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ABSTRAKT: 

Cílem bakalářské práce je „Porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční 

sféře“. Konkrétními zástupci školství byly pro porovnání zvoleny „Základní školy“ a za 

zástupce komerční sféry „Obchodní společnosti z oblasti IT“.   Práce je rozdělena do několika 

částí. První část je zaměřena na vymezení teoretických pojmů týkajících se motivace, 

stimulace lidských zdrojů a jsou zde zmíněny hlavní teorie týkající se motivace. Další 

část „metodologická“ je zaměřena na popis výzkumné strategie a postupu sběru a 

vyhodnocení získaných dat. Následuje část „analytická“ ve které jsou vyhodnoceny výsledky 

výzkumu, který byl prováděn osobně dotazníkovým šetřením s využitím možnosti 

doplňujících otázek v rámci polo strukturovaného rozhovoru. Závěr je koncipován, jako 

slovní shrnutí získaných poznatků, získaných z dotazníků a následných rozhovorů, v rámci 

porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře a nabízí možnost 

nového pohledu na využití stávajících motivačních nástrojů v obou sférách.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

Motivace, motivátor, informace, četnost, názor, účelnost, rozhovor, porovnání, příklady a 

závěry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   ABSTRACT:   

The aim of the bachelor thesis is "The comparison of non-financial motivation of workers in 

the education sector and the commercial sector." As a specific education representatives were 

chosen for comparison "Elementary Schools" and as a representatives for the commercial 

sector "business companies in the area of IT." The work is divided into several parts. The first 

part focuses on the definition of theoretical conceptions related to motivation, stimulation of 

human resources and also mentioned the main theories on motivation. Another 

"methodology" part is focused on the description of the research strategy and the process of 

gathering and processing of the obtained data. The next part "analytics" of which are 

evaluated results of research which was conducted in personally with questionnaire and with 

the option of additional questions in the context of semi-structured interview. The conclusion 

is conceived as a verbal summary of lessons learned derived from questionnaires and 

subsequent interviews, in terms of comparison of non-financial motivation of workers in the 

education sector and the commercial sector and offers a new perspective on the use of existing 

motivational tools in both spheres.  
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Motivation, motivator, information, frequency, opinion, effectiveness, dialogue, comparison, 

examples and conclusions.  
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Úvod 
Uprostřed každého problému se nachází příležitost. 

Albert Einstein 

 
Tématem této bakalářské práce je „Porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a 

komerční sféře“. Jak již výše uvedený citát naznačuje, tak jedním z důvodů, proč bylo 

zvoleno toto téma je ta skutečnost, že na podobné téma není zpracováno příliš mnoho studií a 

je tedy možnost přinést něco nového nebo alespoň nový pohled na danou problematiku. 

Myšleno samozřejmě v kontextu porovnání nefinanční motivace ve školství a komerční sféře, 

protože na téma motivace jako takové bylo zpracováno již velice mnoho publikací. Při 

procházení dostupných zdrojů v rámci naší fakulty bylo zjištěno, že nejblíže zvolenému 

tématu by mohla být např. bakalářská práce na téma „Motivace pedagogů ZŠ jako strategie 

zvyšování kvality jejich práce“ z roku 2012 zpracovaná Mgr. Ivanou Pečenkovou.  

 

Práce, která je zde předkládána, i její hlavní cíl jsou ovšem koncipovány jinak. Hlavním cílem 

této bakalářské práce bylo porovnat zvolené používané druhy nefinanční motivace pracovníků 

ve školství a komerční sféře a to především ze dvou pohledů. Tím prvním bylo zjištění 

četnosti zkoumaných druhů nefinanční motivace a její porovnání v rámci zkoumaného 

spektra. Druhý pohled byl směrován na zjištění a porovnání názorů oslovených manažerů a 

ředitelů na účinnost zvolených používaných druhů nefinanční motivace. Pro získání 

potřebných dat a následné porovnání byly za zástupce ze strany školství zvoleny „Základní 

školy“ a za zástupce komerční sféry „Obchodní společnosti z oblasti IT“ (více o výběru 

zvoleného vzorku je uvedeno v kapitole „Výzkumný vzorek (charakteristika a popis)“). Práce 

jako taková je systematicky rozdělena do několika částí.  

 

První část práce „Teoretická část“ je zaměřena na vymezení teoretických pojmů týkajících se 

motivace, stimulace, demotivace a lidských zdrojů. V jejím rámci jsou dále zmíněny hlavní 

teorie týkající se motivace, nastíněna úloha motivačních systémů a popsány základní faktory 

ovlivňující motivaci. 

 

Další část nazvaná „Metodologická část“ je možné použít i označení „Praktická část“ se pak 

zabývá vlastním výzkumem. V rámci této části se nachází popis výzkumné strategie, postup 

sběru a vyhodnocení získaných dat. Dále je zde uvedena velice důležitá kapitola „Analýza 
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dat“ ve které jsou strukturovaně a přehledně vyhodnoceny výsledky výzkumu, který byl 

prováděn osobně dotazníkovým šetřením s využitím možnosti doplňujících otázek v rámci 

polo strukturovaného rozhovoru. Výstupy k jednotlivým podkapitolám jsou u měřitelných 

částí doplněny grafy vztahujícími se nejen samostatně ke školství a komerční sféře, ale i 

vzhledem ke zkoumanému vzorku jako celku. K analýze dat bylo přistupováno zvlášť 

z pohledu školství, z pohledu komerční sféry a vždy i z pohledu celého zkoumaného vzorku 

ve vzájemném porovnání. Analýza dat poskytla velice zajímavé a podnětné výstupy, které 

jsou vždy uvedeny u jednotlivých podkapitol.    

 

Poslední částí této práce je závěr který byl koncipován především jako slovní shrnutí 

výsledků a poznatků získaných z dotazníků a následných polo strukturovaných rozhovorů 

v rámci porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře a kromě 

jiného nabízí i možnost nového pohledu na využití stávajících motivačních nástrojů v obou 

porovnávaných sférách.  
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1 Teoretická část 
 Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, 

abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat. 

John Bruner 

 

Tato část práce je zaměřena na vymezení teoretických pojmů týkajících se motivace, 

stimulace, demotivace a lidských zdrojů. V jejím rámci jsou v jednotlivých podkapitolách 

dále zmíněny hlavní teorie týkající se motivace, nastíněna úloha motivačních systémů a 

popsány základní faktory ovlivňující motivaci. Všechny údaje zmíněné v teoretické části byly 

použity jako odborný podklad pro vlastní výzkum. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole jsou stručně charakterizovány hlavní pojmy, kterými jsou lidské zdroje, 

motivace, stimulace, demotivace, fluktuace a stabilita. Součástí kapitoly je i porovnání 

motivace a stimulace a také některé teorie, které se problematikou motivace zabývají.  

  

1.1.1 Lidské zdroje 

Smyslem fungování jakékoli organizace je vytváření pro ni typických produktů. U výrobních 

firem jsou to výrobky, v obchodních společnostech se jedná o službu spojenou s prodejem a 

péčí o zákazníka a ve školství, které je svým zaměřením velmi specifické, protože jeho 

základním cílem není tvorba zisku, je výsledným produktem vzdělání žáků.  

 

Pokud chce organizace dosáhnout co nejlepších výsledků, pak je pro ni nezbytné mít kvalitní 

zaměstnance jinak také řečeno kvalitní „lidské zdroje“. Ovšem je důležité rozlišit, co vlastně 

lidské zdroje přesně jsou. Jako vhodnou definici v tomto směru je možné použít např. „lidské 

zdroje přitom nejsou lidé, ale lidské vlastnosti, schopnosti a postoje“1. S tímto výrokem se dá 

velice snadno ztotožnit, protože je důležité rozlišovat, co daný člověk umí a tedy nabízí. 

Organizace, které by to nedělaly, by mohly mít spoustu zaměstnanců, a přesto by nebyly 

úspěšné.   

 

                                                           
1
 Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem, Praktický atlas managementu, 4. zcela přepracované 
vydání str. 32 
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1.1.2 Motivace 

Lidí pracující ve vedení organizací si již delší dobu uvědomují, že i přes používané 

technologie a moderní systémy plánování, jsou stále velice důležití především lidé, jejichž 

práce, společné úsilí a výkon mají významný podíl na dosažení cílů organizace. V tomto 

ohledu je úplně jedno zda se jedná o organizaci výrobní, obchodní nebo vzdělávací. Pro 

dosažení konkrétních cílů je ovšem vždy nutná „motivace“ lidí v případě organizací pak 

především zaměstnanců. Co to ale je ta „motivace“, kde se tady vzala a jak s ní pracovat? Na 

odpovědi k těmto otázkám je zaměřena následující část. 

 

1.1.3 Historie a definice motivace 

Motivace sama o sobě provází lidskou společnost již od jejího vzniku. Prvotní motivací 

našich prapředků zcela jistě bylo zajistit si potravu a tím i dostat možnost přežít. Samo slovo 

motivace je odvozeno z latinského výrazu „movere“, které je překládáno ve smyslu „hýbati, 

pohybovati“. Definicí motivace se zabývá mnoho autorů a většinou se shodují na tom, že není 

jednoduché vytvořit přesnou definici tohoto pojmu.  

 

Obecně je možno konstatovat, že motivace nebo její základní stavební kámen „motiv“ je 

důvodem k tomu, abychom něco udělali. Jinými slovy je možné pojem motiv vyjádřit jako 

soubor vnitřních pohnutek člověka. Mezi základní pohnutky a tedy i zdroje motivace můžeme 

zařadit např. potřeby, návyky, zájmy, ideály a hodnoty. Motiv vychází zevnitř, působí 

dlouhodobě a uspokojuje motivovaného člověka, jak popisuje Plamínek2. 

 

Motivace bývá rozdělována na vnější a vnitřní podle pohledu na její působení. Při motivaci 

vnější na člověka působí tzv. vnější vlivy a podněty (jiní lidé, okolí, možnost odměny nebo 

také hrozby a další). Motivace vnitřní pak, jak již sám název napovídá, naopak vychází 

zevnitř člověka a člověk ji tedy může sám přímo ovlivňovat (seberealizace, poznání a další). 

Obecně panuje názor, že vnitřní motivace je silnější.  

 

Plamínek ve své publikaci uvádí, že „smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního 

přístupu k něčemu – často k nějakému výkonu či typu chování“3. Jde tedy o cílené směrování 

                                                           
2
 Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem, Praktický atlas managementu, 4. zcela přepracované 
vydání str. 70 
3
 Plamínek, J., Tajemství motivace, Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, 2. doplněné 
vydání str. 14 
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chování jedince nebo skupiny. Z pohledu pracovního jde při motivování o to, aby byli lidé 

směrováni k dosažení nějakého určitého výsledku. Ovšem v této souvislosti je důležité neplést 

si a nezaměňovat motivaci s manipulací. Zatímco motivace je zaměřena na vytváření 

podmínek k požadovanému výkonu, tak manipulace je např. v pracovní oblasti „projevem 

snahy vedoucího pracovníka přímo svým jednáním spolupracovníky ovlivňovat“4.  

1.1.4 Stimulace 
 
Základním rozdílem mezi motivací a stimulací je, že zatímco motivace vychází zevnitř 

člověka, tak stimulace přichází zvnějšku. Základním kamenem stimulace je „stimul“. Stimul 

je možné popsat jako něco, co na člověka působí zvenku, jedná se tedy o něco jako impuls -  

něco krátkodobého a tedy i pomíjivého. Plamínek stimulaci popisuje takto „Prostá stimulace 

je jednoduchá – dáváme peníze, jídlo nebo jiné žádoucí hodnoty a člověk vykonává to, co 

potřebujeme. Má ovšem zásadní nevýhodu – přestaneme-li stimulovat, výkon se zřejmě 

zastaví“5. Obecně lze tedy říci, že stimul je něco jako pohonná síla. V technické rovině by 

vhodným přirovnáním byl např. automobil a jeho provoz tedy dokud má pohonné hmoty, tak 

funguje, jakmile dojdou, tak se zastaví. 

 

1.1.5 Porovnání motivace a stimulace 

Plamínek uvádí, že „motivace je nositelkou obrovské výhody – pokud se trefíte do motivů, 

které člověk má, může práce za příznivých podmínek pokračovat i bez příkonu vnějších 

podnětů“ 6. Z pohledu pracovního je tedy důležité najít při volbě mezi motivací a stimulací 

potřebný konsenzus na základě individuálních potřeb jednotlivce tak, aby v optimálním 

případě člověk vykonával určitou činnost, danou úlohu,…. především proto, že ho baví a 

vnitřně uspokojuje. Samozřejmě, že najít správné řešení vyžaduje znalost motivačních technik 

a především důkladnou znalost pracovníků a jejich potřeb. Vlastní rozdíl mezi stimulací a 

motivací, přesněji řečeno vnější motivací pak je především v její délce a účinnosti. Zatímco 

stimulaci je možno brát jako jednorázový impuls a tedy něco pomíjivého, tak naopak cílem 

motivace je dlouhodobě podporovat jedince k požadovanému výkonu za podpory různých 

motivátorů a případně i stimulů. V případě motivace se tedy jedná o „proces“, jehož dopad na 

                                                           
4
 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 123 
5
 Plamínek. J., Vedení lidí, týmů a firem, Praktický atlas managementu, 4. zcela přepracované 
vydání str. 70 
6
 Plamínek, J., Tajemství motivace, Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, 2. doplněné 
vydání str. 15 
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člověka může trvat i po té co podněty už nepůsobí, zatímco v případě stimulace jde „jen“ o 

krátkodobý profit, který zaniká s jejím ukončením.  

