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Abstrakt 
 

HALOUZKOVÁ, Lucie. Motivace pracovníků poskytujících služby v K – centrech a v 

terénních programech určených uživatelům drog. Praha, Fakulta humanitních studií, 

Katedra Řízení a supervize v v sociálních a zdravotnických organizacích, Univerzita 

Karlova, 2014, 115 s. Diplomová práce. 

 

Obsah této diplomové práce je zaměřen na téma motivace pracovníků poskytujících 

služby v K – centrech a v terénních programech určených uživatelům drog.  

Cílem diplomové práce je zanalyzovat motivaci pracovníků v K – centrech (KC) a 

v terénních programech (TP), prostřednictvím vlastního výzkumu. Cílem práce je též 

pomocí rozhovorů zjistit stávající formy motivace ze strany vedoucích pracovníků. 

Teoretická část práce je věnována bližšímu popisu specifik práce s osobami 

závislými na omamných psychotropních látkách, řízení lidských zdrojů v sociálních 

službách, pojmu motivace, motivačním faktorům, typů motivace a motivačním teoriím. 

Dále je práce věnována především interpretaci dat získaných dotazníkovým šetřením, 

soustředěným na stávající motivaci pracovníků v KC a TP a jejich následné analýze. 

Výsledná zjištění jsou v další fázi porovnávána s výpověďmi z rozhovorů, které byly 

pořízeny se zástupci vedení organizací, kde bylo také provedeno dotazníkové šetření. 

Ve výsledku se nejedná o pouhé zjištění hlavní motivace pracovníků v KC a TP, ale 

také srovnání toho, zda a v jakém souladu jsou aplikované motivační nástroje s motivací 

samotných pracovníků v KC a TP. Na základě zjištění jsou v závěru sestavena doporučení, 

využitelná pro zdokonalení či povzbuzení motivace pracovníků v organizacích. 

 

Klíčová slova: motivace, pracovní motivace, teorie motivace, kontaktní pracovník, terénní 

pracovník, sociální služby, manažeři v sociálních službách 
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Abstract 
 
HALOUZKOVÁ , Lucie. Motivation of workers providing service in K-centres and in 

street work for drug users. Prague, Faculty of Humanities, Department of Management and 

Supervision in Social and Health Organisations, Charles University, 2014 , 115 pp. Master 

Degree  Thesis. 

 

The content of this thesis is focused on the motivation of employee providing 

services in K - centers and streetwork programs for drug users. The aim of the thesis is to 

analyze the motivation of workers in the K - centers and street work programs through the 

own research. The aim is also determine existing forms of managers motivation by the 

interviews with them. 

 The theoretical part is devoted to a more detailed description of the specifics of 

working with persons addicted to narcotic drugs and psychotropic substances, human 

resources, social services, the concept of motivation, motivational factors, types of 

motivation and motivational theories. Further work is mainly devoted to the interpretation 

of data obtained by questionnaire survey, centered on existing staff motivation in KC and 

TP and their subsequent analysis. The resulting findings are in the next phase compared 

with the testimony of the interviews, which were made with representatives of 

management organization, which was also conducted questionnaire survey. 

The target of this thesis is not only find out main motivation of workers in KC and 

TP, but also compared whether are being applied motivational tool with motivated workers 

in KC and TP. 

On the basis of the findings are conclusions drawn up recommendations useful for 

improving the motivation or encouragement of the organization. 

 

Keywords: motivation, motivation to work, motivation theory, contact worker, 

streetworkers , social services, social services managers 
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1 Úvod 
 

 V oblasti sociální práce se pohybuji již 12 let, konkrétně ve službách určených pro 

uživatele návykových látek. Na pozici vedoucího pracovníka jsem nyní již 8 let, což ve 

svém případě označuji také jako jeden z hlavních činitelů, které vedly ke zvolenému 

tématu. 

Po celou dobu mé praxe v oboru a to ať už na pozici pracovníka v přímé péči nebo 

vedoucího pracovníka mne nepřestaly zajímat pohnutky těch, kteří do těchto služeb 

vstupují a s čím do této oblasti práce vstupují. Nehledě také na to, co je pro ně hnacím 

motorem a co je naopak brzdí, nebo jiným negativním způsobem ovlivňuje. V tomto směru 

mluvím zejména o oblasti poskytování služeb v K – centrech a terénních programech (dále 

jen KC a TP) určených pro osoby ohrožené nebo již závislé na užívání omamných a 

psychotropních látek (dále OPL). Studium na katedře řízení a supervize ještě více podnítilo 

můj zájem o personální management, konkrétně o oblast motivace pracovníků.  

 

Dalším důležitým činitelem toho, proč jsem se ve své práci zaměřila právě na tuto 

oblast poskytování sociálních služeb, zůstává, že služby určené drogovým uživatelům se 

netěší ve společnosti dobré pověsti a tento druh služeb stále nemá takovou prestiž jako 

sociální služby určené pro jinou cílovou skupinu.  

Praxe v KC a TP může být mnohdy psychicky velmi náročná a také požadavky na 

dosažené vzdělání a odbornou kvalifikaci jsou postupem času stále vyšší. Stále více je také 

sledována a kontrolována kvalita poskytovaných služeb, což vyžaduje důkladné znalosti a 

praktické dovednosti týkající se oblasti poskytovaných služeb. Při přímé práci s klienty je 

hlavní snahou pracovníků snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním 

drog, kdy snížení těchto rizik má nemalý dopad i na širokou veřejnost.  

Právě popsaná specifičnost této práce mne stále nepřestává překvapovat, nenechává 

zabředat do rutinních postupů a stále nutí objevovat a zkoušet nové.  

Mluvíme-li o K – centrech a terénních programech, tyto služby jsou poskytovány 

především organizacemi občanského sektoru. Pokud se podíváme na možnou „motivaci“ 

ze strany organizace, motivační prvky jsou především finančního a nefinančního 

charakteru. Kromě samotné motivace pracovníků, je jedním z cílů mé práce, zjistit pomocí 

rozhovorů stávající formy motivace ze strany vedoucích pracovníků. 
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Přesto, že se budu ve své práci zajímat také o výše zmíněné možnosti motivace ze 

strany organizace, zůstává ústředním tématem mé práce a také výzkumnou otázkou: „Co 

motivuje pracovníky v jejich práci v K – centrech a v terénních programech?“ 

 

Pro teoretickou část jsem použila dostupnou literaturu a další zdroje zabývající se 

specifikací práce v KC a TP, faktory a důležitými teoriemi motivace a dále pak typickými 

znaky motivace pracovníků působících v této sociální oblasti. O teoretickou část práce 

bude opřena část empirická, která je stavěna na vlastním výzkumu. 

Zjištění týkající se motivace pracovníků byla uskutečněna formou dotazníkového 

šetření, kterému je věnována praktická část diplomové práce. Dotazníky jsou sesbírány 

nejen v organizaci, ve které pracuji, ale v rámci dalších třech organizací poskytujících 

služby KC a TP v Ústeckém kraji. V každé z těchto organizací byl též uskutečněn rozhovor 

s manažerem dané organizace. Se zástupci managementu organizací byl uskutečněn 

rozhovor orientovaný především na to, jakým způsobem motivují své stávající pracovníky, 

jaké metody používají, co se pro motivaci pracovníků dle jejich dosavadní zkušenosti 

nejlépe osvědčilo, kde naopak vnímají rezervy, co může být z jejich pohledu pro 

pracovníky nejvíce demotivující, atd.  

Rozhovory mohou tak dále posloužit ke komparaci toho, co je motivací pro 

stávající pracovníky a jaké motivační prvky aplikují dané organizace.  

 

Před shrnutím výsledků výzkumu, dosavadní praxe a načerpaných zkušeností v 

oboru, bylo předpokládáno potvrzení těchto hypotéz: 

 

Hypotéza č. 1: Nejvíce motivujícími faktory pro pracovníky jsou úspěchy v odvedené práci 

v přímé péči s klienty.  

 

Hypotéza č. 2: Manažeři se dle pracovníků spíše nezajímají o spokojenost svých 

podřízených. 

 

Hypotéza č. 3: Motivace pracovníků se od počátku jejich praxe do současné doby změnila.   

 

Hypotéza č. 4: Pracovníky nejvíce demotivuje nestálá finanční podpora těchto služeb. 
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Hypotéza č. 5: Dle manažerů upřednostňují pracovníci finanční motivaci před motivací 

nefinanční.  

 

Hypotéza č. 6: Manažeři nejvíce postrádají jako zásadní nástroj pro vedení/motivaci 

dostatečné finanční zajištění služeb. 

 

Z vlastních zkušeností a dlouholeté praxe v organizaci, ve které pracuji, mohu říci, 

že se o motivaci pracovníků zajímáme a zjišťujeme ji především před vstupem do 

zaměstnání. Během pracovního výkonu se snažíme své pracovníky motivovat jak finanční, 

tak nefinanční formou, kdy nefinanční forma převažuje. Z dosavadních zjištění mi bylo ale 

několikrát potvrzeno, že někteří ze zaměstnanců tento názor nesdílí a to jak ve formě 

motivace finanční i nefinanční, což má za následek, že bývají postupem času spíše 

demotivováni. Tato zjištění byla také další pohnutkou pro to, si tvrzení ověřit v praxi a to 

nejen ve své organizaci, ale také v dalších organizacích poskytujících stejné služby.  

 

Zpracování této práce mi poskytlo možnost se podrobněji zabývat tématem 

motivace v pracovním prostředí, prostudovat četnou odbornou literaturu zabývající se 

tímto tématem. Prostřednictvím sesbíraných dotazníků a uskutečněním rozhovorů 

nahlédnout v rámci daného tématu do dalších organizací, jejich kultury a vnímání 

problematiky daného oboru. 

Ve výsledku práce ukazuje mnohé o motivaci pracovníků v KC a TP, jejích 

specifických rozmanitostech i možném souladu. Zjištěné poznatky mohou také posloužit 

vedení organizací k přehodnocení stávajících systémů motivace zaměstnanců tak, aby byla 

pro jejich zaměstnance přínosná a podnětná.  
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Teoretická část 

2 Kontaktní centra a terénní programy 
 

 Vzhledem k tomu, že je tato diplomová práce zaměřena právě na pracovníky 

v kontaktních a terénních programech, v následující kapitole se zaměřím na popis 

kontaktní a terénní práce jako takové.  Dále také na samotné pracovníky, kteří v těchto 

službách pracují, kompetence, činnosti těchto pracovníků a požadavky, které jsou na 

pracovníky kladeny. Závěrem této kapitoly by měl být čtenář dostatečně obeznámen o 

specifičnosti této práce, co obsahuje a komu je určena. 

 

2.1. Charakteristika kontaktních center a terénních programů 

 

Hned na úvod je důležité zmínit, co mají kontaktní a terénní programy společné. V 

první řadě se jedná o cílovou skupinu, se kterou pracují. V obou případech se jedná o 

uživatele omamných psychotropních látek, dále jen OPL, obecně známe pod pojmem 

“drogy”. Jedná se o osoby, které jsou již na droze závislé, ve fázi experimentu nebo také 

jim osoby blízké, jako např. rodiče a další příbuzní.  

Hlavní společnou strategií terénních i kontaktních programů je tzv. přístup „harm 

reduction“. Tento přístup lze vysvětlit dvěma definicemi. 

Definice 1. - „Zaměřují se na uživatele, kteří drogy berou a nehodlají přestat. Jim 

vycházejí vstříc programy výměny jehel a stříkaček, distribuce kondomů, zdravotní a 

sociální pomoc a poradenství.” (Kalina a kol 2003:19) 

 

Definice 2. - „V širokém slova smyslu postupy, které brání prohlubování klientova 

problému, ale problém neřeší. V užším významu jedna z možných reakcí na zneužívání 

návykových látek, která je současně prevencí šíření viru HIV a hepatitidy typu B a C.„ 

(Matoušek 2008:256) 

 

Princip Harm reduction je v oblasti protidrogových služeb jedním 

z nejdiskutovanějších. Podle Kaliny právě největší odpůrci tohoto přístupu prohlašují, že 

přístup snižování škod ve skutečnosti sám škody působí. Hlavním argumentem pro jejich 
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odpůrce je, že tento přístup je uznáním pro drogy, přitakání drogám a podporou pro jejich 

legalizaci. (Kalina, 2003) 

Proti tomu ale Kalina uvádí, že “z hlediska lékařské etiky může být nepoužití 

propracovaných a prokazatelně účinných přístupů HR kladeno na úroveň neposkytnutí 

první pomoci nebo zanedbání povinné péče.“ (Kalina a kol. 2003:19) 

Přístup harm reduction může předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu a 

sociálnímu poškození z užívání drog, čímž jasně splňuje charakteristiky terciární prevence 

dle WHO a tudíž patří k opatření snižující poptávku. (Kalina a kol., 2003) 

 

Dalším společným znakem kontaktních center a terénních programů je kontaktní práce. 

Jedná se o kontakt vytvářený mezi pracovníkem a klientem dané služby. 

 

Ve standardech sociálních služeb MPSV je definována kontaktní práce jako komplex 

nízkoprahově organizovaných služeb, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro navázání 

kontaktní a konkrétní kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami, které nemohou 

nebo nechtějí standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a 

účelnosti této pomoci. (Kalina a kol., 2003) 

 

Kontaktní práce je dále diferenciována na dvě formy: 

a) Nízkoprahová centra/Kontaktní centra 

b) Streetwork či terénní práce 

 

Při výkonu obou těchto forem kontaktní práce je klientům umožněn anonymní kontakt, 

čímž dochází k odbourání stigmatizace z využití těchto služeb, dochází k navazování 

kontaktu a prohlubování důvěry mezi klientem a pracovníkem. (Libra in Kalina, 2003) 

 

Služby K – center a terénních programů jsou poskytovány především organizacemi 

občanského sektoru. Tyto organizace jsou závislé na financování ze státních zdrojů (MPSV 

ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MZ ČR,…). Příjem z těchto zdrojů 

(dotací) tvoří hlavní část rozpočtu, kterou organizace po celý rok disponuje a díky níž své 

služby poskytuje. Tyto finanční zdroje se mohou každý rok lišit a není na ně právní nárok.     

