oslovit více 

organizací poskytujících služby osobní asistence a pokusit se nalézt odpověď na otázku 

motivace osobních asistentů na větším vzorku korespondentů a znovu ho zopakovat po 

uplynutí určitého (předem určeného) časového období. 
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7. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Dotazník 

 

Dotazník 

Dotazník pro osobní asistenty 

 

Motivační faktory osobních asistentů klubu 

„Hornomlýnská“ 

 

Vážení, 

chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který využiji jako 

podklad pro vypracování své závěrečné bakalářské práce na výše uvedené téma. 

Tento dotazník je anonymní a bude sloužit jen pro studijní účely.  

 

Děkuji Vám za spolupráci a čas, který dotazníku věnujete. 

 

Marie Hedlová 

 učitelka MŠ Roztoky, Spěšného 288, okres Praha – západ  

Studentka 5. ročníku UNIVERZITY KARLOVY 

Obor SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 
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I. Informativní část 
 

Zakroužkujte, nebo barevně vyznačte, vždy jen jednu odpověď. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

 

2) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) do 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) více než 55 let 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) odborné (vyučen/a) 

c) středoškolské 

d) vysokoškolské 

 

4) V jakém typu zařízení pracujete? 

a) v domácím prostředí 

b) ve školním zařízení (jakém – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

c) pracuji pouze jako doprovod klienta 

 

5) Jak dlouho spolupracujete s organizací zajišťující osobní asistenci? 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 – více let 
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Bodová škála: 

1 – není důležité, bez významu 

2 – málo důležité, málo významné 

3 – hodně důležité, velmi významné 

4 – nejdůležitější, nejvýznamnější 

 

Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1. Slušný plat, slušná mzda je pro mě: 1 2 3 4 

2. Osobní ohodnocení (prémie, odměny) je pro mě: 1 2 3 4 

3. Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou pro mě: 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Pocit jistoty pracovního místa je pro mě: 1 2 3 4 

2. Projev spokojenosti klienta je pro mě: 1 2 3 4 

3. Pozitivní ocenění mé práce ostatními je pro mě: 1 2 3 4 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy na pracovišti jsou pro mě: 1 2 3 4 

5. Otevřenost a spolupráce s rodiči dítěte je pro mě: 1 2 3 4 

6. Dobrá spolupráce s organizací zajišťující osobní asistenci je pro mě: 1 2 3 4 

7. Dobré vztahy s nadřízenými jsou pro mě: 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v zaměstnání (vzdálenost, teplo, hluk…) jsou pro mě: 1 2 3 4 

9. Celková atmosféra v zařízení, které dítě navštěvuje, je pro mě: 1 2 3 4 

10. Pocit vlastní důležitosti je pro mě: 1 2 3 4 

11. Volný čas je pro mě: 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Zajímavá a smysluplná práce je pro mě: 1 2 3 4 

2. Prostor pro uplatnění svých dovedností je pro mě: 1 2 3 4 

3. Potěšení z práce je pro mě: 1 2 3 4 

4. Možnost účasti na rozhodování je pro mě: 1 2 3 4 

5. Možnost uplatnění svých návrhů a nápadů je pro mě: 1 2 3 4 

6. Možnost dalšího vzdělávání je pro mě: 1 2 3 4 
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Bodová škála: 
1 – ne 

2 – spíše ne 

3 – spíše ano 

4 - ano 

Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1. V mém zaměstnání mě motivuje především výše platu 1 2 3 4 

2. Motivují mě odměny a prémie 1 2 3 4 

3. Motivují mě zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Mé zaměstnání mi dává pocit jistoty 1 2 3 4 

2. Můj klient mi projevuje zaslouženou pochvalu a uznání 1 2 3 4 

3. Okolí hodnotí mou práci pozitivně 1 2 3 4 

4. V mém zaměstnání panují přátelské vztahy a dobrý kolektiv 1 2 3 4 

5. Rodiče, se kterými spolupracuji, jsou otevření a upřímní 1 2 3 4 

6. V mém zaměstnání je spolupráce s organizací zajišťující osobní asistenci     

samozřejmostí 
1 2 3 4 

7. S nadřízenými pracovníky mám dobré vztahy 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v mém zaměstnání jsou vyhovující 1 2 3 4 

9. Prostředí v organizaci, kterou dítě navštěvuje, je vyhovující 1 2 3 4 

10. Mám pocit vlastní důležitosti 1 2 3 4 

11. Mám dostatek volného času 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Má práce je zajímavá a smysluplná 1 2 3 4 

2. Mám prostor pro uplatnění svých dovedností 1 2 3 4 

3. Práce, kterou dělám, mě baví 1 2 3 4 

4. Mám možnost se podílet na rozhodování o některých záležitostech 1 2 3 4 

5. V mém zaměstnání mohu uplatňovat své návrhy a nápady 1 2 3 4 

6. Mám možnost dalšího vzdělávání 1 2 3 4 
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Příloha č. 2 – vyplněný dotazník jedné z osobních asistentek 

 

I. Informativní část 
 

Zakroužkujte, nebo barevně vyznačte, vždy jen jednu odpověď. 