 

1.1.6 Demotivace 

Demotivace, jinak je také možno uvádět jako „negativní motivace“, působí na člověka opačně 

než motivace a zahrnuje spouštěcí faktory jako např.: 

- příliš malé požadavky 

- příliš vysoké požadavky 

- špatné zadání úkolů 

- špatné rozdělení práce 

- neplnění slibů 

- nespravedlivá odměna 

- nedostatek informací 

- pomluvy a nedůvěra 

- autoritativní přístup 

 

1.1.7 Fluktuace vs. Stabilita 

Pojem fluktuace lze charakterizovat jako soustavný pohyb opačnými směry. V organizacích je 

běžně používán ve spojitosti s mírou výměny zaměstnanců. Jinak řečeno jde o pohyb 

zaměstnanců z a do organizace tak, jak ho pojal např. M. Armstrong7, který v souvislosti 

s výrazem fluktuace používá i název „mobilita“.   

 

Každá organizace by se vždy měla snažit najít optimální poměr a frekvenci obměny 

zaměstnanců, protože z dlouhodobého hlediska je pro organizaci výhodné udržovat pokud 

možno stabilní a výkonný kádr zaměstnanců. Obecně tak lze konstatovat, že čím je fluktuace 

nižší, tím je organizace stabilnější a silnější.  

 

Pokud už ale dojde k nadměrné fluktuaci, která je dána odchody zaměstnanců, tak je pro 

organizaci velmi důležité znát důvody vedoucí zaměstnance k jejich odchodu. Zda se jedná o 

důvody koncepční související s výkonem práce a motivací nebo zda jde o důvody jiné. 

 

 

                                                           
7
 Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, str. 315 
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Pozitiva fluktuace: 

- Příchod nových myšlenek 

- Možnost srovnání 

 

Negativa fluktuace: 

- Ztráta školených a kvalitních zaměstnanců 

- Zvýšení nákladů spojených s přijímáním a zaškolováním zaměstnanců 

- Nejistota stávajících zaměstnanců 

 

Opakem fluktuace je „stabilita“, která je na rozdíl od rozhýbané fluktuace synonymem 

„rovnováhy“. Stabilita dává zaměstnancům určitou jistotu a její podstatou je vytváření 

takových podmínek pro práci zaměstnanců (pracovní prostředí, motivační faktory,….) které 

pomohou k jejich udržení a soustředění se na požadovaný výkon bez zbytečných rušivých 

vlivů.  Nutno ovšem podotknout, že ani přehnaná a někdy až uměle udržovaná stabilita není 

pro organizaci zcela pozitivním faktorem. Je to dáno především tím, že při přílišné stabilitě 

může docházet k určitému oslabení motivačních aktivit (systémů) a tím po určité době naopak 

i k sekundárnímu poklesu výkonnosti zaměstnanců.  

 

Optimální je tedy vytvářet takové podmínky, které organizaci umožní udržovat kvalitní 

zaměstnance a zároveň pomohou udržovat poměr mezi fluktuací a stabilitou na rozumné 

úrovni. 

 
1.2  Teorie motivace 

Začněte s dobrými lidmi, vymezte pravidla, komunikujte 

 se zaměstnanci, motivujte je a odměňujte za jejich výkon. 

Lee Iacocca 

 
Teorií motivace bylo do dnešního dne publikováno velké množství. V rámci této práce jsou 

uvedeny především ty, které by mohly být, vzhledem k jejich uplatnění, považovány za 

nejzajímavější a s přihlédnutím ke zvolenému tématu i nejdůležitější. Mezi ty základní, které 

jsou zde zmíněny, patří Hierarchie potřeb A.H. Maslowa, Motivačně-hygienická teorie F. 

Herzberga, McCleelandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu a Adamsova teorie spravedlivé 

odměny.  
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1.2.1 Novodobá historie motivace  

V minulém století konkrétně na jeho začátku a především pak v období mezi světovými 

válkami, vycházeli výkonní manažeři při řízení lidských zdrojů z hluboce zakořeněného 

názoru, že pro motivaci pracovníků je důležité uplatňovat 3 základní stimuly a to peníze, 

kontrolu a trest. „Význam měla jen práce jako taková a manažeři měli dojem, že dosahování 

výkonu zaměstnanců je přímý proces. Stačilo říct jim, co mají dělat a oni to udělali. A jestliže 

to z nějakých důvodů nestačilo, vedení využilo síly, kterou mělo k dispozici; v podstatě se 

uchýlilo k nátlaku“8. Přímým důsledkem tohoto přístupu bylo vytváření podrobných popisů 

postupů a předpisů, stanovování výkonových norem, důsledných kontrol kázně a motivace 

především vázané na finanční složku na základě výkonu tzv. „úkolové mzdy“. Mezi firmy 

používající tyto postupy patřil na začátku 20 století např. i Ford a jeho systém „pásové 

výroby“.  

 

Přibližně v polovině minulého století se ovšem již někteří manažeři začínali zaobírat 

myšlenkou, že pro dosažení požadovaného výkonu je z hlediska efektivity vhodné zaměřit se i 

na uspokojení potřeb jednotlivce nebo kolektivu. Důsledkem toho byl vznik průlomových 

teorií, ze kterých je vycházeno dodnes. Mezi hlavní představitele těchto teorií, ze kterých 

následně vycházejí i další autoři, patří především Abraham Maslow, kterého tak lze považovat 

za zakladatele moderních teorií motivace a dále např. Frederick Herzberg.  

 

Motivační teorie používané v současné době lze podle Vodáčka9 rozdělit do tří základních 

skupin: 

- Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin  

- Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  

- Teorie zaměřené na speciální účely  

 

 

 

 

                                                           
8
 Forsyth, P., Jak motivovat lidi, str. 12 

9
 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 124 
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1.2.2 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin  

Do této skupiny teorií patří a jsou i dále popsány Hierarchie potřeb A.H. Maslowa, Motivačně-

hygienická teorie F. Herzberga a McCleelandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu. 

1.2.2.1 Maslowova teorie  

Základem Maslowovy teorie je „poznání, že hybnými silami motivačního chování lidí jsou 

zejména jejich potřeby. Konkrétní poznání těchto potřeb umožňuje využít je jako motivační 

motory pro cílově orientované chování“10. Maslow ve své teorii rozděluje potřeby lidí do pěti 

základních skupin, jejichž hierarchické uspořádání je graficky znázorněno v tzv. pyramidě 

potřeb.  

Schéma č. 1: Maslowova pyramida potřeb11 
 
Hlavní myšlenkou Maslowovy teorie potřeb je, že veškeré úrovně existují souběžně, ale 

postup na výše položenou úroveň je možný pouze v případě, že je nižší úroveň naplněna. 

Potřeby lidí jsou tedy uspokojovány progresivně. „Jinými slovy, lidé zvyšují své aspirace a 

stanovují si další cíle jedině tehdy, jestliže jsou jejich základní potřeby uspokojeny“12.  

 

Jednotlivá patra Maslowovy pyramidy lze v pracovním kontextu charakterizovat takto: 

- V prvním patře jsou umístěny „Fyziologické potřeby“ – dostatečný přísun finančních 

prostředků pro zajištění základních potřeb.  

                                                           
10

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 125 
11

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 125 
12

 Forsyth, P., Jak motivovat lidi, str. 15 
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- Ve druhém patře se nachází „Potřeba existenční jistoty a bezpečnosti“ – zde se jedná 

především o jistotu zaměstnání 

- Ve třetím patře je umístěna „Potřeba sociální sounáležitosti“ – práce v kolektivu nebo 

ve skupině 

- Ve čtvrtém patře se nachází “Uznání osobnosti, uspokojení z práce“ – postavení 

v rámci skupiny, organizace,…. 

- V pátém patře je umístěna „Seberealizace“ – osobní uspokojení, sebedůvěra a využití 

vlastních schopností 

1.2.2.2 Motivačně-hygienická teorie F. Herzberga 

Herzbergův model bývá často označován jako „teorie dvou faktorů“ 13 a přesto, že tato teorie 

vznikla na přelomu 50. a 60. let, tak je v současném managementu stále velmi populární. 

Základem této teorie motivace je rozdělení na dvě skupiny faktorů: 

 

Motivační faktory (motivátory a satisfikátory) -  patří sem takové faktory, které by měli 

vykazovat uspokojení z práce.   

 

Hygienické faktory – do této skupiny patří takové faktory (činitele nebo podmínky), které 

ovlivňují spokojenost nebo nespokojenost pracovníka. 

 

Nutno ovšem podotknout, že „Hranice mezi motivátory a hygienickými vlivy není 

jednoznačná a na všechny pracovníky nepůsobí konkrétní vlivy stejně“ 14. Je to dáno 

především osobnostními rozdíly mezi pracovníky. Obecná doporučení pro využití této teorie 

v praxi jsou, aby motivátory byly aplikovány především na jednotlivce, zatímco hygienické 

faktory spíše na skupiny nebo kolektivy. 

 

Pokud bychom Herzbergův model aplikovali na Maslowovu pyramidu potřeb, tak hygienické 

faktory by zahrnovaly první tři patra (u základny) a motivační faktory dvě zbývající patra 

(vrcholová). Základní rozdíl mezi oběma teoriemi spočívá v přístupu. Zatímco Maslow 

                                                           
13

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 128 
14

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 129 
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preferuje progresivní (kontinuální) přístup k uspokojování potřeb, tak Herzberg volí přístup 

dichotomický (dvě části).  

 

Obě teorie se de facto shodují v názoru, že uspokojení potřeby seberealizace by mělo vést k 

dlouhodobější spokojenosti. Hezberg svou teorii oproti Maslowovi více zaměřil na 

použitelnost pro oblast práce. Rozdělením motivace na vnitřní a vnější poukazuje na tu 

skutečnost, že vnitřní motivace má dlouhodobější účinek. Správné využití těchto teorií může 

být pro organizace prvním krokem k vytváření nejen finančních, ale i nefinančních odměn 

v rámci motivace. 

1.2.2.3 McCleelandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu. 

Tato teorie je využitelná především pro motivaci manažerů. McCleeland v ní použil koncepci 

tří motivačních skupin zaměřených na potřeby15: 

- sounáležitosti (charakterizují ji dobré pracovní podmínky, vztahy, „klima“,…) 

- prosadit se a mít poziční vliv (zde je přirozená dominance, silová pozice,….)  

- úspěšného uplatnění (zaměření na řešení úkolů, problémů,….) 

 

Při podrobnějším rozboru všech předchozích teorií je možné dojít k závěru ohledně jejich 

určité podobnosti a tedy i korelace, což současným manažerům může pomoci především při 

rozhodování, kterou z nich využít bez nutnosti zaobírat se myšlenkou rozdílnosti. Všechny 

uvedené teorie se totiž de facto shodují v názoru, že uspokojení potřeby seberealizace by mělo 

vést k dlouhodobější spokojenosti. Herzberg svou teorii v porovnání s Maslowem zaměřil 

více na oblast práce a McCleeland svou teorii, co se týká využitelnosti, posunul spíše ke 

specifické skupině vedoucích pracovníků - manažerům.  

 

1.2.3  Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  

Jako zástupce této skupiny teorií byla vybrána a je dále uvedena Adamsova teorie spravedlivé 

odměny. 

1.2.3.1 Adamsova teorie spravedlivé odměny  

Základem Adamsovy teorie je uvědomění si spravedlnosti a nespravedlnosti. Tato teorie 

vychází podle Vodáčka16 z obecně známé zkušenosti subjektivního hodnocení pracovníků, 
                                                           
15

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2.rozšířené vydání, 
str.131 
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kdy každý pracovník subjektivně posuzuje, zda v porovnání s výkony ostatních pracovníků 

obdržel odměnu úměrnou svému úsilí:  

 
  

 

 

 

 

 
Schéma č. 2: Adamsova teorie spravedlivé odměny 

 

Díky subjektivnímu hodnocení pak mohou nastat následující situace: 

 

Nespravedlivá odměna a zní plynoucí: 

- nespokojenost 

- kolísání výsledků 

- odchod z organizace 

- ztráta autority manažera 

- nedůvěra a podezírání 

 

Spravedlivá odměna: 

- udržování stejné úrovně 

 

Více (vyšší částka) než spravedlivá odměna: 

- intenzivnější práce (u někoho) 

- pochybnosti o úrovni manažera 

- nepřesné posuzování podnikové situace pracovníky 

„Krátkodobé neuspokojení bývá pracovníky obvykle tolerováno“17 na druhou stranu pokud 

nespravedlnost trvá, pak většinou dochází k negativním projevům (snížení výkonu, nekázeň, 

napětí, odchod ……) 

                                                                                                                                                                                     
16

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2.rozšířené vydání, 
str.135 
17

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 135 

moje výsledky                                 výsledky jiné osoby                 
           mé úsilí a náklady                         náklady a úsilí jiné osoby 
 

 

   Odměna 
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1.2.4 Teorie zaměřené na speciální účely  

Teorie z této skupiny bývají úzce specializované, protože obvykle řeší specifické motivační 

přístupy jako např.18 : 

- Participace zaměstnanců na rozhodování 

- Sebemotivace manažerů  

- Ostatní motivační přístupy 

1.2.4.1 Participace zaměstnanců na rozhodování 

Tato teorie je podle Vodáčka19 zaměřena na vliv určitého podílu zaměstnanců na řízení a 

rozhodování o směrování organizace s návazností na systém odměňování. V praxi se 

používají její dvě varianty: 

- První varianta předpokládá určité omezení zapojení zaměstnanců v závislosti na 

složitosti, závažnosti a možných vlivů participace zaměstnanců na rozhodování. 