 

Nakonec považuji za důležité zmínit, že několik studií zkoumající práci v neziskových 

sociálních organizacích, zjistili, že práce v organizacích neziskového sektoru může být 
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často velmi obtížná a náročná. Vyznačuje se především tím, že klade vysoké nároky na 

pracovníky, dlouhou pracovní dobou, nízké mzdy, možným vystavením násilí a infekčních 

chorob, celkově stavům, které mohou být škodlivé pro zdraví pracovníků a jejich 

bezpečnost (Baines 2004, Holness et al . 2004 in A. Kosnya, J. Eakin, 2008). 

 

2.1.1. Terénní programy 

Terénní práce (streetwork), dále jen TP, je specifická forma sociální služby, 

poskytovaná přímo na ulici. Elich (in Kalina, 2003) ji označuje za „navštěvující“ sociální 

práci, která nečeká, až se na ni kdokoli obrátí s problémem, ale která se sama nabízí 

v místech vznikajících sociálních konfliktů. 

Jedná se o práci, která je prováděna v přirozeném prostředí klientů, se kterými 

pracovníci přicházejí do kontaktu. Může zde vzniknout problém, jak si vydobýt své vlastní 

místo, které patří jen terénním pracovníkům a kde také platí jejich pravidla. Viditelným 

označením pracovníka lze také předcházet nedorozuměním s jeho identifikací, je hned 

jasné z jakého důvodu a proč se mezi uživateli pohybuje, že to není ani uživatel, dealer, 

atp. Všechna tato úskalí s poskytováním terénní práce velmi úzce souvisí se schopnostmi 

samotného pracovníka, ale také organizací, která jej pod svým jménem do ulic posílá. 

 

Podle Rhodese (in Kalina, 2003), jsou hlavní důvody pro streetwork následující: 

1) cílové skupiny populace se nedaří účinně oslovit existujícími způsoby intervence 

2) existující metody intervence neposkytují takové služby, které cílové skupiny populace 

potřebují.  

Dalším často uváděným důvodem je sociální prevence (Bednářová in Kalina, 2003). 

 

Terénní práce je vlastně na úplném začátku v možné péči o uživatele drog. Je velmi 

často úplně první službou, se kterou se uživatel setkává. Často se jedná o uživatele, kteří 

mají velmi malou nebo vůbec žádnou potřebu službu vyhledat, byť velmi často žijí ve 

velmi špatných sociálních a zdravotních podmínkách.  

 

Podle Hrdiny a Korčišové (in Kalina 2003) se terénní práce zaměřuje především na 

klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem života a nejsou motivováni ke změně tohoto 

chování a chaotického životního stylu. Hlavním cílem terénních programů je navázat 

s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře a následně je pak motivovat ke 
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změně rizikového chování, například sdílení jehel a dalšího náčiní atd. a k udržení této 

změny. Svými intervencemi působí také směrem ke stabilizaci životního stylu.  

 

Proto, aby si pracovníci dokázali vytvořit určitý vztah a navázat kontakt s cílovou 

skupinou, potřebují určitě prostředky, které jim umožní se k cílové skupině více přiblížit. 

Těmito prostředky se rozumí především služby, které lze v rámci terénní práce nabídnout.  

Mezi nejvíce rozšířené a také nejvíce využívané služby terénního programu řadíme: 

 

1. Výměna injekčního materiálu – jedná se o samotný akt výměny, který probíhá formou 

kus za kus, kolik použitých stříkaček klient odevzdá, tolik čistých dostane nazpět, nejedná 

se pouze o samotnou distribuci sterilního injekčního materiálu, ale také další materiál 

snižující sociální a zdravotní rizika – desinfekce (alkoholové polštářky, kondomy, filtry, 

sterilní voda, atd.). Tato služba také vede klienty k bezpečnější likvidaci použitých 

injekčních stříkaček. Tato služba je také velmi často brána jako hlavní nástroj k navázání 

kontaktu s klientem.  

 

Dalšími důležitými službami poskytovanými v rámci terénního programu jsou dle Hrdiny a 

Korčišové (in Kalina 2003): 

2. Informace – informace podávané o účincích drog, o jejich působení, důsledcích, rizicích 

aplikace, abusu a závislosti, informace o bezpečnějším užívaní, hygieně, bezpečném sexu, 

infekčních nemocích atd. Tyto informace jsou podávány ústně nebo písemně (letáky, 

preventivní materiály), vždy srozumitelnou formou pro uživatele. Kladou důraz na 

minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog. 

 

3. Sociální a zdravotní poradenství – jedná se o intervence zaměřené na stabilizaci 

životního stylu. Velmi často se setkáváme s klienty, kteří nemají vyřízený občanský 

průkaz, hledají ubytování, neplatí zdrav. pojištění, někteří mají také různé zdravotní 

komplikace, například poškozené, žíly, abscesy, atp. V případě, kdy nejsou pracovníci 

schopni tyto problémy vyřešit na ulici, referují klienty do příslušných zařízení nebo poradí, 

kde jim mohou pomoci. 

 

4. Poradenství a krizová intervence – jsou zaměřeny především na zvládání aktuálních 

problémů, na motivaci k navázání kontaktů s další možnou odbornou pomocí. Často se 

jedná o období, kdy je klient veden postupně k náhledu, že užívání drog je problém. Další 
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součástí této služby je doporučování a zprostředkovávání kontaktu s dalšími institucemi, 

které může klient dále potřebovat. 

 

Terénní práce s drogovými uživateli se dá rozdělit do několika zásadních fází a to od 

seznamovací fáze až po práci na změně klientova chování. Málokdy se však dle Hrdiny a 

Korčišové podaří s klientem dokončit všechny tyto fáze. Hlavním cílem streetworku je 

kontaktování klienta na ulici, takže pokud se pracovníkům podaří klientovi předat 

informaci o tom, na koho se má v případě zájmu obrátit, je to důvod k pocitu z dobře 

odvedené práce. 

2.1.2. Kontaktní centra 

 

 Kontaktní centra, dále jen KC, jsou v oblasti protidrogových služeb považována 

společně s terénním programem za prvotní službu pro drogově závislé, experimentátory či 

osoby jím blízké, kde mohou využít určitých služeb napomáhajících ke zlepšení jejich 

momentální životní situace. Mnozí z uživatelů drog se do K – centra dostávají až po té, co 

využili služeb terénního programu. Přes pracovníky streetworku jsou často informováni o 

tom, co mohou od této služby očekávat a jaké služby jim lze v zařízení tohoto typu 

nabídnout. I z těchto důvodů je práce kontaktních a terénních pracovníků v tomto směru 

velmi úzce spojena, zejména pokud se jedná o pracovníky ze stejné organizace. 

 Podle Libry (in Kalina, 2003) jsou K – centra určena k včasné krizové intervenci, 

poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě. Kudrle a 

Kalina (in Kalina 2003) uvádějí, že K – centra jsou zaměřena především na uživatele, kteří 

jsou momentálně schopni akceptovat pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné aktivity. 

 

 Služby poskytované kontaktními centry tvoří svým obsahem a formou všechny 

prvky včasné intervence, kdy se usiluje o včasný zásah do vývoje možné drogové kariéry – 

tedy prvky z primární prevence (edukace, poradenství, krizová intervence), ale také včasná 

intervence odklánějící škodlivé následky u těch, kteří již drogy užívají pravidelně (edukace 

v tomto směru, výměnné programy apod.). (Kalina, 2003) 

 

 Obecně lze do služeb v kontaktních centrech dle Libry (in Kalina, 2003) řadit: 

1) Kontaktní práce – navázání kontaktu s klientem, vytvoření vzájemné důvěry, zjištění 

základních problémů a potřeb. Je realizována především v kontaktní místnosti, která je ve 

většině případů řešena tak, aby nepřipomínala nemocniční prostředí. 
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2) Výměnný program – výměna injekčního materiálu, distribuce desinfekčních a dalších 

pomocných prostředků 

3) Základní zdravotní péče – jedná se zejména o základní zdravotní ošetření, testování na 

HIV/AIDS, lues, hepatitidy, atp. 

4) Základní poradenství – důraz na změnu rizikového chování na méně rizikové, týká se 

především zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním 

drog, minimalizace těchto rizik, informace o možnostech léčby a sociální rehabilitace, 

informace a o dalších odborných a léčebných zařízeních, zprostředkování léčby 

5) Další krátkodobé intervence – krizová intervence, jednorázová nebo krátkodobá práce 

s rodiči, partnerem či rodinou klienta 

6) Strukturované poradenství a motivační trénink – pomáhá klientům získat, udržet a 

posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě – měrek abstinenci, často je považováno jako 

„vyšší stupeň“ služeb K – centra, kdy klient vstupuje do terapeutického či poradenského 

vztahu 

7) Sociální práce – pomoc při hledání zaměstnání, vyřizování dokladů, hledání vhodného 

bydlení, asistence při kontaktu s rodinou, úřady, soudy, probačně-mediační službou a 

dalšími institucemi 

8) Doplňkové služby – hygienický servis (sprchování, praní prádla), potravinový servis 

(polévka, čaj, pečivo apod.), vitaminový servis.  

 

Součástí služeb je také zhodnocení psychosociálního stavu klienta, stanovení 

individuálního plánu péče a cílů společné práce, uzavření kontraktu a jeho průběžné 

revidování.  

2.2. Kontaktní a terénní pracovník 

V této části textu se budeme více věnovat kontaktním a terénním pracovníkům z 

pohledu, kdo se jimi může stát, co je jejich náplní práce, jaké mají kompetence. Více se tak 

seznámíme s aspekty, které tato práce obnáší. 

 

Za pracovníka KC nebo TP lze považovat toho, kdo dle zákona o Sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. splňuje požadavky a odbornou způsobilost danou tímto zákonem. 

 

Pracovníky dle znění zákona rozdělujeme takto: 

A. Sociální pracovník 
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Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona, tj. vzdělání 

v následujících oborech: 

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 40) v oborech vzdělání 

zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a 

humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální 

činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, 

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného 

vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b). 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf, cit. 14-04-19 ) 

 

B. Pracovník v sociálních službách 

„Je to odborný pracovník, který naplňuje podmínky způsobilosti k právním úkonům, 

bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a kvalifikačních požadavky, kladené na pracovníka 

v sociálních službách podle § 116 odst. 5 b) zákona č. 108/2006 Sb., tj. střední vzdělání 

s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u 

fyzických osob, které získali, podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání ergoterapeut.“ (Nedělníková 2008:12) 

 

Kompetence pracovníka KC a TP 

Dle Libry (in Kalina, 2003) požadavky metodického rozdělení na kontaktní a 

terénní pracovníky není v praxi vždy v souladu s konkrétními potřebami a možnostmi. Zdá 

se, že určité „společné minimum“, které všichni pracovníci týmu mají ovládat, lze 

definovat na základě praxe. 

Tento společný základ kompetencí se týká oblasti: 

- navázání kontaktu 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
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- udržení a rozvoj kontaktu 

- kontraktování služby 

- posouzení potřeb klienta 

- základní poradenství závislým problémovým uživatelům i rodinným příslušníkům, 

přátelům klientů 

Pracovníci by měli umět použít také postupy krizové intervence, motivačního 

rozhovoru a práce, provázení klienta k jiným službám, poskytnutí primární zdravotní 

pomoci. 

Ke společnému základu rozhodně patří i týmotvornost pracovníků a jejich loajalita, 

včetně zvládání konfliktu loajality. Pracovníci musí též znát agendu programu. 

Tato práce je práce především s lidmi, tudíž je potřeba být otevřený osobnímu 

profesionálnímu růstu, dalšímu vzdělávání. Pracovníci by též měli mít do své práce 

zakomponovány postupy prevence vyhoření. 

 

Jak uvádí Zahradník (in Kontaktní práce, 2007) je zřejmé, že tato práce klade na 

pracovníky značné a v mnohém, velmi specifické a různorodé nároky. Srovnávat můžeme 

třeba s profesí pedagoga, poradce, antropologa, ale třeba také policisty.  

Kromě výše uvedeného lze také do znaků a kompetencí pracovníků zahrnout například 

podle Klímy (in Kontaktní práce, 2007): 

- schopnost čelit rizikům nesouladu pozice a role a konfliktům vlastní identity 

- schopnost nabízet a uplatňovat ve vztahu svoji vlastní strukturu (dovednosti 

vědomosti, životní zkušenosti, loajalitu) 

- schopnost cítit a udržovat hranice 

- schopnost být výchovnou autoritou (jít příkladem, být si sebe vědom, být 

zodpovědný a způsobilý autoritu unést a vykonávat) 

- schopnost spolusdílet – být v kontaktu s klientovým příběhem 

 

„Při pohledu na rozsáhlost zadání není divu, že se (zvláště je-li úroveň podpory, kontroly i 

péče o pracovníky nízká a necílená) personální obsazení týmu často mění.“ (Libra in 

Kalina, 2003) 
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2.3. Shrnutí 

 

Celá kapitola byla věnována charakteristice K – center, Terénních programů a 

pracovníků, kteří tuto práci vykonávají. Pomocí rešerše odborné literatury i vlastních 

poznatků bylo poukázáno na specifičnost a význam těchto služeb nejen pro cílovou 

skupinu, ale také širokou veřejnost. Pracovníci, vykonávající tento druh práce mohou být 

mnohdy vysoce kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Vykonávají společensky 

záslužnou činnost, která může být též velmi psychicky náročná. Při neustálých obavách 

udržitelnosti některých sociálních služeb, nejistých prognóz do budoucna a nemalých 

nároků na jejich poskytování, se celkem jasně nabízí otázka, co může tyto pracovníky 

v jejich práci motivovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3 Motivace 
 

 Jelikož je „motivace“ a pracovníci v KC a TP, kterým byla věnována kapitola 

předešlá, ústředním tématem této práce, budu se jí věnovat podrobně v následující kapitole. 

Především se více detailně zaměřím na samotný pojem motivace, jejím faktorům, vnitřní a 

vnější motivaci, teoriím motivace a v neposlední řadě také finanční a nefinanční stránce 

motivace. O tuto část teoretické části se budu nejvíce opírat se zjištěnými poznatky v rámci 

praktické části.  