 

6) Jakého jste pohlaví? 

c) žena 

d) muž 

 

7) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

f) do 25 let 

g) 26 – 35 let 

h) 36 – 45 let 

i) 46 – 55 let 

j) více než 55 let 

 

8) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

e) základní 

f) odborné (vyučen/a) 

g) středoškolské 

h) vysokoškolské 

 

9) V jakém typu zařízení pracujete? 

d) v domácím prostředí 

e) ve školním zařízení (jakém – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

 

10) Jak dlouho spolupracujete s organizací zajišťující osobní asistenci? 

e) méně než 1 rok 

f) 1 – 5 let 

g) 6 – 10 let 

h) 11 – více let 
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Bodová škála: 
1 – není důležité, bez významu 

2 – málo důležité, málo významné 

3 – hodně důležité, velmi významné 

4 – nejdůležitější, nejvýznamnější 

 

Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1. Slušný plat, slušná mzda je pro mě: 1 2 3 4 

2. Osobní ohodnocení (prémie, odměny) je pro mě: 1 2 3 4 

3. Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou pro mě: 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Pocit jistoty pracovního místa je pro mě: 1 2 3 4 

2. Projev spokojenosti klienta je pro mě: 1 2 3 4 

3. Pozitivní ocenění mé práce ostatními je pro mě: 1 2 3 4 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy na pracovišti jsou pro mě: 1 2 3 4 

5. Otevřenost a spolupráce s rodiči dítěte je pro mě: 1 2 3 4 

6. Dobrá spolupráce s organizací zajišťující osobní asistenci je pro mě: 1 2 3 4 

7. Dobré vztahy s nadřízenými jsou pro mě: 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v zaměstnání (vzdálenost, teplo, hluk…) jsou pro mě: 1 2 3 4 

9. Celková atmosféra v zařízení, které dítě navštěvuje, je pro mě: 1 2 3 4 

10. Pocit vlastní důležitosti je pro mě: 1 2 3 4 

11. Volný čas je pro mě: 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Zajímavá a smysluplná práce je pro mě: 1 2 3 4 

2. Prostor pro uplatnění svých dovedností je pro mě: 1 2 3 4 

3. Potěšení z práce je pro mě: 1 2 3 4 

4. Možnost účasti na rozhodování je pro mě: 1 2 3 4 

5. Možnost uplatnění svých návrhů a nápadů je pro mě: 1 2 3 4 

6. Možnost dalšího vzdělávání je pro mě: 1 2 3 4 
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Bodová škála: 
1 – ne 

2 – spíše ne 

3 – spíše ano 

4 - ano 

Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1. V mém zaměstnání mě motivuje především výše platu 1 2 3 4 

2. Motivují mě odměny a prémie 1 2 3 4 

3. Motivují mě zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Mé zaměstnání mi dává pocit jistoty 1 2 3 4 

2. Můj klient mi projevuje zaslouženou pochvalu a uznání 1 2 3 4 

3. Okolí hodnotí mou práci pozitivně 1 2 3 4 

4. V mém zaměstnání panují přátelské vztahy a dobrý kolektiv 1 2 3 4 

5. Rodiče, se kterými spolupracuji, jsou otevření a upřímní 1 2 3 4 

6. V mém zaměstnání je spolupráce s organizací zajišťující osobní asistenci     

samozřejmostí 
1 2 3 4 

7. S nadřízenými pracovníky mám dobré vztahy 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v mém zaměstnání jsou vyhovující 1 2 3 4 

9. Prostředí v organizaci, kterou dítě navštěvuje, je vyhovující 1 2 3 4 

10. Mám pocit vlastní důležitosti 1 2 3 4 

11. Mám dostatek volného času 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Má práce je zajímavá a smysluplná 1 2 3 4 

2. Mám prostor pro uplatnění svých dovedností 1 2 3 4 

3. Práce, kterou dělám, mě baví 1 2 3 4 

4. Mám možnost se podílet na rozhodování o některých záležitostech 1 2 3 4 

5. V mém zaměstnání mohu uplatňovat své návrhy a nápady 1 2 3 4 

6. Mám možnost dalšího vzdělávání 1 2 3 4 
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Příloha č. 3:Seznam tabulek a obrázků 

 

Tabulka č. 1: Věková struktura respondentů v klubu „Hornomlýnská“ 

Tabulka č. 2: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v klubu „Hornomlýnská“ 

Tabulka č. 3: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v klubu „Hornomlýnská“ 

Tabulka č. 4: Tabulka hodnocení morálních stimulů v klubu „Hornomlýnská“ 

 

Obrázek č. 1: Maslowova pětistupňová pyramida potřeb a hodnot 

Obrázek č. 2: Maslowova osmistupňová pyramida potřeb a hodnot 
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Příloha č. 4 – diagnóza kaudální regrese prvního integrovaného chlapce  
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Příloha č. 5 – diagnóza syndromu ADHD druhého integrovaného chlapce  
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