- Druhá varianta „univerzální“ závislosti, uvedené ve variantě 1, neřeší. 

První z u vedených variant bývá obvykle výrazně efektivnější.   

1.2.4.2 Sebemotivace manažerů  

Z pohledu Vodáčka20 se jedná o teorii zaměřenou na manažery z pohledu zajištění motivace 

nejen vně směrem k zaměstnancům, ale i dovnitř pro motivování sebe sama. Jde o to, aby 

manažer dokázal pozitivně motivovat nejen své spolupracovníky, ale aby dokázal motivovat i 

sám sebe a dokázal si tak zároveň i vytvořit příznivé podmínky a eliminovat zbytečná rizika 

pro dosažení požadovaného výkonu a cíle. Praxe ukazuje, že vrcholoví manažeři mívají rádi 

určité výzvy, kdy musejí překonávat různé překážky, které je pohánějí k lepšímu výkonu i bez 

nutnosti další motivace ze strany vlastníků.   

1.2.4.3 Ostatní motivační přístupy 

Existují samozřejmě i další metody, které jsou zaměřené na řešení speciálních úloh. Určitě je 

dobré o nich vědět, ale vzhledem k jejich úzké specializaci a specifickému zaměření zde 

                                                           
18

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 137 
19

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 138 
20

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 138 
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nejsou více rozepisovány. Pro příklad nebo jako námět k zamyšlení je možné využít například 

tyto21:  

- motivační programy pro zlepšení pracovního života 

- zapojení zaměstnanců do vnitřní podnikatelské činnosti   

- účast v kroužcích jakosti 

 

1.3 Motivační systém 

Lidé často říkají, že motivace dlouho nevydrží. To platí i o čistotě.  

Proto se doporučuje se koupat denně. 

Zig Ziglar 

 

V rámci motivace zaměstnanců jednotlivé organizace vytvářejí tzv. „Motivační systémy“, což 

jsou ucelené soubory motivátorů, stimulů a dalších opatření, jejichž cílem je pozitivně 

ovlivňovat pracovní chování zaměstnanců a zároveň tak u nich vytvářet pozitivní vztah k 

organizaci. Motivační systémy jsou vytvářeny na konceptu výše uvedených teorií a jejich 

hlavním cílem je tedy zvyšování vnitřní spokojenosti a motivace pracovníků a z toho plynoucí 

rostoucí loajality k organizaci za účelem dosahování co nejlepších výsledků. 

 

Motivační systémy by v rámci vedení lidí měly zahrnovat následující části, které přímo 

ovlivňují motivaci zaměstnanců a které budou rozebrány a popsány dále v samostatných 

kapitolách:  

- Hodnocení zaměstnanců 

- Odměňování zaměstnanců 

- Rozvoj zaměstnanců 

 

K zamyšlení o fungování motivace a demotivace v rámci motivačních systémů může být 

použit např. tato otázka: 

„Proč může mít organizace nastaven „dokonalý“ motivační program nebo systém, který ale 

přesto nemusí fungovat zcela efektivně?“  

 

                                                           
21

 Vodáček, L. & Vodáčková, O., Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vydání, 
str. 139 
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Odpověď a tedy i důvod je nasnadě - je to způsobeno především tím, že „jakýkoliv systém 

vedení se týká lidí a ne robotů“.  

 

V tomto ohledu je pro manažery zapojené do vedení lidí nutné vždy si uvědomit, že při 

jednání s lidmi působí především emoce a to ať už pozitivní nebo negativní. Veškeré tyto 

vlivy, které na zaměstnance denně působí a následně je ovlivňují i v průběhu pracovního 

procesu, zároveň působí na jejich spokojenost, motivaci nebo naopak demotivaci. Je velice 

důležité si tyto skutečnosti stále připomínat a nespoléhat se proto pouze na nastavené systémy 

motivace. 

 

1.3.1 Hodnocení zaměstnanců 

V rámci motivačních systémů je hodnocení zaměstnanců jedním z velmi důležitých úkolů 

manažerů a „umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům kontrolovat, usměrňovat 

a podněcovat podřízené zaměstnance v průběhu vykonávání sjednané práce, dosahování 

požadovaného pracovního výkonu a realizace strategických cílů školy“22. Jinými slovy umožňuje 

manažerovi zaměstnance hodnotit a analyzovat jejich výkonnost. Zaměstnanci by pak v rámci 

hodnocení měli získávat od manažerů zpětnou vazbu o své práci a další doporučení. Správně 

prováděné hodnocení je velmi důležité pro udržení dobrého klima na pracovišti díky 

předcházení pracovním problémům a zároveň v rámci snahy o zvýšení motivace jednotlivých 

zaměstnanců. Samo hodnocení je pak prováděno formálně (periodické hodnocení v daném 

časovém horizontu) nebo neformálně (aktuálně), kdy se jedná o hodnocení výkonu, přístupu 

…. aktuálně v daném čase a většinou se vztahuje přímo k určité konkrétní aktivitě nebo 

problému.  

 

1.3.2 Odměňování zaměstnanců 

Jako vhodná definice pro odměňování zaměstnanců je možné uvést např. tuto „Smyslem 

odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně 

stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu“23. 

Vlastní odměňování je pak možno provádět různými formami a to především: 

- Finanční formou, do které spadá mzda / plat nebo také sjednaná odměna např. z dohody o 

provedení práce 

                                                           
22

 Šikýř M., Borovec, D. a Lhotková, I., Personalistika v řízení školy, 1. vydání, str. 111 
23

 Šikýř M., Borovec, D. a Lhotková, I., Personalistika v řízení školy, 1. vydání, str. 124 
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- Nefinanční formou, do které spadají pochvaly, lepší pracovní podmínky, zaměstnanecké 

výhody a další kterými se zabývá následná část této práce v rámci motivace a motivátorů.  

 
Pro zaměstnance je důležité předem znát jasná pravidla a kritéria, která do jejich odměňování 

vstupují a podle kterých bude prováděno. Manažeři by měli při odměňování zaměstnanců ctít 

zásady rovnosti v odměňování a řídit se především zákoníkem práce, kde je výslovně uvedeno 

„Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele 

stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“24. 

 

1.3.3 Rozvoj zaměstnanců 

Organizace by v rámci svých aktivit měly také dbát na profesní a osobnostní rozvoj 

zaměstnanců. V tomto směru je vhodné využívat jak výhody školství a nabízených studijních 

programů, tak i formu školení, konzultací a dalších podobně zaměřených aktivit. Pro 

manažery je důležité si uvědomit, že zvyšující se kvalifikací zaměstnance roste i možnost jeho 

uplatnění v rámci organizace a tím i zvýšení její efektivity při využití stávajících zdrojů. Proto 

je vhodné zařadit další rozvoj zaměstnanců do motivačního systému. Pro část zaměstnanců je 

jejich další rozvoj velmi důležitý nehledě na to, že pro zaměstnance ve školství, konkrétně 

pedagogy je i stanoven zákonem, ve kterém je konkrétně uvedeno, že „Pedagogičtí 

pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, 

kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci“25.    

 

1.4 Základní faktory ovliv ňující motivaci 

Tato část je, v závislosti na výše uvedených motivačních teoriích, věnována příkladům 

základních faktorů, které působí na motivaci zaměstnanců. Na základě prostudované literatury 

a osobních zkušeností byly vybrány a níže jsou i popsány tyto faktory: 

- Finance 

- Pracovní prostředí   

- Jistota zaměstnání 

- Informace 

- Kolektiv (vztahy) klima na pracovišti 

- Zaměstnanecké výhody (benefity) 

                                                           
24

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Část šestá, Hlava I, §110 odst. 1 
25

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Část 
první Hlava IV, §24 odst. 1 
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- Seberealizace 

- Kariérní postup 

- Podpora profesního růstu 

- Zajištění ubytování 

- Specifika ve školství 

- Úloha vedoucích pracovníků 

 

1.4.1 Finance 

V současné konzumní společnosti je finanční ohodnocení jedním ze základních faktorů, které 

plní funkci uspokojování základních potřeb zaměstnanců. Pokud by se vycházelo 

z Maslowovy pyramidy, tak by finanční ohodnocení zcela jistě tvořilo její první patro. Pro 

řídící manažery je tedy důležité zajistit plnění těchto základních předpokladů ke spojenosti 

zaměstnanců: 

- Ohodnocení musí být spravedlivé, tzn. „zaměstnanci musí vědět, jakým způsobem se 

jejich mzda/plat počítá a z čeho se skládá.“ 

- Platy a mzdy musí zaměstnanci dostávat včas a ve stanoveném termínu. 

 

Je potřeba ovšem brát plat/mzdu nejen jako pozitivní faktor a to i přesto, že uspokojuje 

základní potřeby zaměstnanců. Je potřeba zařadit ho i mezi negativní faktory a to i proto, že 

„Stávající plat je jen zřídkakdy motivační“ 26. 

 

1.4.2 Pracovní prostředí 

Dalším z faktorů, které působí na motivaci a spokojenost zaměstnanců, je pracovní prostředí. 

Z hlediska teorie potřeb jej můžeme, stejně jako finance, zařadit na první patro Maslowovy 

pyramidy.  Do pracovního prostředí patří nejen čistota pracoviště, ale i dostatečné větrání, 

osvětlení, hluk a pomůcky. „D ůležité je zaměstnancům příjemné prostředí nejen vytvořit, ale 

občas jeho tvář i změnit“ 27. Všechny tyto okolnosti mají vliv na každého člověka, který v 

daném prostředí pracuje. 

 

                                                           
26

 Forsyth, P. Jak motivovat lidi, str. 32 
27

 Miskell, J. R., Miskell,V., pracovní motivace, str. 75 
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1.4.3 Jistota zaměstnání 

Jistota zaměstnání patří do faktorů spadajících podle Herzbergerovi teorie do hygienických 

faktorů a může tedy ovlivnit motivaci jak pozitivně, tak negativně. V Maslowově pyramidě by 

se nacházela ve druhém patře. Při současné právní úpravě, která umožňuje řetězení smluv na 

dobu určitou „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami 

nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakována nejvýše dvakrát“28
 se může jednat o jeden ze silných motivátorů při výběru 

zaměstnání.   

 

1.4.4 Informace 

Získávání a předávání relevantních informací je pro zaměstnance také velice důležité. Dá se 

říci, že prochází všemi patry Maslowovy pyramidy. Předávání informací je velice důležité 

nejen vertikálně, ale i horizontálně v každé organizaci bez výjimky. Je důležité si uvědomit, 

že jakákoli komunikace a je jedno, zda se jedná o komunikaci s nadřízeným, kolegy nebo s 

podřízeným, tak pokud je špatně vedena nebo podána bude mít negativní dopady. Navíc 

existují i neoficiální informační kanály, které bohužel fungují zcela spolehlivě a pracují 

většinou s ne zcela korektními informacemi. Informace jsou však pro zaměstnance důležité i 

z dalších důvodů a to především díky tomu, že díky nim mají možnost zpětné vazby, což je i 

v případě školství neocenitelné. 

 

1.4.5 Kolektiv (vztahy) klima na pracovišti 

Atmosféra, vztahy nebo některými zdroji také uváděno jako „klima“ na pracovišti by se v 

Maslowově pyramidě nacházelo ve třetím patře. Tento faktor je bezesporu jedním z 

nejdůležitějších motivačních faktorů, což je dáno zejména tím, že zaměstnanci tráví v práci 

podstatnou část dne a každý člověk raději tráví čas v přátelském prostředí. Jinak řečeno v 

prostředí bez konfliktů, zbytečných intrik či nevraživosti. 

 

1.4.6 Zaměstnanecké výhody (benefity) 

V současné době je již mnoho organizací poskytujících svým zaměstnancům různé benefity a 

další výhody, které jsou zaměstnancům poskytovány navíc mimo finanční ohodnocení. Mezi 

zaměstnanecké výhody lze zařadit např. následující benefity:  

- pitný režim,  

                                                           
28

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Část druhá, Hlava II, §39 odst. 2 



27 
 

- různé poukázky (na sportovní, relaxační, zdravotní či jiné aktivity) 

- různé příspěvky na rekreaci, dopravu, dětské tábory, výlety,  

- dále možnost slev na určité zboží,  

- nabídka dalšího vzdělávání 

 

1.4.7 Seberealizace 

V Maslowově pyramidě potřeb se seberealizace nachází na jejím nejvyšším stupni. Každý 

člověk má ovšem tuto potřebu nastavenou jinak. Někdo vnímá seberealizaci jako pouhý fakt 

spojený s jeho každodenní prací, potřeba seberealizace u jiného člověka je naopak uspokojena 

až ve chvíli, kdy je zrealizován „jeho vlastní“ projekt. Ve školství je jako příklad možné brát 

např. situaci, kdy se učitel věnuje „navíc“ nadanému žáku, kterého připravuje individuálně na 

matematickou olympiádu a tento žák se umístí na předních místech.  