3.1. Motiv a motivace 

 Motivace nepředstavuje originální lidskou vlastnost, nýbrž, je výsledkem určitého 

procesu. Kdyby to byla jedna z vrozených lidských vlastností, mohlo by to znamenat, že 

takto daný motivační stav zůstává po celý život neměnný. Nám všem je ale z vlastních 

zkušeností známo, že naše motivace podléhá silným výkyvům. Příčinou je působení 

různých faktorů, které v různé míře mohou naši motivaci ovlivnit. Tyto činitelé ovšem 

nepůsobí izolovaně, ale jsou propojeny sítí různých vztahů. (Niermeyer, Seyffert, 2005)  

 

Pojem motivace vystihuje M. Nakonečný takto: „Sám koncept motivace je vědecký 

konstrukt, který má vysvětlit variabilitu cílů či důvodů lidského jednání. Mnozí 

psychologové to obvykle spojují s otázkou „proč“ – proč se ten či onen člověk chová tak, 

jak se chová, proč se vůbec lidé chovají tak, jak se chovají.“ (Nakonečný, 1998:454)  

  

Vzhledem k tomu, že se v této práci budeme zabývat pracovní motivací a 

motivováním, které také v rámci práce budeme u pracovníků zjišťovat, lze si definovat 

tento pojem takto „Motivace vyjadřuje psychologické důvody, resp. psychologické příčiny 

jednání či chování vůbec. Jde tu o zvláštní druh příčinnosti, který vyjadřuje pojem motiv: 

konkrétním motivem se vysvětluje, proč člověk jedná tak, jak jedná, což souvisí s tendencí 

dosáhnout určitého cíle...Motivy tedy vytvářejí vnitřní předpoklady účelného jednání, které 

směřuje k uspokojení určitých biologických a sociálních potřeb.“ (M. Nakonečný, 1992:7) 

 

Pojem motiv vysvětluje P. Říčan (2005) jako to, co celý proces motivace uvádí do 

pohybu a zároveň rozhoduje o směru a síle jeho aktivity. Jedná se vlastně o jakýkoli vnitřní 

činitel, který člověk nebo jiný organismus vede k aktivitě.  

Motiv lze tedy chápat jako to, co energetizuje celý proces motivace.  
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V podobném smyslu jako motiv, používáme slovo potřeba, ale případnými 

nuancemi v těchto pojmech se budeme zabývat v další podkapitole. 

 

Armstrong (2002) popisuje motivaci v procesu řízení lidských zdrojů jako motiv, 

který je důvodem pro to, abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují 

lidi, aby se chovali určitým způsobem. Arnold a kol. (in Armstrong, 2002) uvádí tři složky 

motivace: 

- směr – co se nějaká osoba pokouší dělat; 

- úsilí – s jakou pílí se o to tato osoba pokouší; 

- vytrvalost – jak dlouho se o to tato osoba pokouší; 

 

Armstrong (2002) také uvádí, že motivace pracovníků, kteří jsou motivováni sami od 

sebe, je nejlepší formou motivace. Avšak většina z nás potřebuje být motivována také 

z vnějšku.  

„Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od 

nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni sami 

od sebe, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout 

chtějí, pak je to nejlepší forma motivace. Většina z nás však potřebuje být ve větší či menší 

míře motivována zvnějšku. Organizace jako celek může nabízet prostředí, v němž lze 

dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitostí 

ke vzdělávání a růstu.” (Armstrong, 2002:160) 

 

V tomto směru se většina autorů, kteří popisují pracovní motivaci, v mnohém shodují. 

Nejde tedy jen o samotnou vnitřní motivaci pracovníků, ale také o to, jakým způsobem 

jsme motivováni svými nadřízenými, vedoucími pracovníky.  

Především tímto tématem se budeme dopodrobna zabývat v praktické části práce, kdy 

budeme zjišťovat motivaci pracovníků, ale také motivační nástroje, které uplatňují vedoucí 

pracovníci v praxi.  
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3.2. Potřeba versus motiv 

 

 V následující podkapitole se budeme věnovat pojmům motivace a potřeba.  V 

některých souvislostech, například i v případě motivace, se jim přikládá stejný význam. 

Jak uvádí Říčan v podobném smyslu jako motiv, užíváme také slovo potřeba. (Říčan, 

2005). 

 

Ovšem podle Nakonenčného má pojem potřeba v oblasti motivace více 

významových rovin, uvádí například rovinu kriminalistickou, fyziologickou a také 

psychologickou, která je velmi specifická. V případě nepsychologického pojetí jsou 

potřebami často označovány cílové objekty a stejně tak je tomu s motivy. Pro příklad uvádí 

výrok kriminalisty, který říká, že motivem vraždy byly peníze, což je ale nepsychologický 

výrok, jelikož potřeby ani motivy nelze zaměňovat s cílovými objekty, které vystupují jako 

prostředky vedoucí k uspokojení. (Nakonečný, 1996) 

 

„ V souhrnu lze tedy o potřebách a motivech jako dvou klíčových konceptech 

motivace říci následující: 

- potřeby vyjadřují výchozí motivační stav, který se vývojem (zkušeností) 

zpředmětňuje, tj. nachází určitý objekt činnosti a sním spojený instrumentální 

vzorec chování; 

- motivy vyjadřují obsah dovršující reakce (uspokojení), a jako takové jsou to dále 

neanalyzovatelné psychologické příčiny chování. 

V tomto smyslu vyjadřují potřeby spíše vztahy k cílovým objektům, např. potřeba lásky 

vyžaduje, aby se její objekt, sexuální partner, vůči subjektu této potřeby láskyplně choval; 

motivy vyjadřují spíše smysl interakce motivovaného subjektu, resp. finální psychologický 

důsledek instrumentálního chování subjektu, tj. obsah dovršující reakce (uspokojení jako 

konečný cíl motivace).“ (Nakonečný, 1996: 29) 
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3.3. Typy motivace 

 

V této kapitole se zastavíme u několika teorií, jak lze chápat a vykládat si typy 

motivace. Každé z těchto pojetí typů motivace se zásadním způsobem odráží do motivace 

pracovníků, ale i jejich manažerů.  

3.3.1. Vnitřní a vnější motivace 

 

Typy motivace se z pravidla rozděluji na dvě cesty. V prvním případě mluvíme o 

vlastní motivaci, tedy o tom, čím lidé motivují sami sebe. Tato motivace vychází 

z vnitřních pohnutek a uspokojuje naše vnitřní potřeby. 

V případě druhém mluvíme zejména o motivaci, jež přichází z venku. Jedná se o 

motivaci, kdy jsou jedinci motivováni vnějšími faktory. V případě pracovní motivace, 

mluvíme zejména o managementu, vedení, které nás může motivovat.  

Podle Herzberga (in Armstrong, 2007) existují dva základní typy motivace.  

Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se určitým 

způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří odpovědnost 

(pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními možnostmi), 

autonomnie (volnost konat), možnost rozvíjet a využívat schopnosti, zajímavá a podnětná 

práce, příležitost k funkčnímu postupu. 

Vnější motivace – to co se dělá, abychom lidi motivovali. Tvoří je odměny, jako např. 

zvýšení platu, pochvala, povýšení, také ale tresty, jako např. Vytýkací dopisy, disciplinární 

řízení, snížení platu nebo kritika. 

3.3.2. Extrinsická (vnější) a Instrinsická (vnitřní) motivace 

 

Vnitřní a vnější motivaci popisuje Nakonečný (1992) jako extrinsickou a 

instrinsickou motivaci. V tomto pojetí typů motivace ale hraje hlavní roli práce sama, 

nikoli subjekt práce nebo vztah subjektu k práci, kterou vykonává.  

 

Extrinsickou (vnější) motivací považuje Nakonečný (1992) ty motivy, kterými jsou 

uspokojovány důsledky práce nebo jejími průvodními jevy, uspokojení je tedy spojeno 

s dosažením cílů, které leží mimo oblast práce jako je např. potřeba peněz, snaha po jistotě, 

obvykle spojována s peněžním příjmem, potřeba kontaktu, dnes často frustrovaná relativní 

sociální izolovaností životem v malých rodinách, sexualita: pro mnohé je zaměstnání 
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životní oblastí, v níž poznávají příslušníky druhého pohlaví a mají možnost navazovat 

s nimi kontakt. 

 

Intrinsickou (vnitřní) motivací jsou považovány motivy, které jsou uspokojovány prací 

samou. Jako instrinstické motivy lze zařadit např. potřebu činnosti – radost z práce samé, 

potřeba kontaktu – byla též uváděna jako extrinsický motiv, ale pro povolání jako je např. 

obchodník, prodavač atd. kde je obvyklý kontakt s lidmi, platí také jako instrictický motiv, 

uspokojení z úspěšného výkonu, přání životního snu a seberealizace atd. 

3.3.3. Stimulace a motivace 

 

Jako třetí uvádím pojetí typů motivace od J. Plamínka, který jej rozděluje na 

stimulaci a motivaci. V tomto směru Plamínek uvádí, že je velmi důležité si uvědomit, že 

kladný vztah k nějakému úkolu či úloze pramení obvykle z některé ze dvou příčin. Buď 

proto,  že s jejím splněním je spojen zisk z určitých hodnot (např. fin. odměny) nebo proto, 

že její splnění je v souladu s vnitřním vyladěním člověka. Úloha je tedy plněna buď pod 

vlivem vnějších podnětů (stimulů) nebo pod vlivem vnitřních pohnutek (motivů). Obojí 

může působit společně a vzájemně se tak posilovat. (Plamínek, 2007). 

 

„Stimulace má obrovskou výhodu – je poměrně jednoduchá. Dokud vyplácíme 

odměnu, dokud krmíme a napájíme, prostě dokud kompenzujeme pohodlí spojené 

s výkonem nějakými atraktivními hodnotami, můžeme očekávat, že práce bude probíhat. 

Ovšem v okamžiku, kdy takové hodnoty (vnější stimuly) přestaneme poskytovat, se práce 

zřejmě zastaví. To je nevýhoda stimulace: práce probíhá jen po tu dobu, po kterou působí 

stimuly.  

Také motivace je nositelkou obrovské výhody – pokud se dobře trefíte do motivů, 

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

podnětů. Člověk vykonává úlohu, protože jej to baví nebo protože to považuje za významné 

a důležité. Výhoda motivace je ovšem znevažována velkou nevýhodou: není to právě 

jednoduchá cesta. Je třeba hodně vědět jak o člověku, kterého hodláme motivovat, tak o 

procesu motivace samotné.“ (Plamínek, 2007: 15) 
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3.4. Finanční a nefinanční motivace 

 

Tyto dva způsoby motivace jsou považovány za jedny z nejdůležitějších nástrojů 

motivace, které využívá management každé z organizací a to nejen v sociální oblasti. 

Efektivním využíváním a aplikováním těchto nástrojů v praxi mohou vedoucí pracovníci a 

další manažeři velmi zásadním způsobem ovlivnit chování a smýšlení pracovníků nejen ve 

svůj prospěch, ale i prospěch pracovníků.  

Finanční a nefinanční motivace spolu velice úzce souvisí, proto budu s těmito 

pojmy pracovat v následující kapitole dohromady. 

 

Finanční motivací rozumíme zejména plat, finanční částku, kterou si za své úsilí a 

odvedenou práci pracovníci odnesou.  

Armstrong popisuje souvislost mezi motivací a významem peněz tak, že „peníze 

poskytují prostředky k dosažení řady různých cílů. Je to mohutná síla, protože jsou přímo 

nebo nepřímo spojeny s uspokojováním mnoha potřeb. Jestliže přicházejí pravidelně, 

zřetelně uspokojují základní potřeby přežití a bezpečí. Mohou také uspokojovat potřebu 

sebeúcty (jak již bylo řečeno, jsou viditelným znakem ocenění) a postavení - peníze vás 

mohou dostat na úroveň odlišující vás od vašich spolupracovníků a mohou vám získat i 

určitou prestiž. Peníze uspokojují méně žádoucí, ale stále rozšířený pud touhy po majetku a 

chamtivost.  

Peníze samy o sobě nemusejí mít žádný vnitřní význam, ale nabývají značné 

motivující síly, protože symbolizují tak mnoho nehmotných a nedefinovatelných cílů. Pro 

různé lidi a pro tutéž osobu v různé době hrají roli symbolu různým způsobem.” 

(Armstrong, 2002:169) 

 

Urban k významu peněz dále uvádí. “Peníze jsou zpravidla považovány za základní 

pracovní pohnutku zaměstnanců. Přesvědčení manažerů, že peníze jsou nejdůležitějším 

motivačním nástrojem, se mnohdy opírá i o určitou pohodlnost – peněžní odměny jsou 

jednoduché. Stačí je vyplatit, nejlépe několikrát za rok, a o motivaci je postaráno” (Urban, 

2003:97) 

 

V mnoha směrech jsou proto právě peníze brány jako hlavní pohon a motivace 

pracovníků. Toto ale ne tak zcela potvrzuje Bělohlávek, který uvádí: 
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„Mnoho vedoucích se domnívá, že jedinou motivací pracovníků jsou peníze. Mzda 

má jistě značný význam, ale není to jediný prostředek motivace. Jsou lidé, kterým na 

výdělku příliš nezáleží a cení si více jiných věcí – například osobního pohodlí nebo 

potěšení ze svých zálib. Znalost motivů různých lidí přispívá k úspěšnosti práce 

vedoucího.“ (Bělohlávek, 2000:42) 

 

Podobný názor zastává i Říhová, která uvádí: „Na první pohled by se mohlo zdát, 

že právě finanční motivace, tj. hmotné odměny za pracovní výkon zaměstnance, je tím 

správným pohonem pro zaměstnancův pracovní výkon a že platí: čím vyšší finanční 

ohodnocení, tím vyšší pracovní nasazení a výkon zaměstnance. Výsledky průzkumů a 

experimentů však již po desítky let ukazují, že tomu ne vždy je tak přímo. Finanční 

motivace má pro zaměstnance význam jen částečný, a dokonce od určité výše 

již nepředstavuje žádný. Tím samozřejmě není myšleno, že by společnosti měly pustit 

hmotné odměňování zaměstnanců ze zřetele. Promyšlený a spravedlivý systém 

odměňování, provázaný s úspěšností plnění stanovených cílů, je základem „sociálního 

smíru“ ve společnosti a jistě zaměstnance částečně motivuje k podávání požadovaného 

výkonu.“ (Říhová in Stará, 2012) 

 

K peněžní odměně a významu peněz při motivování lidí Armstrong dále uvádí. 

“Peníze tedy mohou přinést za správných okolností pozitivní motivaci nejen proto, 

že lidé je potřebují a chtějí, ale také proto, že peníze slouží jako vysoce hmatatelný nástroj 

uznání. Lze také konstatovat, že peníze mohou být významným faktorem, který přitahuje 

lidi do organizace, a že jsou jedním z faktorů, které ovlivňují jejich setrvávání v 

organizaci. Ale špatně vytvořený a špatně řízený systém odměňování může demotivovat.“ 

(Armstrong, 2002:170) 

“Jinými slovy, odměna by měla být jasně provázána s úsilím nebo s mírou 

odpovědnosti a lidé by neměli dostávat méně peněz, než si v porovnání se svými 

spolupracovníky zaslouží. Jaques to nazval pravidlem „pociťované či hmatatelné 

spravedlnosti". (Jaques in Armstrong, 2002:170) 

 

Síla peněžní motivace ovšem může být značně ovlivněna postupem času a dalších 

faktorů, což také popisuje Urban.  

Zatímco je na počátku motivační účinek finančních odměn dost značný, po krátké 

době se stává samozřejmostí – součástí běžné finanční kompenzace, se kterou pracovník 
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již počítá. Pokud nastane situace, kdy se odměna nevyplácí, vede tato skutečnost ke 

zklamání a často otevřenému nepřátelství ze strany pracovníků směrem k vedení. (Urban, 

2003) 

 

 Z předešlých citací a uváděných názorů je tedy zřejmé, že se finanční motivace 

téměř vždy prolíná s motivací nefinanční. Nefinanční nástroje motivace jsou ovšem zcela 

jiného charakteru než nástroje finanční a vyžadují od manažera mnohem větší zájem. 

 

 K nepeněžní motivaci uvádí Urban následující. 

„Nástroje nepeněžní motivace založené na uznání a ocenění práce jsou 

nejúčinnější, přicházejí-li od přímo nadřízeného manažera, vztahují-li se k výkonnosti 

zaměstnanců a nejsou-li omezovány jen na určité zvláštní příležitosti, ale jsou poskytovány 

po každém dosaženém úspěchu.“ (Urban, 2003:98) 

 

Dále uvádí deset základních nástrojů manažera k nefinanční motivaci, které 

nezabírají mnoho času a jsou jedny z neúčinnějších (Urban, 2003): 

- Buďte ochotni si nalézt čas k vyslechnutí zaměstnanců, kdykoli vás o to požádají 

- Poděkujte osobně zaměstnancům za dobře odvedenou práci, písemně či ústně, vždy 

včas a upřímně 

- Poskytujte svým zaměstnancům včasnou a konkrétní zpětnou vazbu o jejich 

výkonnosti a pomozte jim ji zlepšit 

- Oceňte, odměňte a podporujte osoby s vysokou výkonností; věnujte pozornost 

pracovníkům s nízkou výkonností, aby se mohli zlepšit nebo včas opustit vaši 

organizaci 

- Poskytněte vašim pracovníkům informace, jak se vaši organizaci vede, jak 

prosperuje, jakou má strategii apod. vysvětlete jejich úlohu v těchto plánech 

- Veďte pracovníky k tomu, aby se účastnili rozhodování, zejména těch, které mohou 

ovlivnit, podporujte tak jejich zájem 

- Povzbuzujte pracovníky v jejich růstu a získávání nových schopností, ukažte, jak 

jim můžete pomoci při dosahování cílů 

- Podporujte jejich „vlastnický vztah“ k jejich práci i pracovnímu prostředí, může mít 

i symbolickou podobu, např. vizitky i pro ty zaměstnance, které ji k výkonu své 

práce přímo nepotřebují 

- Podporujte iniciativu, nápady a nové myšlenky, ptejte se na jejich názory 
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- Oslavujte úspěchy – celé organizace, oddělení i jednotlivců, věnujte čas akcím 

podporujícím tvorbu týmu a společnou motivaci. (Urban, 2003) 

 

Existují mnohé další faktory nebo nástroje, které ovlivňují motivaci pracovníků a jejich 

správným využitím lze pracovní motivaci udržovat a podporovat. Tyto uvádí například V. 

Kehlerová (2010) 

- Vhodně stanovený cíl 

- Kreativní náplň práce 

- Participace na přijímání rozhodnutí 

- Pravomoc a odpovědnost 

- Poskytnutí zpětné vazby 

- Styl vedení a osobnost manažera 

- Informace 

- Sociální program a vedlejší výhody 

- Možnost pracovního postupu 

- Proces zdokonalování a dalšího vzdělávání 

- Sledování vztahů na pracovišti 

- Spravedlivý systém odměňování 

- Pověst organizace 

- Kultura organizace 

- Jistota pracovního místa 

 

Určitě bychom našli ještě další nástroje možné k využití nefinanční motivace. Mnohé 

vychází z možností a také stylu vedení praktikovaném v dané organizaci. 

 

I přes všechny návody a možnosti využití nástrojů finanční a nefinanční motivace 

zůstává, že to co motivuje nás, nemusí vždy stejně působit na ostatní.  Důležitou součástí 

motivace tedy zůstává soustředit se a zjišťovat to, co podněcuje výkony jiných lidí a na to 

se také při jejich motivaci zaměřit. 
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3.5. Teorie motivace 

 

 Proto, abychom mohli porozumět motivaci lidského jednání nejen v pracovním 

prostředí, je nezbytné, znát také teorie motivace. Několik těchto teorií si představíme 

v následující kapitole. Každá z těchto teorií je totiž založena na různých úhlech pohledu. 

 

 O důležitosti orientovat se v teorii motivace hovoří E. Fisherová ve svém článku, 

který se věnuje motivaci a řízení sociálních pracovníků: 

 „Teorie motivace jsou důležité pro manažery sociálních služeb. Jedním z úkolů 

manažera je podporovat produktivitu pracovníků, což vyžaduje motivaci. Manažeři v 

sociální práci často musí dohlížet na lidi, kteří vstoupili do oblasti poskytování služeb 

lidem z různých důvodů a s různým dosaženým vzděláním. Za účelem podpory pracovníků, 

musí manažeři pochopit, co motivuje lidi, než jen tradiční představy, že sociální pracovníci 

"chtějí pomáhat lidem."„ (E.A. Fisher, 2009:348) 

Co představuje souhrn teoretických poznatků o teorii motivace pro manažery, uvádí 

také Z. Dvořáková: 

„Tyto teorie motivace k práci představují teoretický souhrn poznatků, které mají-li 

být použity v praxi a ovlivnit účinně kvalitu vedení lidí, musí se stát součástí znalostí a 

profesním vybavením vedoucích zaměstnanců, praktiků – manažerů. I když manažeři 

nemohou plnit roli a funkci profesionálních psychologů – analytiků v oblasti psychologie 

práce, kde se jedná o vysoce specializovanou profesní činnost, je žádoucí, aby zvládli 

ověřené a osvědčené základní principy řízení lidí, které vycházejí z empiricky zjištěných a 

teoreticky zobecněných závislostí.“ (Dvořáková a kol., 2007:161) 

 

Za nejvlivnější teorie považuje Armstrong (2002:161) 

 „Teorie instrumentality, která tvrdí, že odměny nebo tresty (politika cukru a biče) 

slouží jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé chovali nebo konali 

žádoucím způsobem.  

 Teorie zaměřené na obsah, která se zaměřuje na obsah motivace. Tvrdí, že 

motivace se v podstatě týká podnikání kroků za účelem uspokojení potřeb a 

identifikuje hlavní potřeby, které ovlivňují chování. Také je známa jako teorie 

potřeb. Autory této teorie byli Maslow (1954) a Herzberg a kol. (1957), kteří ve 

svém dvoufaktorovém modelu vyjmenovali potřeby, které nazvali „satisfaktory".  
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 Teorie zaměřené na proces, které se zaměřují na psychologické procesy ovlivňující 

motivaci a související s očekáváními (Vroom, 1964), cíli (Latham a Locke, 1979) a 

vnímáním spravedlnosti (Adams, 1965).“  

 

Všem těmto teoriím a nejen těmto budou věnovány následující podkapitoly 3.5.1. až 3.5.6.  

3.5.1. Maslowova hierarchie potřeb 

 

 Maslowova teorie (1954) odhaluje způsob uspokojování potřeb každého člověka. Je 

znázorňována pyramidou, kde jsou hierarchicky znázorněny potřeby a to od základních 

fyziologických až po potřebu seberealizace. 

 Bělohlávek (1996) mluví o Maslowově teorii tak, že vlastně s uspokojením určité 

úrovně potřeby její význam klesá a nastupuje tak další, vyšší úroveň. Aby se tedy mohla 

vyskytnout další potřeba, musejí být uspokojeny všechny potřeby, které jsou v této 

hierarchii na nižší úrovni. Člověk je tak neustále motivován. 

 

Bělohlávek (1996) popisuje hierarchii potřeb následovně: 

1 Fyziologické potřeby – jedná se o potřeby základní. Jejich naplňování je absolutně 

nezbytné pro přežití. Zahrnují potřeby vody, vzduchu, jídla, dostačující klimatické 

podmínky, obecně vše, co je potřebné k udržení života 

2 Potřeby jistoty a bezpečí – znamenají zajištění a uchování existence do budoucna. 

Vyloučení nebezpečí nebo ohrožení 

3 Sociální potřeby – patří sem zejména sounáležitost, láska, přátelství. Představují 

potřebu začlenit se do nějaké skupiny, většího celku a být též touto skupinou 

uznáván 

4 Potřeby uznání a ocenění – představuje především sebeocenění a také uznání a 

respekt ze strany ostatních  

5 Sebeaktualizace – realizace potenciálu jedince.  Maslowovými slovy „být více a 

více sám sebou, stát se vším, čím je člověk schopen se stát“, realizovat všechny své 

schopnosti a talent 
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Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj: Bělohlávek (1996:172) 

 

“Jedním z důsledků Maslowovy teorie je to, že vyšší řád potřeb uznání a 

seberealizace poskytuje motivaci nejsilnější stimul - když jsou uspokojovány, nabývají na 

síle, zatímco nižší potřeby se uspokojováním oslabují. Ale práce lidí nemusí nutně 

uspokojovat jejich potřeby, zejména je-li rutinní nebo nekvalifikovaná. Maslowova 

hierarchie potřeb má intuitivní přitažlivost a stále má značný vliv. Nebyla však ověřena 

empirickým výzkumem a je kritizována za svou zjevnou nepružnost a nekompromisnost - 

různí lidé mohou mít různé priority a je těžké akceptovat to, že lidské potřeby se vyvíjejí 

důsledně hierarchicky. I Maslow sám vyslovil určité pochybnosti o platnosti nějaké přísně 

uspořádané hierarchie.” (Armstrong, 2002:163) 

 

V mnohém byla Maslowova teorie podrobena kritice, ale její přínos zůstává značný 

hned z několika důvodů: 

- Maslow jako první vyslovil myšlenku o hierarchii lidských potřeb, která se ukázala 

jako nosná 

- Svojí prací podnítil rozvoj teoretických úvah o motivech lidské činnosti a stál, byť 

ne přímo, u zrodu dalších teorií, i když některé vznikaly v opozici k jím 

formulovaným hypotézám 

- jeho teorie je stále jednou z nejoblíbenějších – zřejmě pro svou přehlednost, 

srozumitelnost a snadnou aplikovatelnost (Tureckiová, 2004) 
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3.5.2. Herzbergerova dvoufaktorová teorie  

 Podle Herzbergerovy teorie existují dva typy motivace. Jedny z nich jsou tzv. 

motivační faktory a druhými jsou faktory hygieny.  

 Fisherová pospala tuto teorii motivace následovně. 

„Existují dva typy potřeby, které motivují pracovníky - hygienické faktory a motivační 

faktory. Hygienické faktory zahrnují věci jako plat, výhody, pracovní podmínky a  

vztahy a jsou nejlepší pro prevenci pracovní nespokojenosti. Motivační faktory jsou 

nejlepší pro podporu úspěchu a spokojenosti s prací a zahrnují věci jako uznání, úspěch a  

odpovědnost.“ (E.A. Fisher, 2009:349) 

 

 Bělohlávek k Herbergerově teorii uvádí: 

„Běžný názor říká, že pozitivní stav skutečností vytváří spokojenost, negativní stav 

nespokojenost. Tak člověk, který pracuje v dobrém sociálním ovzduší, bude spokojený, 

naopak ten, kdo je na pracovišti plném konfliktů, bude nespokojený. Další názor pak tvrdí, 

že spokojení jedinci jsou motivováni k pracovní výkonnosti, nespokojení demotivováni. 

Herzberg se pokusil tyto názory poopravit. Pokud je na pracovišti nadměrný hluk, 

vyvolá to nespokojenost pracovníků. Lze si však těžko představit, že někdo bude spokojený 

na pracovišti, protože tam není hlučno. Herzberg usoudil na základě svých výzkumů, že 

spokojenost a nespokojenost nejsou dvě stránky jednoho jevu, ale že se jedná o dva úplně 

odlišné jevy, které vzájemně příliš nesouvisejí. Jiné příčiny způsobují spokojenost, jiné 

příčiny způsobují nespokojenost. 