 

Pokud zaměstnanec cítí, že je schopen a je mu umožněno se v dané organizaci realizovat, tak 

většinou bývá loajální a málokdy má potřebu hledat si jiné zaměstnání. V tomto ohledu je 

důležité, aby manažeři zapojení do vedení rozpoznali tyto potřeby a snažili se svým 

podřízeným nabídnout co nejlepší podmínky pro jejich uplatnění. 

 

1.4.8 Kariérní postup 

V dobře fungujících organizacích je dáván důraz i na možnost kariérního postupu, který 

v určitých oblastech velmi úzce souvisí s výše zmíněnou seberealizací. Je důležité, aby 

organizace měla jasnou organizační strukturu a její strategické plány a cíle byly pro 

zaměstnance dobře uchopitelné tak, aby se s nimi mohli ztotožnit. Dále je důležité pro 

zaměstnance, aby věděli, že v případě jejich nadstandardních výkonů a za splnění jasně 

daných podmínek mohou v rámci kariérního postupu přejít na jinou pozici. Kariérní růst je 

stejně jako jiný druh motivace  - různě důležitý pro různé zaměstnance. 

 

1.4.9 Podpora profesního růstu 

Podobně jako u kariérního růstu je pro organizaci a ve školství jde o jednu z hlavních zásad, 

důležité i dbát o další profesní rozvoj svých zaměstnanců. Toho lze docílit např. podporou 

dalšího vzdělávání formou studia nebo školicích programů. Pro některé zaměstnance může 

být další vzdělávání velmi silným motivátorem a to nejen z důvodu lepšího profesního 

zařazení, ale i z hlediska vnitřního uspokojení. 
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1.4.10 Zajištění ubytování 

Pro některé zaměstnance může být zajištění ubytování ze strany organizace silným 

motivátorem. Jde ovšem o velice specifický motivátor, který většina organizací nemůže svým 

zaměstnancům nabídnout. Tento motivátor by podle Herzbergrovy teorie spadal do 

hygienických faktorů. 

 

1.4.11 Specifika ve školství 

Ve školství mezi nefinanční motivátory vstupují ještě další typy, které výrazně ovlivňují 

pedagogy. Mezi tyto specifické motivátory patří např. spokojenost žáků a studentů, jejich 

výsledky nebo spokojenost rodičů. Velice silným motivátorem je zde i pochvala nebo 

zhodnocení výsledků práce pedagoga.  

 

1.4.12 Úloha vedoucích pracovníků 

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech, pro organizaci je důležité mít a používat kvalitní 

motivační systém. To ovšem neznamená, že již nic dalšího nepotřebuje, protože tím zcela 

zásadním, kdo v aplikaci a úspěšnosti motivačního systému je, je jak vlastní management 

(vedoucí pracovníci) mající vedení lidí a jeho správné aplikování v praxi na starosti, tak i 

zaměstnanci pro které je motivační systém primárně určen. V této souvislosti je nutné 

zdůraznit, že manažeři jsou tím, kdo zásadním způsobem ovlivňuje fungování organizace a to 

bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci působící ve školství nebo v komerční sféře.  

 

Berme v tomto ohledu manažera jako „trenéra“, který se snaží sladit ve svém týmu různé lidi 

na různých pozicích tak, aby fungovali jako celek a společně dosáhli požadovaných a 

plánovaných cílů. Je důležité, aby manažer, stejně jako „trenér“ ve sportu, byl tím, kdo jde 

ostatním zaměstnancům příkladem, je schopen je motivovat a vést. Nelze po lidech např. „ve 

školství chtít, aby se zaměřili na rozvoj v určité oblasti důležité pro vizi školy, dát jim 

k dispozici příslušné podklady a školení a sám se těchto aktivit neúčastnit nebo alespoň nebýt 

viděn s těmito podklady třeba na chodbě…“. Podobný postoj manažera by totiž nakonec mohl 

mít pro zaměstnance místo motivačního spíše účinek demotivační.      
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1.5 Shrnutí teoretické části 
 

Žijte, jako kdyby jste měli zítra umřít. Učte se, jako kdyby jste měli žít navždy.  

Mahatma Gandhi 

 
V první části práce byly probrány klíčové pojmy týkající se problematiky motivace 

zaměstnanců. Byla zde porovnána motivace a stimulace, dále byly uvedeny používané teorie 

motivace a popsány pojmy jako demotivace a „fluktuace a stabilita“. Byl zde také popsán 

motivační systém a jeho nezbytné součásti jako jsou hodnocení, odměňování a rozvoj 

zaměstnanců včetně vymezení pravidel motivace a ovlivňujících faktorů. 
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2 Metodologická část 
 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je „Porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře“. 

 

2.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém je popisný (deskriptivní), protože je zjišťována četnost a význam 

vybraných porovnatelných druhů nefinanční motivace, dále je porovnáván jejich rozsah ve 

školství a komerční sféře a zjišťovány možnosti rozšíření nefinanční motivace oběma směry 

tzn. ze školství do komerční sféry a naopak. Při uvažování ohledně způsobu získávání a 

vyhodnocování dat bylo zvažováno, zda pro vlastní výzkum použít kvantitativní nebo 

kvalitativní přístup. Při porovnávání obou druhů bylo kromě jiného vycházeno z dostupné 

literatury, kde je mimo jiné uvedeno toto krátké, ale výstižné srovnání „nástrojem 

kvantitativního výzkumu je dotazník, zatímco kvalitativní výzkumníci používají rozhovor“29. 

V podstatě tedy šlo o volbu mezi rozesláním spousty dotazníků a čekáním na jejich návrat 

nebo o aktivní zapojení do výzkumu. Pro tento výzkum byla nakonec zvolena kombinace 

obou druhů, protože propojení výhod obou druhů může být přínosem při zpracování podkladů 

a následném vyhodnocování. Vlastní výzkumný problém byl formulován prostřednictvím 

následujících otázek: 

 

Hlavní otázky (tyto otázky byly použity v dotazníku): 

- Jaká je četnost uvedených druhů nefinanční motivace?   

- Jak hodnotí zástupci školství / komerční sféry účinnost uvedených druhů nefinanční 

motivace?   

 

Doplňující otázky (tyto otázky byly použity v rozhovoru): 

- Jaký vidí respondenti přínos nefinanční motivace pro podřízené pracovníky a jaké 

faktory jsou spíše demotivující? 

- Jaká je podle respondentů možnost rozšíření nefinanční motivace používané v 

komerční sféře do školství a naopak?  

                                                           
29

 Švaříček R., Šeďová, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, str. 13 
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2.3 Výzkumné metody (výběr metod, jejich vlastnosti a popis techniky 

sběru dat) 

Jako vhodná výzkumná metoda pro získání potřebných dat byla zvolena metoda 

kvantitativního výzkumu, která umožnila zjistit obecné názory k danému tématu a usnadnila 

následné zpracování díky použitému strukturování. V rámci této metody byl kladen důraz 

především na tyto techniky: 

- Dotazníkové šetření 

- Použití posuzovacích škál 

 

Pro upřesnění získaných dat a získání jiného „hlubšího“ pohledu na zvolené téma a následné 

zpracování byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Konkrétně se jedná o techniku: 

- Polo strukturovaný rozhovor 

 

V rámci dotazníkového šetření byl použit strukturovaný dotazník, kterým je možno zjistit 

četnost výskytu uvedených druhů nefinanční motivace ve zvoleném výzkumném vzorku. 

Vlastní dotazník (připojený v příloze) pak obsahuje uzavřené, polootevřené a otevřené otázky 

a v první části je zaměřen především na zjištění základních údajů týkajících se respondenta a 

používání vybraných typů nefinanční motivace. Druhá část použitého dotazníku byla využita 

ke zjištění názoru na účinnost vybraných typů nefinanční motivace. Pro vlastní porovnání zde 

byla použita metoda „škálování“ prostřednictvím posuzovací škály. Veškeré dotazníky byly 

vyplňovány respondenty za osobní účasti výzkumníka. Po vyplnění dotazníků vždy 

následoval krátký polo strukturovaný rozhovor zaměřený na upřesnění získaných dat a také ke 

zjištění odpovědí na výše uvedené otázky. 

 

2.4 Výzkumný vzorek (charakteristika a popis) 

Výzkumný vzorek byl vybrán metodou náhodného výběru přesněji řečeno jeho specifickým 

typem a to stratifikovaným výběrem a jeho podskupiny proporčního (kvótního) výběru.  

 

Základním výběrovým souborem na straně komerční sféry byly Obchodní IT společnosti 

splňující tato kritéria: 

- Obchodní společnost působící v IT 

- Počet zaměstnanců do 100 osob 

- Působiště - Praha 
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Základním výběrovým souborem na straně školství byly školy splňující tato kritéria: 

- Základní škola 

- Počet zaměstnanců do 100 osob 

- Působiště - Praha 

 

Vybrané základní vzorky byly z důvodu jejich rozsáhlosti a dostupnosti ze strany výzkumníka 

následně zúženy na organizace působící v lokalitách Praha 4, 5 a 6. Ze vzniklého zúženého 

vzorku „seznamu“ pak bylo následně náhodně vybráno 10 respondentů pro každou stranu. Pro 

případ odmítnutí podílení se na tomto výzkumu byl redukovaný vzorek připraven k doplnění 

ze seznamu tak, aby výsledné šetření proběhlo na uvažovaném vzorku 10/10 a to i vzhledem k 

tomu, že výzkum byl koncipován jako osobní šetření a nebylo tedy plánováno zjišťování 

návratnosti dotazníků, které by bylo vhodné při masivním porovnávání.  

 

Díky zvolenému postupu a také díky vstřícnosti zvolených respondentů byla zaznamenána 

úspěšnost v oslovení a provedení sběru dat ve 100% případů bez nutnosti předpokládaného 

doplňování zvoleného vzorku. 

 

Je ovšem potřeba konstatovat, že vzhledem k omezenosti vzorku respondentů, není možné 

výsledky tohoto výzkumu zobecnit na veškeré komerční společnosti a základní školy v celé 

České republice.    

 

2.5 Zpracování dat  

Popis procedury získávání a zpracování dat 

- Sestavení dotazníku – v první fázi byla určena struktura dotazníku, zformulovány 

otázky a připraveny použité škály 

- Předvýzkum – byla ověřena použitelnost a vhodnost otázek položených v rámci 

dotazníku a polo strukturovaného rozhovoru na zvoleném vzorku (konkrétně se 

jednalo o konzultaci připraveného dotazníku s kolegou z ročníku působícím jako 

zástupce ředitele na Základní škole). 

- Následovala drobná korekce dotazníku a pokládaných otázek vč. následného znovu 

předložení a zkonzultování upravené verze dotazníku. 
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- Dále proběhl vlastní sběr dat u jednotlivých respondentů sestávající se z vyplnění 

připravených dotazníků a doplňujících otázek v rámci polo strukturovaných 

rozhovorů. 

- V další části proběhlo zpracování získaných informací, jejich zápis do připravených 

tabulek v programu MS EXCEL.  

- Poté následovalo vlastní zpracování získaných dat, které bylo prováděno 

prostřednictvím statistických metod. Jako nejvhodnější se vzhledem ke zkoumanému 

vzorku ukázala především metoda procentuálního zastoupení a to jak při zjišťování 

četnosti v zaškrtávací části dotazníku zaměřené na používané druhy nefinanční 

motivace, tak i při vyhodnocování škál které byly použity v části zaměřené na názor 

respondentů ohledně účinnosti porovnávaných druhů nefinanční motivace. 

- V rámci zpracování byly pro přehlednost grafického znázornění získaných výsledků 

vytvořeny příslušné grafy a tabulky, které jsou přiloženy v příloze. 

- V poslední fázi proběhlo vyhodnocení a následné finální zpracování získaných 

informací. 

 

2.6 Analýza dat 

Návratnost dotazníků byla 100%, což bylo především díky výše zmíněnému zvolenému 

postupu, kdy u jednotlivých oslovených respondentů probíhalo osobní šetření za přímé účasti 

výzkumníka. Jakékoliv další porovnávání v tomto směru je tedy bezpředmětné. Výzkumu se 

účastnilo celkem 20 respondentů v následujícím rozložení: 

- 10 Ředitelů Základních škol 

- 10 manažerů / ředitelů komerčních společností 

 

2.6.1 Délka manažerské praxe 

Podle délky manažerské praxe je možno oslovené respondenty, u kterých byl prováděn 

výzkum, rozdělit takto: 
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Schéma č. 3: Respondenti dle délky manažerské praxe 

 

V kategorii „Do 5 let“ je zastoupení rozloženo takto: 

Celkem 3, přičemž ze Základních škol 2 a z komerční sféry 1.  

 

V kategorii „5-10“ let je zastoupení rozloženo následovně: 

Celkem 6, přičemž ze Základních škol 4 a z komerční sféry 2.  