Faktory, které působí nespokojenost, nazval faktory hygienické či disatisfakory (z 

ang. dissatisfaktion – nespokojenost). Faktory, které vyvolávají spokojenost, nazval faktory 

motivačními neboli satisfaktory (z ang. satifaction – spokojenost). Tyto faktory zároveň 

motivují.“ (Bělohlávek 1996:176,177) 

 

Dále Bělohlávek (1996) rozděluje faktory dle Herzbergerovy teorie takto: 

Faktory motivační – mají vnější charakter a jsou záležitostí kontextu práce 

- Výkon 

- Uznání 

- Práce samotná 

- Růst 

- Odpovědnost 
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- Služební postup 

- Práce jako výzva 

 

Faktory hygienické – motivátory mají charakter faktorů vnitřních a souvisí s obsahem 

práce, řadíme mezi ně: 

- Pracovní pravidla 

- Technické vedení 

- Pracovní podmínky 

- Vztahy k nadřízeným 

- Vztahy ke spolupracovníkům 

- Výdělek 

 

„Herzbergerova teorie je zajímavá a překvapivá. Výsledky dalších výzkumů, které měly 

Herzbergerovy závěry ověřit, jsou však nejednoznačné. Herzberg upozornil na to, že není 

možné motivaci zvyšovat pouze zlepšováním vnějších podmínek, kontextu práce, ale že 

značný motivační potenciál leží především v úpravě vnitřních podmínek – v obsahu práce. 

Herzbergerovy poznatky se staly základem pro vytvoření systémů obohacovací práce.“ 

(Bělohlávek, 1996:177) 

 

 Do systému obohacování práce navrhoval Herzberg (in Hospodářová, 2008) 

například: 

- Snižování míry kontroly 

- Zvyšování odpovědnosti 

- Vytváření přirozených pracovních skupin 

- Zajišťování přímé zpětné vazby 

- Zavádění nových úkolů 

- Přidělování zvláštních úkolů 

- Přidělování dodatečných pravomocí 

3.5.3. Teorie expektace V. Vrooma 

 

 Tuto teorii vytvořil jeden z nejvýznamnějších představitelů psychologie pracovního 

jednání a pracovní motivace V. H. Vroom. Je řazena do kategorií nazývaných jako teorie 

očekávání, jelikož zde hrají klíčovou roli pojmy očekávání a valence. Obecnou myšlenkou 
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těchto teorií je, že síla určité tendence k určité činnosti závisí na síle očekávání, že 

důsledkem této činnosti bude získání určité hodnoty, činnost vede k dosažení určité 

hodnoty. (Nakonečný, 1992) 

 

Základními pojmy této teorie tedy jsou (Bělohlávek, 1996): 

Výkon – výsledek, kterým je úsilí následováno 

 

Expektace – očekávání, představa pracovníka o výsledku jeho úsilí 

 

Odměna – kterou je následován výkon. Může se jednat o finanční odměnu, pochvalu, 

uznání, služební výhody atd. Současně může působit více druhů odměny. 

 

Instrumentalita – představa pracovníka mezi výsledkem a odměnou. Pokud pracovník ví, 

že bude za svou práci náležitě odměněn, je instrumentalista vysoká. Pokud ovšem 

pracovník ví, že je organizace např. ve finanční tísni, bude instrumentalista nízká. 

 

Valence – představuje subjektivní význam odměny pro pracovníka. Pro každého tedy může 

odměna znamenat něco jiného, například pokud je pracovník dobře finančně odměněn, o 

pochvalu nadřízeného tolik nestojí, další pracovník by raději ovšem více než o finanční 

odměnu stál o uznání kolegů a pochvalu nadřízeného.  

 

„Vroomovo pojetí vychází z širokého pohledu na problém: svůj výkon zvyšuje 

jedinec tehdy, když mu to přináší zisk jakékoli hodnoty (peníze, uznání, jistotu, atd.). Na 

dosažení této hodnoty vynakládá tím větší úsilí, čím je daná hodnota pro něj atraktivnější.“ 

(Nakonečný, 1992:73)  

 

U této teorie uvádí také P. Forsyth několik zásad, které je dobré mít na paměti: 

- „Jednotlivci se liší svými vlastními přesvědčeními a pocity; každý potřebuje 

k úspěchu jiný stimulátor a toto je jeden z faktorů, který činí motivaci méně 

efektivní 

- Často je vnitřním uspokojením, co lidi nastartuje, a mnozí nejsou nijak významně 

motivováni externími skutečnostmi nebo dokonce penězi (jsme svědky toho, že 

mnohá povolání často nabízí ubohé finanční odměny, ale jsou považována za 

poslání, která poskytnou větší míru osobního uspokojení). 
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- Důležité je načasování. Důležité úkoly se možná v počátku zdají nesplnitelné, lidé 

v úspěch nevěří, a tak to vzdají. Motivace v tomto stadiu může pomoci lidi 

nastartovat a brzký úspěch a vzrůstající pocit, že se úspěch nakonec brzy dostaví, 

udrží jejich entuziasmus až do doby dokončení daného úkolu.“ (Forsyth, 2009:21) 

3.5.4. Teorie X a Y 

 

 Jedná se o teorii zdokumentovanou Douglesem McGregorem a je jednou z prvních 

motivačních teorií vůbec. 

 Definoval lidské chování v souvislosti s jejich chováním do dvou různých směrů.  

 

Teorie X – je založena na domněnce, že lidé jsou v podstatě líní, nemají zájem o práci a 

zodpovědnost, proto musí být přemlouváni nebo nuceni, aby něco udělali za pomoci 

odměny 

Teorie Y – je opačného názoru a to, že lidé chtějí pracovat. Mají rádi úspěch, určité 

uspokojení za odpovědnost a hledají cesty, jak by jim práce mohla přinést pozitivní 

zkušenosti. (Forsyth, 2009) 

 

 Nakonečný (1992) rozeznává a popisuje v této teorii kategorii lidí X, kteří pracují 

jen neradi a musí být k práci spíše nuceni, jsou raději, když dělají to, co se jim přesně uloží 

a jsou raději, když o tom co dělají, nemusí nějak zvlášť přemýšlet. Tuto „filosofii“ 

zastávají většinou ti manažeři, kteří používají autoritativních metod vedení.  

 Oproti tomu druhá kategorie lidí Y si svůj postup k práci vytváří až během svých 

pracovních zkušeností. 

 

 McGregor (in Nakonečný, 1992:99,100) uvádí tři tvrzení, která vyjadřují soubor 

předsudků, proč razí název teorie X. Jedná se o tyto teze: 

- „Průměrný člověk má vrozenou nechuť k práci a pokouší se jí vyhnout, kde jen 

může.“ Výkon je proto třeba odměňovat. 

- „Protože je člověk poznamenán nechutí k práci, musí být ponejvíce nucen, 

naváděn, veden a ohrožován trestem, aby byl tlakem pohnut k tomu, aby dosahoval 

podnikem stanovených norem“…Tento odpor vůči práci je tak silný, že ani příslib 

mzdy jej nestačí prolomit. Plat sice člověk přijímá, ale stále vyžaduje přidání. 
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Peníze samy nemohou člověka přimět k tomu, aby se více snažil. K tomu je třeba 

ještě hrozby trestu.“ Člověk pracuje jen za vnějšího donucení a kontroly. 

- „Průměrný člověk dává přednost tomu, aby byl veden za ruku, chtěl by se skrýt 

před odpovědností, má relativně málo ctižádosti a je především vysazen na jistotu“ 

 

Předpoklady Teorie Y jsou tyto: 

- „Výdej tělesného a duchovního úsilí při práci je přirozený stejně jako hra nebo 

odpočinek. Průměrnému člověku není odpor k práci vrozený a podle daných 

podmínek může být práce brána jako zdroj uspokojení nebo jako trest. 

- Být druhým střežen a ohrožován trestem není jediným prostředníkem jak pohnout 

někoho k tomu, aby se zasazoval za cíle podniku. Dobrým cílem, jímž se cítí být 

zavázán, se člověk podřizuje sebedisciplínou a sebekontrolou.  

- Jak velmi se člověk cítí být povinován cílům, je funkcí odměn, které jsou spojeny 

s jejich dosažením. Nejvýznamnější z těchto odměn je možnost uspokojit potřeby 

osobnosti a jejich rozvoje. 

- Průměrný člověk se učí za vhodných podmínek nejen odpovědnost přijímat, nýbrž ji 

také hledat. Útěk před odpovědností, nedostatek ctižádosti a touha po jistotě jsou 

obecně důsledky špatných zkušeností, nikoli vrozených lidských vlastností. 

- Mezi lidmi je rozšířena vloha k představivosti, soudnosti a vynalézavosti pro řešení 

problémů organizace. Za podmínek moderního industriálního života jsou tyto 

schopnosti člověka využity jen zčásti.“ (Nakonečný, 1992:100,101) 

 

Forsyth k této teorii shrnuje, že pravdu mají obě dvě teorie a to, co McGregor popisuje, 

jsou extrémní postoje, které mohou lidé zaujímat.  

„Samozřejmě existují zaměstnání, která jsou nesporně nudná a obyčejná, a ostatní, 

která jsou vyloženě zajímavá, a není žádným překvapením, že motivovat ty, kteří dělají to 

druhé, je snazší. Je to však věc pohledu…Jestli upřednostňujete teorii X či Y – a teorie Y je 

bezesporu atraktivnější, naznačuje to, že motivace vytváří proces, který chce vytěžit to 

nejlepší z jakékoli situace. Některá motivace může pomoci přesunout lidi z teorie X do 

teorie Y. Poté bude jednodušší vytvořit u pozitivní teorie Y principy k dosažení ještě lepších 

motivačních pocitů a stále lepších výkonů. Určitě stojí za to na to pamatovat mezi 

ostatními věcmi.“ (Forsyth, 2009:17) 
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3.5.5. Teorie Rovnováhy 

 

 Tuto teorii, také jinak nazývanou „teorií spravedlnosti“ reprezentoval J.S. Adams.  

Jedná se o teorii, kdy jedinec srovnává s jinými míru své pracovní investice (námahu, 

dovednosti) a zisky (plat, ..). Ve chvíli, kdy se ve srovnání objevují nuance vzniká motiv 

pro jejich srovnání.  

 

„Teorie spravedlnosti se zabývá tím, jak lidé vnímají, jak se s nimi v porovnání s 

jinými zachází. Spravedlivé zacházení znamená, že je s člověkem zacházeno stejně jako s 

jinou skupinou lidí (referenční skupina) nebo jako s odpovídající jinou osobou. 

Spravedlnost se týká pocitů a vnímání a vždy jde o porovnávání. Není to synonymum pro 

rovnost, která znamená zacházet se všemi stejně, protože to by bylo nespravedlivé tehdy, 

když si lidé zasluhují diferencované zacházení.” (Armstrong, 1999:305) 

  

 Jednoduchým příkladem je dojem pracovníka, který má za to, že od svého 

zaměstnavatele dostává ve srovnání s jinými pracovníky méně a že navíc dostává měně, 

vzhledem k tomu, co ze sebe v práci vydává. Vzniká tu tendence přizpůsobit svou 

výkonnost zisku. Uplatňuje se tu tedy princip kognitivní disonance, v tomto případě, že 

plat není v rovnováze s výkonem a že jedinec není hodnocen spravedlivě s ohledem na své 

pracovní úsilí. Ve srovnání s jinými pracovníky je buď podceňován, nebo přeceňován. Ve 

své podstatě se tato teorie omezuje jen na jeden aspekt pracovního hodnocení, jako je plat a 

jiné druhy odměn. (Nakonečný, 1992) 

 

 V návaznosti na systém odměňování a dalších druhů benefitů Bělohlávek (1996) 

uvádí, že je velmi obtížné určit, co je při odměňování spravedlivé a co ne. Lidé používají 

různých kritérií při hodnocení. Ti ze starších pracovníků kladou větší důraz na dobu praxe, 

u mladších může vítězit dosažené vzdělání nebo například výkonnost.  

 

 V případě, kdy bude zaměstnanec cítit nespravedlnost, může se pokusit o dosažení 

rovnováhy těmito způsoby (Bělohlávek, 1996): 

1. pokouší se maximalizovat vstupy (pracuje usilovněji, aby na sebe upozornil) 

2. omezí vstupy (poleví v práci, dělá za tolik, za kolik je placený) 

3. pokusí se zvýšit výstupy (dožaduje se zvýšení platu, lepšího místa) 

4. pokusí se snížit výstupy druhého (intrikami komplikuje práci druhého) 
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5. snaží se psychologicky vyrovnat s nespravedlností (přesvědčí sám sebe, že ten druhý jen 

přeci jen asi lepší, musí živit z platu početnou rodinu, má vyšší výdaje, a že je tedy 

rozdělení odměn spravedlivé) 

6. bude se srovnávat s pracovníkem, který je na tom ještě hůře (opět forma vnitřního 

řešení) 

7. unikne ze situace (dá výpověď, ..)  

 

Proto, aby manažeři přispívali k pozitivnímu vnímání procedurální spravedlnosti, 

uvádí Tyler a Bies (in Armstrong, 1999:305) následující faktory: 

- Přiměřeně zvažovat zaměstnancova stanoviska. 

- Potlačit osobní předpojatost k zaměstnanci. 

- Důsledně uplatňovat kritéria stejně pro všechny zaměstnance. 

- Poskytovat zaměstnancům včasnou zpětnou vazbu, týkající se důsledků rozhodnutí. 

- Poskytovat zaměstnancům přiměřené vysvětlení učiněných rozhodnutí. 

3.5.6. Teorie „cukru a biče“ 

 

 Poslední teorií, které budeme v této kapitole věnovat pozornost je teorie „cukru a 

biče“ prezentovanou B. G. Skinnerem. Jedná se o teorii, která zcela odmítá vnitřní 

psychologické činitele, které ovlivňují chování jedince, a soustřeďuje se pouze na faktory 

vnější.  

 

„Psychologové zabývající se chováním, jako například Skinner (1974), zdůrazňují, 

že chování se učíme ze zkušenosti. Bagatelizují či dokonce odmítají význam vnitřních 

psychologických faktorů a instinktu a zajímají se pouze o vnější faktory, které přímo 

ovlivňují chování. Věří, že člověk se učí hlavně prostřednictvím procesu posilování svého 

přesvědčení na základě dosavadních zkušeností.“ (Armstrong, 1999:306) 

 

Základním stavebním kamenem této teorie je tedy chování, na kterém se celá tato 

teorie staví. V pracovní motivaci se jedná tedy o zpevňování v určitých momentech našeho 

chování. Zpevňování se uplatňuje v tomto případě formou cukru (odměň) a biče (trestů). 

 

„Chování tak může být kontrolováno situacemi, nebo jinými jedinci. Takové 

„kontrolní situace“ jsou reprezentovány „sociálními epizodami“ a „verbálními 
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epizodami“, které působí jako odměny a tresty a vedou tak k upevňování odměňovaných a 

k odstraňování trestaných odpovědí organismu.  

Chování je tak řízeno principem „cukru a biče“. Odměnou je např. mzda, trestem 

pokárání šéfem nebo hrozba ztráty pracovního místa. Hospodářsky řízené chování se opírá 

především o zpevňování chování penězi, které jsou generalizovány podmíněnými 

zpevňovači, protože mohou být vyměňovány za různé statky.“ (Nakonečný, 1992:104) 

V pracovní motivaci se jedná tedy o zpevňování v určitých momentech našeho 

chování.  

 

Obecně Skinner rozlišuje čtyři možné postupy motivace (Vodáček, Vodáčková, 2006). 

1. Pozitivní motivace - Je založena na podvědomém či vědomém vytvoření dojmu kladné 

zkušenosti. "Navádí" k opakování jednání, za které byl pracovník dříve nějak odměněn. 

Vhodné zafixování schematicky vyjádřeného postupu "za dobře hodnocený výsledek budeš 

opět odměněn" vytváří u zaměstnanců sklon k opakování příčin, které vedly k pozitivní 

odměně. 

 

2. Negativní motivace – Vědomě či podvědomě varuje spolupracovníka před opakováním 

jednání, které v minulosti vyústilo v postih. Schematicky vyjádřeno, zafixovává v paměti 

poučení "dej si pozor, za špatné ohodnocení toho, co uděláš, si opět spálíš prsty". 

 

3. Utlumení určité aktivity - Této "demotivace" se dosahuje např. lhostejností až 

ignorováním snahy nebo výsledků činnosti určitého pracovníka. Tento postup by měl být 

používán jen tehdy, když negativní přímé či vedlejší účinky určité aktivity převažují nad 

očekávanými výsledky. 

 

4. Plně negativní trestání - Jde o přímou snahu vyloučit, zabránit či postihnout škodlivé 

jednání (např. závažné narušení bezpečnosti práce, krádež). 

 

Ve své podstatě se může zdát tato teorie oproti předešlým teoriím velmi omezená, 

což také potvrzuje Nakonečný.  

 

„Skinner zjednodušil problematiku lidského chování a psychologie člověka vůbec, a 

to platí i pro aplikaci jeho teorie na problematiku pracovního chování, které, podle tohoto 

rigorózního behavioristy, je kontrolováno vnějšími zpevněními. Základní teze o kontrole 
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lidského chování odměnami a tresty je správná, ale není to jen kontrola vnější, uplatňují se 

v ní „vnitřní odměny a tresty“spojené s úrovní morálního vývoje a vystupující jako různé 

etické city (hrdost na sebe sama, stud, atd.) V tomto smyslu je hodnota Skinnerovy teorie 

velmi omezená.“ (Nakonečný, 1992:105) 

 

3.5.7. Shrnutí 

 

 V předešlých kapitolách jsme si představili několik teorií motivace, se kterými se 

můžeme v oblasti motivace setkat. Hlavní myšlenky poskytované motivačními teoriemi se 

liší u každé z nich (a to nejen u výše uváděných teorií).  Co mají ale tyto teorie společné je 

to, co se nám snaží ukázat a tím je vykreslit, na jakých všech úrovních funguje lidská 

povaha a především motivace lidského chování.  

Pokud jsme schopni těmto teoriím porozumět, mohou se pro nás stát užitečným 

nástrojem v používání motivačních technik v pracovním prostředí, i mimo něj.  
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3.6. Řízení lidských zdrojů v sociálních službách 

 

 V poslední kapitole teoretické části se budeme zabývat řízením lidských zdrojů, 

v sociálních službách. Vzhledem k tomu, že zařízení poskytující sociální služby jsou 

z velké části zřizovány organizacemi neziskového sektoru a v jejich případě se nejedná o 

dosažení zisku, má také řízení lidských zdrojů, dále ŘLZ, svá specifika. 

 

  „Pro nestátní neziskové organizace je typické, že první kroky své existence jde 

víceméně o homogenní skupinu kolegů nebo přátel, teprve později narůstá potřeba 

kvalitativní personální struktury a řízení.“ (Matoušek, 2008:338) 

 

 Dále Matoušek (2008) předkládá podstatné rozdíly mezi organizacemi poskytující 

sociální služby a organizacemi vytvářejícími zisk. Patří mezi ně především: 

- zvláštnost poslání a cílů neziskových organizací,  

- nemožnost přesně kvantifikovat a kvalifikovat výkony pracovníků,  

- nízká, někdy prakticky žádná vazba mezi množstvím a kvalitou výkonů pracovníků a výší 

odměn 

 

 Poslání je jedno z hlavních zvláštností, čím se sociální služby odlišují od klasických 

podniků.  

„Poslání neziskové organizace říká, o co tato organizace usiluje. Poslání dává 

činnosti organizace směr a zdůvodňuje její bytí. Nejobvyklejším posláním organizací 

v neziskovém sektoru je ovlivňování podmínek života lidí ve společnosti. Nejčastěji se tak 

děje cestou objevování, pojmenovávání a zvládání konfliktních rysů soužití lidské 

pospolitosti.“ (Plamínek, 1996:14) 

     

 „Významným momentem ŘLZ v sociálních organizacích je průnik psychologických 

a terapeutických metod do řízení, do práce s jednotlivci a týmem… Obecně je třeba říci, že 

přístup k personalistice jako k řízení lidských zdrojů je v sociálních službách u nás zatím 

užíván minimálně, více přetrvávají tradiční a rutinní postupy a často také alternativní 

improvizace. Ústavy poskytující sociální služby bohužel převzaly modely řízení z dob před 

revolucí, neexistuje v podstatě tlak na změnu řízení a v tom je také hlavní příčina 

statičnosti těchto institucí. Bez radikální proměny lidského potenciálu, tzn. bez zvýšení 

kvalifikovanosti, adekvátní odborné struktury pracovníků a jejich moderního vedení 
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nemůže dojít k zásadnějším změnám v koncepci a úrovni poskytovaných služeb. Nedostatek 

financí se uvádí jako hlavní příčina obtíží při personální práci v sociální sféře, jde však o 

problematiku mnohem hlubší, dotýkající se celkové kvality řízení státních institucí.“ 

(Matoušek, 2008:339) 

 

 V otázce řízení lidských zdrojů v sociálních službách je v ústřední roli funkce 

managementu. 

 Drucker (1993) říká, že určujícím faktorem výkonnosti organizace je produktivnost 

lidských zdrojů, což závisí především na personálních rozhodnutích: koho přijmeme, koho 

propustíme, kam koho umístíme a koho povýšíme. 

 

 Manažer má hned několik významných úkolů a klíčových funkcí v rámci ŘLZ 

(Matoušek, 2008): 

Úkoly: 

1. výběr spolupracovníků – stanoví kritéria pro jejich výběr, jaké požadavky by měl 

pracovník pro danou funkci splňovat, také kritéria a celou proceduru výběru pracovníků. 

Sám se účastní náboru i následného výběru pracovníků. 

2. Podílí se na profesionálním rozvoji pracovníků a týmu, včetně vlastního rozvoje. 

3. Vytváří podmínky pro rozvoj pracovníků a podporuje jejich motivaci vedoucí ke 

zvyšování odbornosti. 

 

Funkce: 

- Přispívat k zajištění potřebného personálu 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj svých zaměstnanců a svůj vlastní 

- Plánovat, hodnotit a organizovat práci svých zaměstnanců 

- Vytvářet tým, rozvíjet produktivní a tvůrčí pracovní vztahy  

 

Nyní se ještě pozastavíme nad úkolem vytváření podmínek pro rozvoje osobnosti 

pracovníků, což je promyšlený nástroj organizace při profesionálním zdokonalování 

pracovníků. Nejenže se jedná o jeden z hlavních úkolů managementu, ale pro kvalitu 

organizace a její flexibilitu je nutný. (Matoušek, 2008) 

 

„Mezi základní nástroje řízení rozvoje osobnosti pracovníků patří: 

a) Individuální hodnocení je prováděno bezprostředním nadřízeným, doporučuje 
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se provádět je jednou za rok; probíhá na základě principů a postupů, které zajišťují 

spravedlnost a účinnost. 

 

b) Řízení kariér. Kariérou v tomto smyslu rozumíme cestu jednotlivého pracovníka 

organizací. V dřívějším pojetí znamenal tento pojem přesný plán managementu o 

budoucím postupu zaměstnance. V současné době se ukazuje jako mnohem účinnější, 

pokud management zaměstnanci nabízí možnost postupu a rozvoje v organizaci a 

pracovník může příležitost uchopit. 

 

c) Školení zaměstnanců. Potřeba neustálého školení vychází z rozporu mezi schopnostmi a 

znalostmi, kterými tým pracovníků v daném okamžiku disponuje, a potřebou schopností a 

znalostí, která vychází z nároků na výkon organizace. V sociální oblasti jsou to především 

změny v potřebách klientů, akceptace nových metod práce apod. 

 

Školení zaměstnanců může tedy splňovat zároveň dva cíle: 

1. rozvoj organizace jako celku; 

2. rozvoj lidí - naplňování osobních a profesionálních aspirací, posilování 

vazby na firmu a zvyšování pracovní motivace.“ (Matoušek, 2008:344,345) 

 

 V oblasti řízení v neziskových organizacích je bezesporu velmi důležitá osobnost 

manažera. Drucker (1994) popsal několik důležitých schopností, kterými by měl být 

vedoucí pracovník při řízení vybaven: 

- Ochota naslouchat druhým 

- Ochota komunikovat 

- Pracovat se smyslem pro dokonalost 

- Schopnost být objektivní 

 

Jednání s lidmi je jedna z hlavních činností každého manažera a to nejen 

v organizacích neziskového sektoru. Proto jsou také komunikační dovednosti jednou 

z hlavních potřeb při řízení lidí. V komunikaci by měl manažer zvládat – odhadnout lidi 

(na první dojem se dát nemá, ale mnohdy hodně napoví), naslouchat, klást otázky, rozumět 

gestům, znát řeč těla, pracovat s emocemi, ovládat prostředí, prezentovat, umět se vcítit, 

vyjednávat a konstruktivně řešit konflikty. (Plamínek, 1996) 
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Závěrem lze o oblasti řízení lidských zdrojů říci, že se jedná o specifickou oblast 

managementu. Vyžaduje kvalifikaci manažerů, znalost metod a nástrojů, ale také 

schopnost aplikovat správné metody na tom správném místě a ve správný čas. 

Řízení lidských zdrojů není jednorázovým aktem, jde o trvalý proces, na jehož realizaci 

se podílí nejenom řídící pracovník, ale v podstatě všichni zaměstnanci organizace. 

(Matoušek, 2008) 
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4 Shrnutí teoretické části 
 

V teoretické části byly představeny dvě hlavní oblasti, které jsou také ústředními 

tématy této diplomové práce. Prvním tématem byli samotní pracovníci KC a TP, 

především to, co je jejich náplní práce, jaké požadavky jsou na ně kladeny a jakým 

způsobem jsou řízeny lidské zdroje v sociálních službách, co je pro tuto oblast specifické. 

Druhým ústředním tématem byl popis motivace, její význam, druhy, teorie motivace a co 

je těchto teorií obsahem. 

Jak se ukázalo, pracovní motivace není ovlivňována pouze samotnými pracovníky a 

jejich vnitřní motivací pramenící z vnitřního uspokojení, ale také velmi záleží na vnějších 

podmínkách, které mohou značně ovlivnit vedoucí pracovníci a pracovní prostředí, ve 

kterém se pracovníci pohybují. 

Pracovníci pracující v KC a TP jsou jistě motivováni dobře odvedenou prací, 

spokojeností nad dosaženými úspěchy v přímé péči o klienty a uspokojují tak své vnitřní 

potřeby, ale také značnou část motivace ovlivňují nebo mohou ovlivnit jejich nadřízení 

tím, jak se o své pracovníky zajímají, jak s nimi komunikují, jak ke svým podřízeným 

přistupují, což níže uvedená citace potvrzuje. 

 

„Manažeři se mnohdy domnívají, že motivace jejich zaměstnanců závisí především na 

jejich osobních vlastnostech – že vztah zaměstnanců k práci je buď přirozeně dobrý, nebo 

naopak od přírody špatný a že manažeři tyto postoje nemohou příliš změnit. V motivaci 

zaměstnanců a jejich přístupech k práci existují pochopitelně individuální rozdíly, 

svalování viny za nízkou motivaci na zaměstnance a jejich špatný vztah k práci však není 

příliš produktivní. Výzkumy dokládají, že největší vliv na úroveň motivace zaměstnanců 

mají jejich manažeři – jejich schopnost přímo a otevřeně jednat, spravedlivě je odměňovat, 

oceňovat je za dobrou práci, vytvářet příznivé pracovní prostředí, přispívat k pocitu 

smysluplnosti práce, vytvářet týmovou atmosféru, apod.“ (Urban, 2003:90) 

 

Velmi málo organizací, bez ohledu na velikost nebo zaměření jejich činnosti, si 

uvědomuje, že pracovníci každé z organizací jsou jejím hlavním „bohatstvím“, které může 

vést k celkovému úspěchu organizace. Pracovní nasazení a snaha pracovníků závisí na 

mnoha faktorech, jako je hodnocení výkonu, motivace zaměstnanců, spokojenost 

zaměstnanců, odměňování, vzdělávání a rozvoj, bezpečnost práce a dalším. Dokud nejsou 

pracovníci motivováni a podporováni k plnění stanovených úkolů a cílů, nemůže žádná z 
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organizací očekávat dosažení pokroku či úspěchu. (Business Management and Strategy, 

2012) 

Každá organizace je na tom nejlépe tehdy, pokud jsou zaměstnanci v souladu 

s posláním a činností organizace, včetně lidí, kterým organizace slouží. Zapojení 

zaměstnanců bývá nejsilnější, když zaměstnanci věří, že je jejich práce vysoce ceněna a má 

také pozitivní dopad na své okolí. (Hird, Noakes, 2014) 

 

V praktické části se budeme snažit zjistit, jak je tomu u organizací poskytující služby 

KC a TP a to jak ze strany pracovníků, tak ze strany manažerů.  