 

Kategorie „Nad 10 let“ je zastoupena takto: 

Celkem 11, přičemž ze Základních škol 4 a z komerční sféry 7. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nadpoloviční většina všech respondentů (55%) zastává funkci 

ředitele resp. manažera déle než 10 let. Tato skutečnost by mohla být přínosem pro 

vyhodnocení získaných dat především z toho důvodu, že se jedná o zkušené manažery a tedy 

lidi se spoustou zkušeností v oblasti vedení lidí. Ze stejného důvodu by mohly být zjištěné 

informace i přínosem pro případné další využití mé bakalářské práce k dalšímu výzkumu nebo 

jako podkladu pro manažery při jejich úvahách týkajících se zavádění nefinanční motivace 

v jejich organizacích. 

 

2.6.2 Používané druhy motivace 

V rámci výzkumu bylo provedeno šetření zaměřené na využívání těchto vybraných druhů 
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- Sick day /placené volno 

- Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z „domova“ 

- Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj 

- Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky) 

- Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny 

- Možnost kariérního růstu / postupu 

- Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu 

- Lepší vybavení pracoviště 

- Společné akce / výjezdy / teambuilding 

- Trvalý pracovní poměr 

- Pochvala 

- Jiné 

 

2.6.2.1 Nefinanční motivace používaná na Základních školách 

Tato část práce se zabývá porovnáním používaných druhů nefinanční motivace na základě 

informací získaných od oslovených respondentů ze školství. 

 

 
Schéma č. 4: Používaná nefinanční motivace ZŠ 
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Při analýze získaných dat bylo zjištěno následující pořadí používaných nefinančních 

motivátorů: 

- Nejvíce používanými motivátory jsou „Studijní volno“, „Možnosti dalšího 

vzdělávání / profesní rozvoj“ a „Možnosti seberealizace (plánování pracovních 

aktivit / výuky)“. Zastoupení těchto motivátorů bylo v počtu 9 (tzn. cca 11,5%) 

- Dalšími často používanými motivátory jsou „Klouzavá pracovní doba / možnost 

práce nebo části pracovní doby z „domova“ “, „Lepší vybavení pracoviště“ a 

„Pochvala“.  Zastoupení těchto motivátorů bylo v počtu 8 (tzn. cca 10,2 %) 

- Následují „5 a více týdnů dovolené“ a „Trvalý pracovní poměr“. Zastoupení těchto 

motivátorů bylo v počtu 7 (tzn. cca 9 %). Paradoxem této skupiny je ta skutečnost, že 

ačkoli je více než porovnávaný počet týdnů dovolené daný ve školství zákonem 

„Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 

činí 8 týdnů v kalendářním roce“30, tak 3 respondenti neberou tuto skutečnost jako 

motivaci i když v rámci následných rozhovorů byli ochotni připustit, že zcela jistě 

tento motivátor pomáhá při rozhodování o výběru zaměstnání. 

-  Dalším v pořadí je „Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“, 

zastoupené v počtu 5 (tzn. cca 6,4 %) 

- Dalším v pořadí je motivátor „Společné akce / výjezdy / teambuilding“, který je 

zastoupen v počtu 4 (tzn. cca 5,1 %)  

- Předposlední skupinou motivátorů jsou „Možnost kariérního růstu / postupu“ a 

„Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu“. Zastoupeny v počtu 2 (tzn. cca 2,5 %). 

Četnost u volby týkající se kariérního růstu je velmi ovlivněna neexistencí kariérního 

řádu ve školství v době provádění výzkumu. 

- Na posledním pomyslném místě s počtem 0 je motivátor „Sick day /placené volno“. 

 

V rámci doplňkových rozhovorů vyplynulo, že i ve školství jsou již zkušenosti s tímto 

motivátorem: 

- jeden z respondentů uvedl, že již tento motivátor využívali, ale zrušili ho z důvodu 

častého zneužívání 

- jiný respondent uvedl, že o jeho zavedení uvažuje. 

 

                                                           
30

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Část devátá, Hlava II, §213 odst. 3 
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Mimo hodnocení byla ještě doplňková možnost volby motivátoru „Jiné“, kterou v dotazníku 

využili pouze dva respondenti ze školství v tomto smyslu: 

- Klima na pracovišti, vztahy mezi učiteli 

- Provozní porady, osobní pohovory 

 

2.6.2.2 Nefinanční motivace používaná v komerční sféře 

Tato část práce je věnována porovnání používaných druhů nefinanční motivace na základě 

informací získaných od oslovených respondentů z komerční sféry. 

 

 
Schéma č. 5: Používaná nefinanční motivace – komerční sféra 

 
Při analýze získaných dat bylo zjištěno následující pořadí používaných nefinančních 

motivátorů: 

- Nejvíce používanými motivátory jsou „Klouzavá pracovní doba / možnost práce 

nebo části pracovní doby z „domova“ a „Pochvala“ Zastoupení těchto motivátorů 

bylo v počtu 8 (tzn. cca 11,6 %) 

- Dalšími často používanými motivátory jsou „Možnosti dalšího vzdělávání / profesní 

rozvoj“ a „Společné akce / výjezdy / teambuilding“. Zastoupení těchto motivátorů 

bylo v počtu 7 (tzn. cca 10,1 %) 
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- Následují „Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky)“, 

„Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“ a „Lepší vybavení 

pracoviště“. Zastoupení těchto motivátorů bylo v počtu 6 (tzn. cca 8,7 %).  

- Dalším v pořadí je „Studijní volno“, „Možnost kariérního růstu / postupu“ a „Trvalý 

pracovní poměr“, zastoupené v počtu 5 (tzn. cca 7,2 %) 

- Dalším v pořadí je motivátor „Sick day /placené volno“, který je zastoupen v počtu 3 

(tzn. cca 4,3 %)  

- Předposledním motivátorem je „5 a více týdnů dovolené“. Zastoupen v počtu 2 (tzn. 

cca 2,9 %).   

- Na posledním pomyslném místě s počtem 1 je motivátor „Možnost volby jiné 

kanceláře / kabinetu“  

 

2.6.2.3 Používané druhy nefinanční motivace – souhrn 

Tato část se zabývá porovnáním používaných druhů nefinanční motivace na základě 

informací získaných ode všech oslovených respondentů a to jak ze školství, tak i z komerční 

sféry. V první části souhrnu jsou vyhodnoceny a porovnány výskyty používaných druhů 

nefinanční motivace z pohledu všech respondentů tzn. celkový pohled. V další části jsou pak 

porovnány výskyty používaných druhů nefinanční motivace mezi výsledky respondentů ze 

školství a z komerční sféry. 

 
Schéma č. 6: Používané druhy nefinanční motivace  
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Porovnáním dat získaných z vyplněných dotazníků je, možno konstatovat, že 

nejpoužívanějšími motivátory jsou „Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části 

pracovní doby z „domova“, „Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj“ a „Pochvala“. 

V této souvislosti je důležitá navíc ta skutečnost, že používání dvou z uvedených motivátorů a 

to konkrétně „Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z „domova“ 

a „Pochvala“ je naprosto srovnatelné v porovnání školství a komerční sféry. Oba motivátory 

byly uvedeny shodně u 8 respondentů obou porovnávaných skupin. 

 

Nejméně používané jsou naopak „Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu“ a „Sick day 

/placené volno“.    

 
Do skupiny vzájemně srovnatelných motivátorů co se použití v obou skupinách týká lze na 

základě výzkumu zařadit i „Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky)“, 

„Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“, „Lepší vybavení pracoviště“ a 

„Trvalý pracovní poměr“. 

 

U dalších motivátorů „Studijní volno“, „Možnost kariérního růstu / postupu“ a „Společné 

akce / výjezdy / teambuilding“ se již rozdíl v jejich používání zvětšuje, přičemž u motivátoru 

„Možnost kariérního růstu / postupu“ je to ve školství dáno především neexistencí jednotného 

kariérního řádu. 

 
Největší rozdíl v porovnávaných motivátorech pak je u „5 a více týdnů dovolené“, kde je u 

respondentů ze školství uveden u sedmi, zatímco u respondentů z komerční sféry pouze ve 

dvou případech. Tato skutečnost je dána především dvěma faktory a to: 

- Ve školství je větší rozsah dovolené dán zákonem. 

- V komerční sféře je pátý a další týden dovolené velmi často přímo ovlivněn 

ekonomickou stabilitou společnosti v závislosti na aktuálním hospodářském 

výsledku a síle jejich odborů.    

 

2.6.3 Účinnost uvedených druhů nefinanční motivace 

V rámci dotazníkového šetření byl dále zjišťován názor respondentů na účinnost jednotlivých 

uvedených typů motivátorů. Pro hodnocení byly použity tzv. Likertovy škály které „skládají 

se z výroku a stupnice, která je konstantní“31.  

                                                           
31

 Gavora, P., Úvod do pedagogického výzkumu, str. 110 
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V dotazníku byly porovnávané tyto vybrané druhy nefinanční motivace v rámci zjišťování 

názorů jednotlivých respondentů: 

5 a více týdnů dovolené 

Sick day /placené volno 

Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z „domova“ 

Studijní volno 

Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj 

Jazykové kurzy 

Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky) 

Možnost kariérního růstu / postupu 

Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny 

Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu 

Lepší vybavení pracoviště 

Trvalý pracovní poměr 

Pochvala 

 

Stupnice škál byla z důvodu lepší přehlednosti a možnosti výběru pro respondenty stanovena 

takto: 

- Ne (v tabulkách a grafech vedeno jako „N“) 

- Spíše ne (v tabulkách a grafech vedeno jako „SN“) 

- Nevím (v tabulkách a grafech vedeno jako „O“) 

- Spíše ano (v tabulkách a grafech vedeno jako „SA“) 

- Ano (v tabulkách a grafech vedeno jako „A“) 

 

2.6.3.1 Účinnost nefinanční motivace podle zástupců Základních škol   

V této části práce jsou porovnávány názory na účinnost vybraných druhů nefinanční motivace 

na základě informací získaných od oslovených respondentů ze školství. 
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Schéma č. 7: Účinnost vybraných druhů nefinanční motivace ZŠ 

 Při zpracování a následné analýze získaných dat bylo stanoveno následující pořadí 

jednotlivých druhů nefinanční motivace z hlediska názoru jednotlivých respondentů na jejich 

účinnost:   

- Nejúčinnějším motivátorem je podle manažerů ve školství „Pochvala“ která byla co 

do účinnosti hodnocena pozitivně 90 % respondentů (80% Ano a 10% Spíše ano) a 

„Trvalý pracovní poměr“, který byl sice co do účinnosti hodnocen pozitivně 100% 

respondentů, ale v jiném poměru (60% Ano a 40% Spíše ano). 

- V další skupině jsou zahrnuty motivátory, které hodnotilo pozitivně 70 % 

respondentů ze školství. Seřazeny jsou podle poměru jejich hodnocení následovně: 

Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z „domova“ (40% 

Ano a 30% Spíše ano), Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / 

výuky)“, „Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj“ (10% Ano a 60% Spíše 

ano) a „Lepší vybavení pracoviště“ (10% Ano a 60% Spíše ano). 

- Mezi další důležité motivátory patří dva hodnocené pozitivně 60% respondentů ze 

školství „5 a více týdnů dovolené“ (40% Ano a 20% Spíše ano) a „Jazykové kurzy“ 

(10% Ano a 50% Spíše ano). 
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- Do poslední skupiny pozitivně hodnocených motivátorů patří „Studijní volno“ 50% 

respondentů (10% Ano a 40% Spíše ano) a „Sick day /placené volno“ 40% 

respondentů (10% Ano a 30% Spíše ano). 

- První spíše negativně hodnocená skupina motivátorů obsahuje tyto dva motivátory, 

které byly respondenty hodnoceny negativně ze 40 %. Seřazeny jsou podle poměru 

jejich hodnocení (od pozitivnějších k negativnějším) následovně: „Možnost 

kariérního růstu / postupu“ a „Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“ 

(40% Spíše ne)  

- Nejhůře negativně hodnoceným motivátorem je „Možnost volby jiné kanceláře / 

kabinetu“ který je respondenty negativně hodnocen v 80 % případech (60% Spíše ne 

a 20% Ne) 

 

Největší rozptyl v hodnocení účinnosti mezi porovnávanými motivátory byl zaznamenán u 

těchto čtyř motivátorů: „Studijní volno“ kde bylo zastoupeno 50% pozitivně ku 40% 

negativně a zbývajících 10% nemělo názor (10% Ano, 40% Spíše ano, 30% Spíše ne a 10% 

Ne), následovaný „Možnost kariérního růstu / postupu“, zastoupený 30% pozitivně ku 40% 

negativně a zbývajících 30% nemělo názor (20% Ano, 10% Spíše ano a 40% Spíše ne) a 

„Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“, zastoupený 30% pozitivně ku 40% 

negativně a zbývajících 30% nemělo názor (10% Ano, 20% Spíše ano a 40% Spíše ne). 

Posledním z motivátorů s velkým rozptylem je „Sick day /placené volno“  zastoupený 40% 

pozitivně ku 30% negativně a zbývajících 30% nemělo názor (10% Ano, 30% Spíše ano a 

30% Ne).    