 

Protože motivace nepřichází pouze jen z vnitřních nebo vnějších motivů, vždy působí 

současně, nelze tedy ani v tomto případě tyto dvě skupiny zcela oddělit, zejména mluvíme-

li o motivaci pracovní.  
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Praktická část 
 

 Obsah praktické části je stavěn především na vlastním výzkumu a interpretaci dat, 

které byly získány dotazníkovým šetřením u pracovníků KC a TP a rozhovory s manažery 

těchto pracovníků. 

 

Hlavní výzkumnou otázkou, kterou jsem si před zahájením sběru dat položila, bylo:  

„Co motivuje pracovníky v jejich práci v K – centrech a v terénních programech?“ 

Ve výsledku by sebraná data měla uvádět hlavní spektra motivace pracovníků. 

Výsledná zjištění, plynoucí z dotazníků, budou v další fázi porovnávána s výpověďmi 

z rozhovorů, které byly pořízeny následně se zástupci vedení organizací, kde jsem 

prováděla dotazníkové šetření. V rozhovorech jsem se zaměřila především na sběr 

informací týkající se jimi aplikovaných nástrojů motivace pracovníků. Zajímalo mě, jak 

hodnotí nebo zjišťují spokojenost svých pracovníků apod. Konkrétní otázky pro manažery 

uvádím níže v kapitole 6.2. 

 

Výsledkem praktické části nebude jen zjištění hlavní motivace pracovníků v KC a 

TP, ale také srovnání toho, zda a v jakém souladu jsou aplikované motivační nástroje 

vedení organizací s motivací samotných pracovníků v KC a TP.  Zjištěné poznatky mohou 

také ukázat hlavní nástroje, které je třeba v pracovní motivaci stále posilovat nebo 

zdokonalovat pro to, aby byla pracovní motivace pro obě strany efektivní a přínosná.  

 

Před shrnutím výsledků výzkumu, dosavadní praxe a načerpaných zkušenosti v 

oboru, bylo předpokládáno také potvrzení těchto hypotéz: 

 

Hypotéza č. 1: Nejvíce motivujícími faktory pro pracovníky jsou úspěchy v odvedené práci 

v přímé péči s klienty.  

 

Hypotéza č. 2: Manažeři se dle pracovníků spíše nezajímají o spokojenost svých 

podřízených. 

 

Hypotéza č. 3: Motivace pracovníků se od počátku jejich praxe do současné doby změnila.   

 

Hypotéza č. 4: Pracovníky nejvíce demotivuje nestálá finanční podpora těchto služeb. 
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Hypotéza č. 5: Dle manažerů upřednostňují pracovníci finanční motivaci před motivací 

nefinanční.  

 

Hypotéza č. 6: Manažeři nejvíce postrádají jako zásadní nástroj pro vedení/motivaci 

dostatečné finanční zajištění služeb. 
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5 Výběr vzorku a sběr dat 
  

 V žádosti o vyplněné dotazníky jsem oslovila 4 organizace poskytující služby na 

úrovni K – center a Terénních programů. Tyto organizace působí v Ústeckém kraji jako 

poskytovatelé těchto sociálních služeb s již minimálně desetiletou tradicí, kdy se za dobu 

jejich působení staly nedílnou součástí spektra sociálních služeb poskytovaných v jejich 

městech a blízkém okolí a mají také velmi zásadní pozici při realizaci protidrogové 

politiky. Vybrané organizace se řadí počtem uživatelů a výkonů k nejvíce vytíženým 

službám v Ústeckém kraji. Jedná se o organizace - Občanské sdružení Světlo Kadaň, Most 

k naději, o.s.,  White Light I, o.s. a DRUG – OUT Club, o.s. Všechny uvedené organizace 

obdržely pro své služby certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, kterou 

uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Právě tyto organizace pro výše 

zmíněné a z dalších neméně důležitých důvodů považuji za ústřední při poskytování 

protidrogových služeb v Ústeckém kraji.   

V květnu roku 2014 registrovala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

celkem 39 poskytovatelů kontaktních a poradenských služeb a terénních programů v celé 

České republice. V Ústeckém kraji se jedná celkem o 6 institucí poskytujících tyto služby.  

(http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-

politika/certifikace/certifikace_kveten_2014.pdf, cit. 14-05-28) 

 

 Výše zmíněné organizace byly zvoleny nejen pro zaměření jejich služeb, ale také 

z důvodu toho, že jsou mi tyto organizace známé. V rámci své pracovní pozice v jedné 

z výše uváděných organizací mám možnost se se zástupci ostatních organizací setkávat na 

nejrůznějších setkáních v rámci kraje i mimo něj a tak být také o těchto organizacích a 

jejich činnosti průběžně informována.  

 

 Také má dlouholetá praxe v tomto oboru mi zcela jistě napomohla k získání 

respondentů a jejich ochoty se na mém výzkumu participovat.  

 Při mém předpokladu 20 – 25 respondentů dotazníkového šetření se mi v konečné 

fázi podařilo získat celkem 32 vyplněných dotazníků. Rozhovor byl pořízen celkem s 5 

vedoucími pracovníky z výše uvedených organizací, z toho se u dvou organizací jednalo o 

nejvyšší management a u dvou organizací o střední management.  
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 Občanské sdružení Světlo Kadaň zřizuje několik sociálních služeb v Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Kromě kontaktních center a terénních programů poskytuje služby 

prostřednictvím několika Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, odborné sociální 

poradenství, sociálně aktivizační služby, terénní programy pro sociálně vyloučené lokality 

a další. Dotazníky byly sesbírány z dvou K – center a terénních programů, které organizace 

provozuje na území Ústeckého kraje. V době, kdy v organizaci probíhalo mé šetření, byly 

uskutečněny zásadní změny ve struktuře managementu organizace a někteří z vedoucích 

pracovníků byli na svém postu dva týdny, což jsem shledala pro můj výzkum jako 

nerelevantní. Z tohoto důvodu byl pořízen rozhovor s odborným ředitelem, který je také 

s pracovníky v přímé péči v pravidelném kontaktu. 

 

 Občanské sdružení Most k Naději zřizuje své služby v Ústeckém a Libereckém 

kraji. Služby K – center a terénních programů jsou doplněny také o preventivní aktivity 

v podobě přednášek a besed, sdružení poskytuje také službu Linky duševní tísně. 

Pracovníci terénních programů poskytují své služby nejen ve městě Most, kde také sídlí, 

ale služby poskytují také uživatelům v dalších přilehlých obcích (např. Litvínov, Žatec, 

Podbořany, Bílina a další). Služby K – centra a terénních programů pro Ústecký kraj 

v rámci této organizace mají každá svého vedoucího, proto byly v této organizaci pořízeny 

rozhovory s vedoucími obou programů.   

 

 Organizace White Light I. působí všemi činnostmi v Ústeckém kraji. Zřizuje K – 

centra a terénní programy, dále také ambulantní doléčovací centrum a terapeutickou 

komunitu. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v rámci služeb K – centra a terénního 

programu v Teplicích a pro rozhovor jsem zvolila vedoucího obou těchto programů.   

 

 Organizace DRUG – OUT Club poskytuje služby K – centra, terénního programu a 

ambulantní adiktologické služby v Ústí nad Labem. V rámci terénního programu 

obhospodařuje svými službami nejen město, ve kterém sídlí, ale také obce přilehlé. 

Respondenty dotazníkového šetření byli pracovníci K – centra a terénního programu této 

organizace, rozhovor byl pořízen s ředitelkou a zároveň vedoucí obou služeb.   

 

 Sběr dat byl prováděn na pracovištích výše uváděných organizací. V prvním kroku 

jsem oslovila telefonicky výše uvedené vedoucí pracovníky, zda budou ochotní se společně 

se svými pracovníky na mém výzkumu k DP podílet. Telefonický kontakt jsme 
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upřednostnila před elektronickou formou především proto, že mi je známo, že některé 

organizace na žádosti o vyplnění dotazníků apod. k nejrůznějším diplomovým a 

bakalářským pracím nereagují a to především proto, že je těchto žádostí nespočet a mnozí 

z pracovníků „nemají prostě čas“ se těmto žádostem věnovat a pokud ho již mají, email 

zapadne v další elektronické poště.  

 Volba této komunikace se ve finále ukázala jako úspěšná, beze sporu mi opět 

napomohl ten fakt, že pracuji v daném oboru.  

 

 „V každém případě musíme použít všechny prostředky, které mohou návratnost 

dotazníku zvýšit. Především musíme respondentovi co nejvíce ulehčit zodpovězení a 

vrácení dotazníku. 

Zanedbání některých základních kroků může vést k opravdu katastrofální 

návratnosti. Frankovaná obálka, slušná kvalita papíru, dostatek místa pro odpovědi, to 

jsou základní nezbytnosti.“ (Disman, 2002:143) 

 

 Následujícími kroky jsem se snažila o co nejméně komplikovanou možnost 

návratnosti dotazníků. Po telefonické domluvě byl z mé strany zaslán několikrát vytištěný 

dotazník spolu s oficiální žádostí o jeho vyplnění. Do dopisu byla též vložena ofrankovaná 

a zpáteční adresou opatřená obálka.  

 

 Od zaslání dotazníků, v polovině března 2014, se mi do tří týdnu dostalo zpětné 

vazby ve formě zaslání vyplněných dotazníků od všech oslovených organizací. Ze všech 

organizací se mi dostalo nazpět přesně tolik dotazníků, které mi daná organizace přislíbila 

vyplnit. Celkem se jednalo o 32 dotazníků, což bylo také z jejich strany splněno. Konkrétní 

počty dotazníků získaných z jednotlivých organizací popisuji v kapitole 7 věnované 

interpretaci dat. K předem hlášenému počtu jsem vždy přiložila o 5 dotazníku více pro 

případ, že by bylo potřeba použít jiný dotazník nebo by přibyli respondenti. Po obdržení 

dotazníků ze všech organizací, jsem oslovila výše uváděné vedoucí pracovníky 

jednotlivých organizací, pro něž je především v sektoru neziskových služeb toto oslovení 

více používané než označení „manažer“. V případě dvou organizací se jednalo o zástupce 

středního managementu organizace – vedoucí služeb a v dalších dvou případech se jednalo 

o zástupce nejvyššího managementu – ředitele služeb.  
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 Při oslovování jednotlivých vedoucích se žádostí o poskytnutí rozhovoru, kteří jsou 

v přímém kontaktu s pracovníky KC a TP, se mi dostalo velmi vstřícné odezvy. Rozhovory 

byly pořízeny formou telefonického interwiev v časovém rozsahu 15 – 30 minut. Vždy 

záleželo na daném vedoucím. Před uskutečněním každého rozhovoru jsem dotazovaného 

informovala o tom: 

- za jakým účelem rozhovor pořizuji, co je jeho tématem  

- sebraná data budou sloužit výhradně pro účely vypracování této diplomové práce 

- rozhovor bude nahráván a to především pro správnost a úplnost při následné interpretaci 

získaných odpovědí 

- získaná data budou interpretována anonymně 

- v případě zájmu je možné organizaci poskytnout finálně zpracovanou diplomovou práci 

 

 Po seznámení s výše uváděnými skutečnostmi jsem se respondentů dotazovala, zda 

všemu výše uvedenému rozumí a za těchto podmínek s uskutečněním rozhovoru souhlasí. 

Od všech se mi dostalo kladné odpovědi.  

  

 Předpokládaný počet respondentů a rozhovorů deklarovaných v projektu DP se 

v mém předpokladu tedy podařilo bez obtíží naplnit.  
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6 Metodologie 
 

 Jak jsem již deklarovala na úvod této práce. Svůj vlastní výzkum jsem se rozhodla 

uskutečnit pomocí metod jak kvalitativního tak kvantitativního výzkumu. Zjištěné 

výsledky za pomoci následujících metod budou komparovány v kapitole 7 věnující se 

interpretaci dat. 

6.1. Dotazník 

 

Vzhledem k většímu počtu respondentů jsem zvolila metodu často využívanou 

v kvantitativním výzkumu a tou je písemný dotazník. Dalším důvodem proč jsem zvolila 

tuto metodu, byla snaha nashromáždit ze všech organizací co největší počet dotazníků pro 

to, aby tak i mnou zjištěné výsledky měly co největší vypovídací schopnost.  

 

 Hendl (1997) definoval několik výhod a nevýhod, které tento druh výzkumu skýtá. 

Jím popsané některé z výhod tohoto druhu výzkumu byly rozhodující pro zvolení této 

metody sběru dat od pracovníků KC a TP. Jedná se především o:  

- Relativně rychlý a přímočarý sběr dat. 

- Poskytuje přesná, numerická data. 

- Relativně rychlá analýza dat. 

- Výsledky jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi. 

- Je užitečný při zkoumání velkých skupin. 

Jak popisuje také Surynek (2001) dotazování písemnou formou je velmi rozšířeným 

nástrojem pro získávání informací pomocí výpovědi respondenta. Spočívá v tom, že 

respondent sám písemně odpovídá na otázky v dotazníku. Dále také popisuje výhody, které 

tato metoda sběru dat poskytuje a mezi něž patří: 

- je levnější 

- nedochází k nežádoucímu ovlivnění působením osoby tazatele 

- respondent si sám určí dobu, která mu vyhovuje pro zodpovězení otázek  

 

Před zahájením dotazníkového šetření respondenti z jednotlivých organizací ocenili 

určitou časovou dotaci, po kterou měli možnost dotazník vyplnit. Dle svého momentálního 

časového vytížení si sami určili, kdy budou mít na vyplnění dotazníků dostatek času a 
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prostoru. Žádný z respondentů neměl možnost vyplňovat dotazník za mé přítomnosti jako 

výzkumníka a vynaložené náklady na sběr dat touto metodou byli minimální (tisk a 

rozmnožení dotazníků, zaslání dotazníků poštou společně s ofrankovanou zpáteční 

obálkou).  