 

2.6.3.2 Účinnost nefinanční motivace podle zástupců komerční sféry 

Tato část práce je zaměřena na porovnání názorů na účinnost vybraných druhů nefinanční 

motivace na základě informací získaných od oslovených respondentů z komerční sféry. 
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Schéma č. 8: Účinnost vybraných druhů nefinanční motivace – komerční sféra 

Při zpracování a následné analýze získaných dat bylo stanoveno následující pořadí 

jednotlivých druhů nefinanční motivace z hlediska názoru jednotlivých respondentů na jejich 

účinnost:   

- Nejúčinnějším motivátorem je podle manažerů v komerční sféře „Možnost 

kariérního růstu / postupu“ který byl co do účinnosti hodnocen pozitivně 100 % 

respondentů (70% Ano a 30% Spíše ano).  

- Nejpočetnější skupina zahrnuje motivátory, které hodnotilo pozitivně 90 % 

respondentů z komerční sféry. Seřazeny jsou podle poměru jejich hodnocení 

následovně: „Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj“ (60% Ano a 30% Spíše 

ano), „Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z 

„domova“ (50% Ano a 40% Spíše ano), „Pochvala“ (50% Ano a 40% Spíše ano), 

„Trvalý pracovní poměr“ (40% Ano a 50% Spíše ano) a „Přidělení zodpovědnější 

funkce např. vedení skupiny“ (20% Ano a 70% Spíše ano). 

- Následují další dva motivátory hodnocené pozitivně 80% respondentů z komerční 

sféry „5 a více týdnů dovolené“ (40% Ano a 40% Spíše ano) a „Možnosti 

seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky)“  (30% Ano a 50% Spíše ano). 

- Další početné zastoupení pozitivně hodnocených motivátorů zahrnuje skupina 

hodnocená pozitivně 70% respondentů z komerční sféry, seřazenými takto    
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„Studijní volno“ (50% Ano a 20% Spíše ano), „Jazykové kurzy“  (30% Ano a 40% 

Spíše ano) a „Lepší vybavení pracoviště“ (10% Ano a 60% Spíše ano). 

- Posledním pozitivně hodnoceným motivátorem je „Sick day /placené volno“ 

zastoupený 60% respondenty (20% Ano a 40% Spíše ano). 

- Nejhůře negativně hodnoceným motivátorem je „Možnost volby jiné kanceláře / 

kabinetu“ které je respondenty negativně hodnocen v 60% případech (50% Spíše ne 

a 10% Ne) 

 

Téměř všechny motivátory byly respondenty z komerční sféry pozitivně hodnoceny až na 

motivátor „Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu“, který byl jako jediný hodnocen 

převážně negativně.   

 

Největší rozptyl v hodnocení účinnosti mezi porovnávanými motivátory byl zaznamenán u 

motivátoru „Sick day /placené volno“ zastoupeného 60% pozitivně ku 20% negativně a 

zbývajících 20% nemělo názor (20% Ano, 40% Spíše ano, 10% Spíše ne a 10% Ne). 

 

2.6.3.3 Účinnost nefinanční motivace – souhrn 

V této části je uveden souhrn názorů na účinnost nefinanční motivace ode všech oslovených 

respondentů a to jak ze školství, tak i z komerční sféry. V první části souhrnu jsou 

vyhodnoceny a porovnány veškeré názory z pohledu všech respondentů tzn. celkový pohled. 

V další části jsou pak porovnány názory na účinnost mezi výsledky respondentů ze školství a 

z komerční sféry. 
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Schéma č. 9: Účinnost vybraných druhů nefinanční motivace - souhrn 

Porovnáním dat získaných ze všech vyplněných dotazníků je, možno konstatovat, že podle 

všech oslovených respondentů jsou nejúčinnějšími motivátory „Trvalý pracovní poměr“ 

zastoupený 95% všech respondentů (50% Ano a 45% Spíš ano) a „Pochvala“ zastoupený 90% 

všech respondentů (65% Ano a 25% Spíše ano).  

 

Následuje velká skupina motivátorů v rozmezí od 80% do 50%, seřazeny jsou podle poměru 

jejich hodnocení následovně: „Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní 

doby z „domova““ zastoupený 80% všech respondentů (45% Ano a 35% Spíš ano), 

„Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj“ zastoupený 80% všech respondentů (35% 

Ano a 45% Spíš ano), „Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky)“ 

zastoupený 75% všech respondentů (30% Ano a 45% Spíš ano), u „5 a více týdnů dovolené“ 

zastoupený 70% všech respondentů (40% Ano a 30% Spíš ano), „Lepší vybavení pracoviště“  

zastoupený 70% všech respondentů (10% Ano a 60% Spíš ano), „Možnost kariérního růstu / 

postupu“ zastoupený 65% všech respondentů (45% Ano a 20% Spíš ano), „Jazykové kurzy“  

zastoupený 65% všech respondentů (20% Ano a 45% Spíš ano), „Studijní volno“  zastoupený 

60% všech respondentů (30% Ano a 30% Spíš ano) a „Přidělení zodpovědnější funkce např. 

vedení skupiny“ zastoupený 60% všech respondentů (15% Ano a 45% Spíš ano). 
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Poslední pozitivně hodnoceným motivátorem je „Sick day /placené volno“ zastoupené 50% 

respondenty (15% Ano a 35% Spíše ano). 

Nejhůře negativně hodnoceným motivátorem je „Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu“ 

který je respondenty negativně hodnocen v 70% případech (55% Spíše ne a 15% Ne). 

Největší rozptyl v hodnocení účinnosti mezi porovnávanými motivátory byl zaznamenán u 

motivátoru „Sick day /placené volno“ zastoupeného 50% pozitivně ku 25% negativně a 

zbývajících 25% respondentů nemělo názor (15% Ano, 35% Spíše ano, 5% Spíše ne a 20% 

Ne). 

Porovnání účinnosti 

Porovnáním dat získaných z vyplněných dotazníků je, možno konstatovat, že 

nejpoužívanějšími motivátory jsou „Trvalý pracovní poměr“ zastoupený 100% všech 

respondentů ze školství a 90% respondentů z komerční sféry následovaný motivátorem 

„Pochvala“ zastoupený 90% všech respondentů ze školství a 90% respondentů z komerční 

sféry.  

 

Zajímavou skutečností je, že motivátory „Pochvala“ zastoupený 90% všech respondentů ze 

školství a 90% respondentů z komerční sféry a „Lepší vybavení pracoviště“ zastoupený 70% 

všech respondentů ze školství a 70% respondentů z komerční sféry byly hodnoceny naprosto 

stejným poměrem pozitivního hodnocení účinnosti, přičemž motivátor „Lepší vybavení 

pracoviště“ byl navíc v této souvislosti hodnocen i stejně co se týká procentuálního 

zastoupení pozitivního hodnocení – v obou skupinách byl hodnocen 10% Ano a 60% Spíše 

ano. 

  

 Mezi srovnatelné motivátory které byly pozitivně hodnoceny co se týká účinnosti, patří i 

následující, které byly ve vzájemném rozptylu od 10% do 20%. Seřazeny jsou podle rozptylu 

a poměru jejich hodnocení následovně:  „Možnosti seberealizace (plánování pracovních 

aktivit / výuky)“ zastoupený 70% respondentů ze školství a 80% respondentů z komerční 

sféry, „Jazykové kurzy“ zastoupený 60% respondentů ze školství a 70% respondentů 

z komerční sféry, „Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z 

„domova“ zastoupený 70% respondentů ze školství a 90% respondentů z komerční sféry, 

Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj“ zastoupený 70% respondentů ze školství a 

90% respondentů z komerční sféry, „5 a více týdnů dovolené“ zastoupený 60% respondentů 
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ze školství a 80% respondentů z komerční sféry, „Studijní volno“ zastoupený 50% 

respondentů ze školství a 70% respondentů z komerční sféry a „Sick day /placené volno“ 

zastoupený 40% respondentů ze školství a 60% respondentů z komerční sféry. 

 

Nejhůře negativně hodnoceným motivátorem co se týká názoru na účinnost, je „Možnost 

volby jiné kanceláře / kabinetu“, který je respondenty negativně hodnocen v 80% všech 

respondentů ze školství a 60% respondentů z komerční sféry. 

Největší rozdíl v pozitivním hodnocení účinnosti mezi porovnávanými motivátory byl 

zaznamenán u motivátorů „Možnost kariérního růstu / postupu“ zastoupeném 30% všech 

respondentů ze školství a 100% respondentů z komerční sféry a „Přidělení zodpovědnější 

funkce např. vedení skupiny“ zastoupeném 30% všech respondentů ze školství a 90% 

respondentů z komerční sféry. Skutečnost, že motivátor „Možnost kariérního růstu / postupu“ 

je podle respondentů z komerční sféry absolutně nejúčinnějším motivátorem, zatímco u 

respondentů ze školství je jako účinný hodnocen pouze 30 % je podle všeho dán především 

tím, že ve školství v současné době neexistuje ucelený kariérní systém. Dalším faktorem, 

kterému by nahrávalo hodnocení účinnosti s podobným rozptylem tzn. motivátoru „Přidělení 

zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“ (30% všech respondentů ze školství a 90% 

respondentů z komerční sféry), by také mohla být jiná skladba zaměstnanců myšleno 

především v tom směru, že v komerční sféře je více zaměstnanců orientovaných na výsledky a 

to jak ekonomické, tak i ve smyslu budování kariéry. 

 

2.6.4 Výstupy z polo strukturovaných rozhovorů 

 

2.6.4.1 Doplňující otázka č. 1 

K doplňující otázce č. 1 „Jaký vidíte přínos nefinanční motivace pro podřízené pracovníky a 

jaké faktory jsou spíše demotivující?“ se vyjadřovali zástupci jednotlivých stran takto: 

 

Přínos: 

Respondenti ze Základních škol – výčet z názorů 

Nefinanční motivace jako celek je velmi důležitá; velký přínos především v oblasti 

seberealizace a ochoty vymýšlet nové věci; otevřený přístup; empatie manažerů a snaha o 

porozumění; pozitivní motivace; pochvala; komunikace; klouzavá pracovní doba; volné 

vstupy do sportovních zařízení školy; možnost dalšího vzdělávání; vstupy na kulturní akce 
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v rámci školních aktivit; lepší vybavení kabinetu a třídy; 8 týdnů dovolené; volnost v práci 

„možnost přivýdělku“ a v neposlední řadě klima a vztahy. 

 

Respondenti z komerční sféry – výčet z názorů 

Nefinanční motivace jako celek je velmi důležitá; volná pracovní doba; klima a vztahy; 

možnost seberealizace; umožnění profesního růstu v závislosti na směrování organizace 

„výhled“; přístup k novým technologiím; určitá volnost; odpovědnost; jasný a korektní vztah 

s vedením; jakýkoli nadstandard (jazyky, kurzy, …) pokud si ho zaměstnanci uvědomují. 

 

Hodnocení 

Zástupci respondentů ze školství a komerční sféry se shodli na tom, že nefinanční motivace 

jako celek je velice důležitá. Bohužel jejím zásadním problémem je ta skutečnost, že se z ní 

při jejím opakovaném poskytování stává v očích zaměstnanců standard a tím její účinek 

průběžně klesá.  

 

Důraz 

Obě strany tzn. jak respondenti ze školství, tak i respondenti z komerční sféry kladli, kromě 

konstatování, že „Nefinanční motivace jako celek je velmi důležitá“, především velký důraz 

na motivační faktor „Klima a vztahy“. Tento faktor byl z jejich hlediska nejdůležitější, 

protože má přímý a nezaměnitelný vliv na výkon práce v rámci organizace. Dalším často 

zmiňovaným motivátorem na obou stranách byla možnost „Možnosti seberealizace (plánování 

pracovních aktivit / výuky)“. 

 

Demotivující faktory: 

 

Respondenti ze Základních škol – výčet z názorů 

Nedocenění práce; chybějící zpětná vazba od společnosti (vedení, kolegové, rodiče žáků); 

příliš autoritativní přístup; chybějící nebo nedostatečné vybavení; chybějící pochvaly; 

zbytečně dlouhé porady; přístup části rodičů, podle kterých je škola brána především jako 

„zabezpečovací ústav a ne vzdělávací instituce“; špatné klima a vztahy; současná situace ve 

školství; práce pod nátlakem; zvýšené nároky „nadstandard“ bez dostatečné motivace; 

omezené možnosti odměňování podle výsledků a nasazení; dovolená – nemožnost výběru 

v jiném než daném termínu; vše poskytované je bráno zaměstnanci jako samozřejmost; 

současný kariérní systém. 
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Komentář 

Významným demotivačním faktorem je podle názoru většiny respondentů z oblasti školství 

současný kariérní systém, který de facto stále neexistuje a protahování jeho vytvoření a 

zavedení do praxe působí demotivačně i na řadové pedagogy. 

 

Respondenti z komerční sféry – výčet z názorů 

Špatné klima a vztahy; pokud je openroom, tak „rušivý“ jedinec; chybějící benefity; chybějící 

zpětná vazba a ocenění; neplnění slibů a dohod; přílišný dohled a kontrola např. v docházce 

(obchodní profese je charakteristická především orientací na výsledky); nedostatečné 

ohodnocení (např. zaměstnanec očekává odměnu nebo lepší vybavení a přijde „jen“ 

pochvala); neprofesionalita; negativita. 

 

Hodnocení 

Zástupci respondentů ze školství i z komerční sféry shodně zařadili mezi demotivační faktory 

„Chybějící zpětnou vazbu“ a „Nedostatečné ohodnocení“  

 

Obousměrné motivátory:  

 

Základní školy 

Podle názoru některých respondentů jsou některé motivátory pro část zaměstnanců motivující 

a pro část zaměstnanců demotivující. Do těchto faktorů patří především „Možnosti dalšího 

vzdělávání / profesní rozvoj“ a také třeba „Jazykové kurzy“, kdy polovina zaměstnanců bere 

tyto aktivity pozitivně a druhá polovina negativně. Je to dáno zřejmě přístupem jednotlivých 

zaměstnanců, kdy první část bere svůj další rozvoj jako příležitost, zatímco ta druhá jako 

rušivý faktor zasahující do jejich zaběhnutého pořádku, který nechtějí měnit. U pedagogů 

jejichž další profesní rozvoj je uveden i v zákoně je tento postoj špatný, ale jak bylo uvedeno 

v teoretické části, vždy je potřeba myslet na to, že manažeři pracují s lidmi a ne s roboty.  

 

Obě skupiny respondentů 

Mezi oboustranně působící motivátory je možné zařadit i „Klima a vztahy“, které v případě 

rušivých faktorů působí destruktivně a znemožňují tak z dlouhodobého hlediska možnost 

kvalitní týmové práce. Z hlediska manažerů je velmi důležité rozpoznat, když se „Klima a 
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vztahy“ začínají vzdalovat z pozitivní motivace a včas zasáhnout a odstranit rušivé faktory ať 

už je způsobuje cokoliv. 

 

Negativní faktory: 

Z rozhovorů vedených s respondenty z obou stran kromě jiného také vyplynulo, že mezi  

negativní faktory ovlivňující zavádění a udržitelnost nefinanční motivace a konkrétních 

motivátorů patří bezesporu jejich zneužívání některými zaměstnanci. Příkladem, který uvedli 

zástupci obou stran, bylo například zavedení a po určité době i následné zrušení motivátoru 

„Sick day /placené volno“. V době jeho zavedení to byl silný motivátor, který pomohl jak 

organizaci, tak i zaměstnancům. Bohužel po určité době začalo docházet k hromadnému 

zneužívání… částečnému čerpání, ….. a tak byl tento motivátor v dané organizaci zrušen. 

 

Podobným příkladem může být například pořízení nápojových a jídelních automatů se 

zvýhodněním pro zaměstnance aby nemuseli pro zajištění základních potřeb chodit mimo 

budovu dané organizace. Bohužel časem došlo ke zneužívání a čerpání těchto benefitů 

zaměstnanci i pro jiné osoby než jen zaměstnance. Důsledkem bylo zpřísnění kontrol 

využívání těchto benefitů což bylo z manažerského hlediska i z hlediska přístupu k motivaci 

zcela správné rozhodnutí, protože za chyby a slabosti jednotlivců by neměli být trestáni 

všichni.  

 

2.6.4.2 Doplňující otázka č. 2 

K doplňující otázce č. 2 „Jaká je podle vás možnost rozšíření nefinanční motivace používané 

v komerční sféře do školství a naopak?“ se vyjadřovali zástupci jednotlivých stran takto: 

 

Názor respondentů ze Základních škol 

Teambuildingy a různé společné výjezdy; notebooky zapůjčené pedagogům i pro soukromé 

účely; čerpání z FKSP na různé aktivity nebo bonusy pro zaměstnance (kosmetika, masáže, 

poukazy na vánoce, …); příspěvky na obědy; kopírování zdarma; technické vybavení. 

 

Názor respondentů z komerční sféry 

Sportovní aktivity (plné nebo částečné hrazení prostor „hřiště, tělocvičny,…“ na týmové 

sportovní aktivity); týden dovolené navíc; profesní rozvoj;  teambuildingy a různé společné 

výjezdy; jazykové kurzy; kulturní aktivity (divadlo). 
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Shrnutí 

Podle zástupců školství již k rozšiřování nefinanční motivace používané v komerční sféře 

dochází kupříkladu v poskytování vybavení konkrétně notebooků pedagogům i pro soukromé 

účely (tato odpověď byla zaznamenána u většiny respondentů z oblasti školství). Mezi další 

druhy používaných benefitů patří díky čerpání z FKSP i různé další benefity.  

 

Podle zástupců komerční sféry také již k rozšiřování nefinanční motivace používané 

ve školství dochází a to především v oblasti sportovních a kulturních aktivit zaměstnanců a 

také v oblasti profesního rozvoje. 

 

Zajímavé je, že obě strany respondentů shodně uvedli, že se jejich nefinanční motivace 

přibližuje k druhé straně také využíváním motivátoru „Společné akce / výjezdy / 

teambuilding“. Je evidentní, že tento motivátor je jedním z těch, které jsou obecně využívány 

jak ve školství, tak i v komerční sféře. Ve školství i v komerční sféře shodně je však jeho 

využívání velmi ovlivněno finančními možnostmi dané organizace.  

 

Další tipy 

Dle některých zástupců ze strany školství by přibližování obou stran pomohlo např. zavedení 

„Stáží a Studijních akcí i mimo ČR“ (např. nad 3 měsíce) pro pedagogické pracovníky např. 

v rámci projektů nebo také třeba „očistné“ kurzy za účelem sebepoznání a psychického 

restartu.  

 

2.7 Shrnutí metodologické části 

V první části byl probrán cíl výzkumu, definován výzkumný problém a výzkumné otázky, 

následovala volba použitých výzkumných metod, definován výběr výzkumného vzorku a 

popsáno zpracování dat.  

 

V další části byla provedena analýza kvantitativně získaných dat ve smyslu rozdělení 

respondentů dle délky jejich praxe. Následovalo porovnání používání vybraných druhů 

nefinanční motivace ve školství a komerční sféře. V rámci tohoto porovnání je, vzhledem 

k první z výzkumných otázek, která byla formulována takto „Jaká je četnost uvedených druhů 

nefinanční motivace?“, možno konstatovat, že:  
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- nefinanční motivace používaná v současné době ve školství a komerční sféře, se co 

do četnosti u jednotlivých uvedených a porovnávaných druhů v obou porovnávaných 

oblastech přibližuje.  

- u některých ze zkoumaných motivátorů a to konkrétně u motivátorů „Klouzavá 

pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z domova“ a „Pochvala“ byl 

jejich výskyt naprosto srovnatelný pro obě porovnávané oblasti.  

 

Následovalo porovnání používání vybraných druhů nefinanční motivace ve školství a 

komerční sféře. Z této části pak, vzhledem k druhé hlavní výzkumné otázce formulované 

takto „Jak hodnotí zástupci školství / komerční sféry účinnost uvedených druhů nefinanční 

motivace?“ vyplynulo následující zjištění, že:  

- co se týká účinnosti uvedených druhů nefinanční motivace, tak se názory manažerů 

obou porovnávaných oblastí velmi přibližují a to u většiny zkoumaných druhů.  

- rozdíl v názorech, který byl pro potřeby porovnání, zúžen na pozitivní a negativní 

faktory až na výjimky nepřekročil hodnotu 20%.  

- nejúčinnějším motivátorem je podle názoru všech zúčastněných respondentů „Trvalý 

pracovní poměr“.  

- u některých ze zkoumaných motivátorů a to konkrétně u motivátorů „Pochvala“ a  

„Lepší vybavení pracoviště“ byla účinnost hodnocena naprosto stejným poměrem 

pozitivního hodnocení účinnosti zástupci obou stran zkoumaného spektra 

- nejhůře negativně hodnoceným motivátorem byl motivátor „Možnost volby jiné 

kanceláře / kabinetu“, který je díky negativnímu hodnocení (70%), možno v této 

souvislosti prohlásit za neúčinný motivátor. 

 

Poslední část byla zaměřena na výstupy a porovnání dat získaných kvalitativním výzkumem 

v rámci polo strukturovaných rozhovorů. Výstupem z této části vzhledem k doplňujícím 

výzkumným otázkám, které byly formulovány takto „Jaký vidí respondenti přínos nefinanční 

motivace pro podřízené pracovníky a jaké faktory jsou spíše demotivující?“ a „Jaká je podle 

respondentů možnost rozšíření nefinanční motivace používané v komerční sféře do školství a 

naopak?“ bylo konstatování, že: 

- se zástupci respondentů ze školství a komerční sféry shodli na tom, že nefinanční 

motivace jako celek je pro organizaci i pro zaměstnance velice důležitá. 
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- mezi často opakované demotivační faktory byly uváděny „Chybějící zpětná vazba“ 

a „Nedostatečné ohodnocení“  

- se možnosti nefinanční motivace používané v komerční sféře a v základním školství 

průběžně rozšiřují směrem k sobě a některé typy jsou již využívány oběma stranami  
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3 Závěr 
 

Cílem této práce, bylo porovnání nefinanční motivace ve školství a komerční sféře. V rámci 

výzkumu byla použita kombinace jak kvantitativního výzkumu zastoupeného „Dotazníkovým 

šetřením“ a „Použitím posuzovacích škál“ prostřednictvím strukturovaného dotazníku který je 

přílohou této práce, tak i kvalitativním výzkumem zastoupeným „Polo strukturovaným 

rozhovorem“. 

 

Výzkum byl prováděn na vzorku 20 zástupců (polovina ze strany školství a polovina ze strany 

komerční sféry. Nadpoloviční většina všech zúčastněných respondentů zastává funkci ředitele 

resp. manažera déle než 10 let. Tato skutečnost by mohla být přínosem pro další využitelnost 

získaných dat především z toho důvodu, že se jedná evidentně o zkušené manažery a tedy lidi 

se spoustou zkušeností v oblasti vedení lidí. Ze stejného důvodu by mohly být zjištěné 

informace i přínosem pro případné další využití závěrů z této bakalářské práce k dalšímu 

výzkumu nebo jako podkladu pro manažery při jejich úvahách týkajících se zavádění 

nefinanční motivace v jejich organizacích. 

 

Porovnání používané nefinanční motivace ve školství a komerční sféře, v rámci výzkumu 

ukázalo, že se v současné době nefinanční motivace používaná v obou porovnávaných 

oblastech přibližuje. U dvou ze zkoumaných motivátorů a to konkrétně „Klouzavá pracovní 

doba / možnost práce nebo části pracovní doby z domova“ a „Pochvala“ pak byl jejich výskyt 

naprosto srovnatelný v porovnání školství a komerční sféry. Je samozřejmě jasné, že dokud 

nebudou doplněny některé zákonné úpravy a nebude do oblasti školství směřovat více 

finančních prostředků, tak bude v určitých oblastech nefinanční motivace stále velký rozdíl, 

co se jejich využívání týká, ale i tak bude podle všeho pokračovat trend přibližování se obou 

oblastí v používaných motivátorech. 

 

Následné porovnání názorů respondentů ze školství a z komerční sféry ve smyslu účinnosti 

vybraných druhů nefinanční motivace, v rámci výzkumu názorně ukázalo, že co se týká 

účinnosti, tak se názory manažerů velmi přibližují u většiny zkoumaných druhů nefinanční 

motivace a rozdíl v názorech, pro potřeby porovnání, zúžený na pozitivní a negativní faktory 

vesměs nepřekračuje až na výjimky hodnotu 20%. Nejúčinnějším motivátorem je podle 

názoru všech zúčastněných respondentů „Trvalý pracovní poměr“. Zajímavou skutečností je, 
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že motivátory „Pochvala“ a „Lepší vybavení pracoviště“ byly hodnoceny naprosto stejným 

poměrem pozitivního hodnocení účinnosti zástupci obou stran zkoumaného spektra, přičemž 

motivátor „Lepší vybavení pracoviště“ byl navíc v této souvislosti hodnocen i stejně co se 

týká procentuálního zastoupení pozitivního hodnocení. 

 

Nesporně velice zajímavou skutečností zjištěnou výzkumem a následným porovnáním 

získaných dat je zjištěný největší rozdíl v pozitivním hodnocení účinnosti mezi 

porovnávanými motivátory, který byl zaznamenán u motivátorů „Možnost kariérního růstu / 

postupu“ v poměru 30% ku 100% (školství vs komerční sféra) a „Přidělení zodpovědnější 

funkce např. vedení skupiny“ 30% ku 90% (školství vs komerční sféra). Jak již bylo uvedeno 

v rámci příslušné této části práce, skutečnost, že motivátor „Možnost kariérního růstu / 

postupu“ je podle respondentů z komerční sféry absolutně nejúčinnějším motivátorem, 

zatímco u respondentů ze školství je, jako účinný hodnocen pouze 30 % je podle všeho dán 

především tím, že ve školství v současné době neexistuje ucelený kariérní systém. Dalším 

faktorem, kterému by nahrávalo hodnocení účinnosti s podobným rozptylem tzn. motivátoru 

„Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny“, by také mohla být jiná skladba 

zaměstnanců. Myšleno především v tom směru, že v komerční sféře je více zaměstnanců 

orientovaných na výsledky a to jak ekonomické, tak i ve smyslu budování kariéry. 

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že nejhůře negativně hodnoceným motivátorem je 

„Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu“, který je respondenty negativně hodnocen v 70% 

případech a je tedy možno ho v této souvislosti prohlásit za neúčinný motivátor. 

 

Z rozhovorů na obou stranách zkoumaného vzorku vyplynula ta skutečnost, že co se týká 

účinnosti jakéhokoli motivátoru je nejdůležitějším ovlivňujícím faktorem čas. Je to dáno 

jednou ze základních lidských vlastností, kdy jakákoli věc, kterou lidé dostanou navíc, tak 

pokud je tato „výjimka“ dostávána opakovaně, je chápána jako něco standardního a tedy její 

účinnost klesá. Je otázkou, jestli je tato vlastnost pouze českou doménou, ale dovolil bych si 

tvrdit, že bude i ve „vyspělém světě“ spíše standardem než výjimkou. V této souvislosti je 

důležité zmínit i poznatek ze zmíněných rozhovorů a to ten, že ačkoli se spousta manažerů 

brání v zájmu zachování stability fluktuaci zaměstnanců, tak určitá „řízená“ fluktuace je pro 

organizaci spíše přínosem a to bez rozdílu, zda se jedná o školství nebo komerční sféru. Je to 

dáno tím, že „noví“ lidé se zkušenostmi z jiných organizací mohou svou přítomností pomoci 

nastartovat účinnost používaných nefinančních motivátorů a to především díky možnosti 
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srovnání. Často se totiž stane, že takový „nový“ zaměstnanec se zkušenostmi otevře těm 

„starým“ oči tím, že poukáže na to, že jinde jsou podmínky „jiné“ a třeba i horší. 

 

Jedním z důležitých závěrů, které vyplynuly z doplňujících polo strukturovaných rozhovorů, 

také byla ta skutečnost, že se zástupci respondentů ze školství a komerční sféry shodli na tom, 

že nefinanční motivace jako celek je pro organizaci jako celek i pro zaměstnance jako 

jednotlivce velice důležitá. 

 

Cíle této práce, kterým bylo „porovnání nefinanční motivace ve školství a komerční sféře“, 

bylo dosaženo na všech stanovených a definovaných úrovních vč. získání odpovědí nejen na 

položené hlavní i doplňující výzkumné otázky. 

 

Jako přínos této práce pro školský management je možné považovat tu skutečnost, že zde byly 

porovnány různé formy nefinančního odměňování pracovníků ve školství a komerční sféře. 

Výstup z této práce by pak případně mohl být zařazen například do výuky budoucích i 

stávajících manažerů ve školství jako ukázka, možnost a inspirace k motivaci zaměstnanců. 

Z manažerského hlediska je podobné srovnání vždy důležité i pro snahu o udržení kvalitních 

zaměstnanců.   
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Příloha č. 1  

Dotazník pro bakalářskou práci - Nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře 

 

Jaký sektor zastupujete: 

 

  
základní škola 

 
komerční sféra 

 
  

 
 

 

 
Jaká je délka vaší manažerské praxe: 
 
 

  
Do 5 let 

 
5 – 10 let 

 
Nad 10 let 

 

 

 

Jaké z uvedených druhů nefinanční motivace využíváte ve své firmě / základní škole: 

  
5 a více týdnů dovolené 

 
Studijní volno 

 
Sick day /placené volno 

  

Klouzavá pracovní doba / možnost 
práce nebo části pracovní doby z 
„domova“ 

 

Možnosti dalšího vzdělávání / 
profesní rozvoj 

 

Možnosti seberealizace 
(plánování pracovních aktivit / 
výuky) 

  

Přidělení zodpovědnější funkce 
např. vedení skupiny 

 

Možnost kariérního růstu / 
postupu 

 

Možnost volby jiné kanceláře / 
kabinetu 

  
Lepší vybavení pracoviště 

 

Společné akce / výjezdy / 
teambuilding 

 
Trvalý pracovní poměr 

  
Pochvala 

 
 

 
Jiné 
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U níže uvedených druhů nefinanční motivace uveďte zaškrtnutím příslušného pole jaký je váš názor 
na jejich účinnost: 

Typ nefinanční motivace  N
e 

S
pí

še
 N

e 

N
ev

ím
 

S
pí

še
 A

no
 

A
no

 

5 a více týdnů dovolené      

Sick day /placené volno      

Klouzavá pracovní doba / možnost práce nebo části pracovní doby z „domova“      

Studijní volno      

Možnosti dalšího vzdělávání / profesní rozvoj      

Jazykové kurzy      

Možnosti seberealizace (plánování pracovních aktivit / výuky)      

Možnost kariérního růstu / postupu      

Přidělení zodpovědnější funkce např. vedení skupiny      

Možnost volby jiné kanceláře / kabinetu      

Lepší vybavení pracoviště      

Trvalý pracovní poměr      

Pochvala      
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Otázky k polo strukturovanému rozhovoru: 

 

1) Jaký vidíte přínos nefinanční motivace pro podřízené pracovníky a jaké faktory jsou 
spíše demotivující? 
 

2) Jaká je podle vás možnost rozšíření nefinanční motivace používané v komerční sféře 
do školství a naopak?  
 

a. Komerční sféra např. mobilní telefony a tablety i pro soukromé využití, 
možnost využití služebního automobilu pro soukromé potřeby, volné vstupy do 
welness a kosmetiky, dárky, ….. 

b. Školství např. využívání školní posilovny, prostorů pro sportovní vyžití, 
sportovní akce, společenské akce,….. 
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Příloha č. 2 (Tabulka č. 1) 
D

o
ta

zn
ík

 č.
 

S
ek

to
r 

D
él

ka
 p

ra
xe

 

D
o

vo
le

n
á 

S
tu

di
jn

í v
o

ln
o  

S
ic

k 
d

ay
 

K
lo

u
za

vá
 P

D 

D
al

ší
 

vz
dě

lá
vá

n
í 

S
eb

er
ea

liz
ac

e 

F
u

nk
ce

 

K
ar

ié
rn

í 
p

o
st

u
p 

V
o

lb
a 

ka
n

ce
lář

e 

L
ep

ší
 v

yb
av

en
í  

T
ea

m
b

u
ild

in
g 

T
rv

al
ý 

p
ra

c.
p

o
mě

r 

P
o

ch
va

la
 

Ji
n

é 

1 Z B A A N A A A N N N A A A A N 
2 Z A A A N A A A A N N A A A A N 
3 K C N A N A A A A N A A N N A N 
4 Z A A A N N A A A N N A A A A N 
5 Z C A A N A A A A A A A N A A A 
6 Z C N A N A A A N N A A N A A N 
7 Z B A A N A A A A N N A N A A N 
8 Z C N N N N N A N N N N N N A N 
9 Z C N A N A A N N N N N N N N A 
10 K C N A A N A A A A N A A A A N 
11 K B A A N A A A A A N A A A N N 
12 K C N A N A A A N N N N N N A N 
13 K C A N A A A A A A N N A N A N 
14 K A N N N A N N A A N N A A A N 
15 K B N N N A N A N N N A A A A N 
16 K C N N A A N N N N N N A N N N 
17 Z B A A N A A A A A N A A A N N 
18 K C N A N A A N A N N A A N A N 
19 K C N N N N A N N A N A N A A N 
20 Z B A A N A A A N N N A N N A N 

  Celkem A   9 14 3 16 16 15 11 7 3 14 11 12 16 2 
  N   11 6 17 4 4 5 9 13 17 6 9 8 4 18 

  ZŠ A   7 9 0 8 9 9 5 2 2 8 4 7 8 2 
  N   3 1 10 2 1 1 5 8 8 2 6 3 2 8 

  K A   2 5 3 8 7 6 6 5 1 6 7 5 8 0 
  N   8 5 7 2 3 4 4 5 9 4 3 5 2 10 

Vysvětlivky: 
Sektor: ZŠ - Základní škola K - Komerční sféra 

Délka praxe: A - Do 5 let B - 5 - 10 let C - Nad 10 let 
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Příloha č. 3 (Tabulka č. 2) 
D

ot
az

ní
k č

. 

S
ek

to
r 

D
él

ka
 p

ra
xe

 

D
ov

ol
en

á 

S
ic

k 
da

y 

K
lo

uz
av

á 
P

D  

S
tu

di
jn

í 
vo

ln
o 

D
al

ší
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

Ja
zy

ko
vé

  
ku

rz
y 

S
eb

er
ea

liz
ac

e 

K
ar

ié
rn

í 
po

st
up

 

Př
id
ěl

en
í 

fu
nk

ce
 

V
ol

ba
 

ka
nc

el
áře

 

Le
pš

í 
 

vy
ba

ve
ní

 

T
rv

al
ý 

P
P

 

P
oc

hv
al

a 

1 Z B O SA A SA SA SA A A O SN SA A A 
2 Z A A O A SN SN O SA SN SN SA SA A A 
3 K C A SA A A A A SA SA SA SN SA A A 
4 Z A A SA SN SA A A A SN SA SN SA A SA 
5 Z C A O A SN SA O SN SN SA SN SN SA A 
6 Z C O O SA SA SA SA O SA O A A A A 
7 Z B SN N SA SN SA SA SA SN SN N SA SA A 
8 Z C SA N O O O SA SA O O SN O SA A 
9 Z C O A A A O N A O A N N A A 
10 K C SA A O A A A A A SA N A A A 
11 K B A O SA SA A SN SA A SA SN SA SA SA 
12 K C SA SA SA SA SA SA SA SA SA SN SA SA SA 
13 K C SA A A O A SA A A A SN SA SA A 
14 K A A SN A SN SA SN O A SA SA SN A SA 
15 K B A O SA A SA A SA A A O SA A N 
16 K C O SA A N O SN SA A SA O SN SA A 
17 Z B A N SN N SA N SA O SN SN SA A N 
18 K C SN N A A A SA A A SA SN SA SN A 
19 K C SA SA SA A A SA O SA O O O SA SA 
20 Z B SA SA SA SA SA SA O A SN SN SA SA A 

Vysvětlivky: 
Sektor: ZŠ - Základní škola K- Komerční sféra 

Délka praxe: A - Do 5 let B - 5 - 10 let C - Nad 10 let 

Hodnocení A - Ano SA - Spíše ano O - Nevím SN - Spíše ne N - Ne 
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Příloha č. 4 (Tabulka č. 3) 

H
od

no
ce

ní
 

D
ov

ol
en

á 

S
ic

k 
da

y 

K
lo

uz
av

á 
P

D
 

S
tu

di
jn

í 
vo

ln
o 

D
al

ší
 v

zd
ě
lá

vá
ní

 

Ja
zy

ko
vé

 k
ur

zy
 

S
eb

er
ea

liz
ac

e 

K
ar

ié
rn

í 
po

st
up

 

Př
id
ěl

en
í f

un
kc

e 

V
ol

ba
 k

an
ce

lář
e 

Le
pš

í v
yb

av
en

í 

T
rv

al
ý 

P
P

 

P
oc

hv
al

a 

C
el

ke
m

 

A 8 3 9 6 7 4 6 9 3 1 2 10 13 

SA 6 7 7 6 9 9 9 4 9 2 12 9 5 

O 4 5 2 2 3 2 4 3 4 3 2 0 0 

SN 2 1 2 4 1 3 1 4 4 11 3 1 0 

N 0 4 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0 2 

A 40% 15% 45% 30% 35% 20% 30% 45% 15% 5% 10% 50% 65% 

SA 30% 35% 35% 30% 45% 45% 45% 20% 45% 10% 60% 45% 25% 

O 20% 25% 10% 10% 15% 10% 20% 15% 20% 15% 10% 0% 0% 

SN 10% 5% 10% 20% 5% 15% 5% 20% 20% 55% 15% 5% 0% 

N 0% 20% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 15% 5% 0% 10% 

Z
ák

la
dn

í š
ko

ly
 

A 4 1 4 1 1 1 3 2 1 1 1 6 8 

SA 2 3 3 4 6 5 4 1 2 1 6 4 1 

O 3 3 1 1 2 2 2 3 3 0 1 0 0 

SN 1 0 2 3 1 0 1 4 4 6 1 0 0 

N 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 

A 40% 10% 40% 10% 10% 10% 30% 20% 10% 10% 10% 60% 80% 

SA 20% 30% 30% 40% 60% 50% 40% 10% 20% 10% 60% 40% 10% 

O 30% 30% 10% 10% 20% 20% 20% 30% 30% 0% 10% 0% 0% 

SN 10% 0% 20% 30% 10% 0% 10% 40% 40% 60% 10% 0% 0% 

N 0% 30% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 10% 

K
om

er
č
ní

 s
fé

ra
 

A 4 2 5 5 6 3 3 7 2 0 1 4 5 

SA 4 4 4 2 3 4 5 3 7 1 6 5 4 

O 1 2 1 1 1 0 2 0 1 3 1 0 0 

SN 1 1 0 1 0 3 0 0 0 5 2 1 0 

N 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

A 40% 20% 50% 50% 60% 30% 30% 70% 20% 0% 10% 40% 50% 

SA 40% 40% 40% 20% 30% 40% 50% 30% 70% 10% 60% 50% 40% 

O 10% 20% 10% 10% 10% 0% 20% 0% 10% 30% 10% 0% 0% 

SN 10% 10% 0% 10% 0% 30% 0% 0% 0% 50% 20% 10% 0% 

N 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 

 

Vysvětlivky:  

Hodnocení A - Ano 
SA - Spíše 
ano O - Nevím 

SN - Spíše 
ne N - Ne 

 

 