 

Vyplnění písemného dotazníků má také své určité nevýhody a to zejména tyto:  

- nižší návratnost než u osobního dotazování   

- možnost rozmýšlení si odpovědi nedovoluje zachytit často velmi důležité spontánní 

odpovědi  

- není možná kontrola, kdo skutečně dotazník vyplnil, zda ten komu byl adresován 

nebo někdo jiný 

- nejsou pod kontrolou podmínky, (zejména rušivé vlivy), za kterých byl dotazník 

vyplňován (Surynek a kol., 2001) 

 

Návratnost dotazníků pro dobrou spolupráci byla v tomto případě 100%. Při vyplnění 

dotazníků jsem nebyla přítomna, ale vzhledem k dobré spolupráci s vedoucími pracovníky 

a získaných odpovědí v dotaznících lze předpokládat, že dotazník vyplnili přesně ti 

respondenti, kterým byl dotazník určen. Na vyplnění dotazníků byl každé organizaci 

poskytnut dostatek času a to především z toho důvodu, aby respondenti nebyli pro svou 

vytíženost tlačeni časem a měli možnost dotazník bez větších komplikací a rušivých 

elementů vyplnit. 

 

Přes všechny uváděné nevýhody dotazníkového šetření se mi povedlo nashromáždit 32 

zodpovězených dotazníků a to ze všech zařízení, kam byl dotazník zaslán. 

Mnou předložený dotazník obsahoval celkem 11 otázek, z toho 8 otevřených otázek a 3 

uzavřené. Dotazník byl anonymní a kromě samotných otázek obsahoval také základní 

údaje týkající se věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, doby praxe a pracovního zařazení 

respondenta.  

Celkem se mi podařilo nashromáždit 32 dotazníků. Ne všechny dotazníky byly ale 

zcela vyplněny, oproti tomu nebyl žádný z dotazníků prázdný. Dotazník je uveden 

v příloze č. 2. 
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6.2. Rozhovor 

  

 Pro svou práci a rozhovory s vedoucími pracovníky jsem zvolila jednu 

z nejrozšířenějších metod kvalitativního výzkumu a tou je strukturovaný rozhovor. 

  

Ke strukturovanému rozhovoru Hendl (2005) uvádí, že se jedná o rozhovor složený 

z řady pečlivě formulovaných otázek, na něž mají respondenti odpovědět. Tento typ 

rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek kladených 

dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých 

rozhovorech budou výrazně strukturně lišit. Data získaná z takového interview se snadněji 

analyzují, protože jednotlivá témata se lehce v přepisu rozhovoru lokalizují.  

Uvedená charakteristika tohoto druhu rozhovoru přesně napomohla ke 

strukturované a přehledné interpretaci dat pořízených v jednotlivých rozhovorech.  

 

K vlastnostem techniky rozhovoru uvádí Disman (2002) několik příkladů, z těchto 

příkladů se mého sběru dat týkaly především tyto: 

- rozhovor klade menší nároky na iniciativu respondenta, pro respondenta je 

obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky 

- v rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná je ta, která byla vybrána do vzorku 

- proporce úspěšně dokončených rozhovorů je podstatně vyšší, než návratnost 

dotazníků 

 

Všichni dotazovaní měli možnost v časovém předstihu před poskytnutím rozhovoru 

získat otázky, na které budou v rozhovoru odpovídat. Všem byla tato možnost nabídnuta a 

všichni ji také využili. Všechny mnou oslovené osoby s poskytnutím rozhovoru souhlasili 

a byly zodpovězeny všechny položené otázky. Žádný z respondentů nevyžadoval zaslání a 

odsouhlasení přepisu rozhovoru.  

 

Rozhovory pro tuto práci byly pořízeny celkem s 5 vedoucími pracovníky ze čtyř 

oslovených organizací v průběhu první poloviny měsíce dubna roku 2014. V případě dvou 

organizací se jednalo o zástupce středního managementu organizace – vedoucí služeb a 

v dalších dvou případech se jednalo o zástupce nejvyššího managementu – ředitele služeb. 
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Pouze v jednom případě byl rozhovor poskytnut osobně a to na mém pracovišti. 

Vzhledem k tomu, že s dotazovaným pracuji ve stejné organizaci, bez větších obtíží jsme 

byli schopni si na rozhovor udělat prostor a čas. Čtyři další rozhovory byly pořízeny 

formou telefonického interwiev v časovém rozsahu 15 – 30 minut. Vždy záleželo na 

daném vedoucím a rozsahu poskytnutých odpovědí. Před uskutečněním každého rozhovoru 

jsem dotazovaného informovala o následujícím: 

- za jakým účelem rozhovor pořizuji, co je jeho tématem  

- sebraná data budou sloužit výhradně pro účely vypracování této diplomové práce 

- rozhovor bude nahráván a to především pro správnost a úplnost při následné 

interpretaci získaných odpovědí 

- získaná data budou interpretována anonymně  

- v případě zájmu je možné organizaci poskytnout finálně zpracovanou diplomovou 

práci 

 

 Po seznámení s výše uváděnými skutečnostmi jsem se respondentů dotazovala, zda 

všemu výše uvedenému rozumí a za těchto podmínek s uskutečněním rozhovoru souhlasí. 

Od všech se mi dostalo kladné odpovědi.  

 

Rozhovor po telefonu jsem zvolila především z těchto důvodů:  

- respondenti byli rozptýleni po celém Ústeckém kraji, v některých případech byla 

značná vzdálenost mezi mnou jako výzkumníkem a jimi jako respondenty 

- minimalizace nákladů (pouze telefonní poplatek ze strany výzkumníka, nulové 

náklady na cestovné apod.)  

- minimální časová náročnost jak pro mne jako výzkumníka, tak pro časově vytížené 

vedoucí pracovníky – vedoucí si sami určili, kdy mají prostor pro to rozhovor 

uskutečnit, využili též možnosti v pozdním odpoledni nebo o víkendu, v případě 

telefonického rozhovoru byla možná rychlejší reakce než například dojet na určité 

místo apod. 

 

Disman (2002) o výhodách telefonického rozhovoru říká, že tato technika prakticky 

zamezí nepříjemnému fenoménu, velmi častému u dotazníku – vynechání odpovědi na 

některé otázky. Snižuje také pravděpodobnost, že otázky budou zodpovězeny někým jiným 

než tím, který byl vybrán do vzorku. Tento druh rozhovoru nám také umožňuje zvládnout 

velký a prostorově rozptýlený vzorek v poměrně krátkém čase a bez cestovních nákladů.  
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 Všechny tyto výhody se mi potvrdily také v praxi. 

 

Vedoucí pracovníci byli o mém záměru uskutečnit rozhovor informování vždy 

v časovém předstihu, kdy jim z mé strany byly zaslány následující otázky a po té jsme si 

společně stanovili termín a čas, který byl pro obě strany nejvíce vyhovující. 

 

Otázky pro vedoucí: 

1. Jak dlouho pracujete na vedoucí pozici ve stávající organizaci? 

2. Co myslíte, že nejvíce motivuje Vaše zaměstnance a co naopak demotivuje? 

3. Jaké nefinanční nástroje motivace používáte/praktikujete ve Vaší 

službě/organizaci? 

4. Podporujete nějakým způsobem růst Vašich pracovníků? Jsou nějaká specifika 

týkající se Vaší organizace?  

5. Jakou formou probíhá hodnocení Vašich pracovníků? 

6. Zajímáte se také o spokojenost Vašich zaměstnanců? Popřípadě jak a nakolik jsou 

dle Vás tyto možnosti využívány?  

7. Jak by jste v % odhadl/a podíl finanční a nefinanční motivace Vašich pracovníků? 

8. Co postrádáte (pokud postrádáte) Vy jako zásadní nástroj/prostředek apod. pro 

zkvalitnění motivace Vašich pracovníků? 

  

Přesně jak je uvedeno výše, veškeré otázky mi bez výjimky byly zodpovězeny, 

navíc také v některých případech mnohé další, které sloužily jako ujasnění si předešlé 

odpovědi nebo ověření toho, zda odpovědi rozumím správně. 

  

 Konkrétní výstupy z vyplněných dotazníků a poskytnutých rozhovorů jsou uvedeny 

v kapitole 7 věnované interpretaci dat. 
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7 Interpretace dat 
 

 Následující kapitola obsahuje výstupy z dotazníkového šetření u pracovníků KC a 

TP. Data získaná z dotazníků od jednotlivých organizací jsem pro jejich přehlednost při 

interpretaci rozdělila do několika oblastí. Tyto oblasti byly sestaveny podle okruhů otázek 

v dotazníku. Výstupy u jednotlivých organizací budou zároveň doplněny také komentáři, 

které vyplynuly z rozhovorů s vedoucími pracovníky daných organizací.  

  

Pro zachování anonymity nebudou výstupy z dotazníků a rozhovorů u jednotlivých 

organizací prezentovány pod pravými názvy, ale jako Organizace 1, Organizace 2 a tak 

dále.  Stejně tak nejsou uváděna nebo změněna jména vedoucích pracovníků. V případě, 

kdy respondent určitý základní údaj v dotazníku nevyplnil, uvádím tuto skutečnost pod 

písmenem „n“-  jako neuvedeno. 
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7.1. Organizace 1 

 

 V rámci dotazníkového šetření se mi u této organizace podařilo nashromáždit 

celkem 10 dotazníků, z toho 1 dotazník byl vyplněn pouze částečně, nebyl uveden údaj u 

věku, vzdělání v oboru, chyběla odpověď u jedné z otázek a rozdělení finanční a 

nefinanční motivace. 

 

Na úvod uvádím přehledovou tabulku o základních údajích respondentů: 

 

Tabulka 1 Základní údaje o respondentech Organizace 1 

Respondent 1 2 3 4 5 

Věk 23 42 24 23 25 

Pohlaví Žena Muž Muž Muž Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

SŠ SOU VOŠ VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) 

Vzdělání 

v oboru 

Ne Ne Ano Ano Ano 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

1 měsíc 10 let 1 rok 2 roky 3 roky 

Pracovník 

programu 

KC TP TP TP KC i TP 

Respondent 6 7 8 9 10 

Věk 27 39 27 28 n 

Pohlaví Muž Žena Žena Žena Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

VŠ (Bc.) VOŠ VŠ (Bc.) VŠ (Mgr.) VŠ 

Vzdělání 

v oboru 

Ano Ano Ano Psycholog n 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

1,5 roku 6 měsíců 5 let 3 roky 3 roky 

Pracovník 

programu 

KC KC i TP KC i TP KC TP 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Z výše uváděné tabulky je zřejmé, že se jedná o mladý kolektiv. Většina 

pracovníků má vysokoškolské vzdělání a ve většině případů se jedná o vzdělání v oboru, 

ve kterém pracují. Jeden respondent uvedl, že se jedná přímo o vzdělání psychologického 

směru. Ve čtyřech případech se jedná o respondenty, muže, kteří v odvětví sociálních 

služeb nemívají velké zastoupení. 
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7.1.1. Co nejvíce motivuje pracovníky k výkonu jejich práce 

 

Odpovědi na otázku, co motivuje pracovníky k výkonu jejich práce, byly velmi 

různorodé. Pro větší přehlednost jsem odpovědi k této otázce sloučila do tematicky 

blízkých skupin, které uvádím v následující tabulce. Pokud jsou některé z odpovědí 

totožné, uvádím je pouze jednou. Stejně tak je tomu u dalších otázek. 

 

Tabulka 2 Co nejvíce motivuje pracovníky Organizace 1 

Okruhy motivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 1 

Přímá práce s uživateli 

služby 

Práce s lidmi. Spokojenost klientů. Dobrý pocit, když se klientům 

daří, mám s nimi dobrá vztah. Životní příběhy klientů. Pomoc a 

podpora klientům. Pomoc ostatním lidem. Pohyb v domáckém 

prostředí klienta/uživatele. Práce v neznámém prostředí, dostatek 

pohybu (monitoring/mapování). Zájem o životní příběhy – velmi 

rozmanité. Snaha pomoct těm, kteří to potřebují. Náplň práce – 

psychoterapeutická sezení. Různorodost práce. Komunikace a 

kontakt s lidmi. Možnost ukázat jim další „cestu“ v jejich životě, 

pomoci jim jejich „cestu“ nalézt, apod.  

Kolektiv, pracovní tým Zážitky v kolektivu. Dobrý kolektiv kolegů. Tým složený 

z pohodových lidí. 

Vzdělávání  Orientace v drogové problematice, Možnosti vzdělávání 

Vnitřní nastavení 

pracovníků - pocit 

uspokojení, seberealizace 

Je to užitečné, mám co dělat. Každý den je něco nového. Radost z 

drobných úspěchů – mých i klientů.  

 

Finanční ohodnocení Mzda. 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Co se vyskytovalo v dotaznících 2 x a více je především poskytnutí pomoci a podpory 

klientům, spokojenost klientů, dobrý kolektiv, dobrý pocit, když se něco podaří a to 

především v oblasti přímé práce s klienty. Mzda jako motivující činitel byla uvedena pouze 

v jednom případě.  

 

Vedoucí programů pracuje na své pozici po dobu 17 let, k tomu, co nejvíce motivuje 

stávající pracovníky, odpověděla: „Jednak chtějí práci, protože dodělávají svoje školy, 

jednak tady začnou pracovat a ještě studujou, takže předpokládám že, je to nějaký ten 
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zájem o ten obor a taky při studiu nějaká ta koruna je fajn a chtějí získat praxi, aby bylo co 

psát do životopisu.“ 

 

U 5 z dotazovaných se jejich motivace od počátku jejich praxe nijak nezměnila, u 5 

dalších ano. V čem tato změna spočívala, bylo u těchto respondentů různé.  

R1 „Podařilo se mi posbírat více zkušeností s terapií, je to možná část mé pracovní 

náplně nyní“ 

R2 „Rozložení práce – neberu si práci domu“ 

R3 „Na počátku bylo získání praxe, naučit se něčemu novému, nyní je to mzda“ 

R4 „Vzala jsem prac. nabídku, protože jiná v té době nebyla – teď převažuje můj zájem 

dál se rozvíjet v oboru, dobrý prac. kolektiv“ 

R5 „Nejdřív mi to přišlo užitečné, pak se k tomu přidal fajn kolektiv – přátelé.“ 

7.1.2. Jaké faktory negativně ovlivňují motivaci stávajících pracovníků 

  

U dvou dotazníků nebyly uvedeny žádné demotivační faktory, ze 

zbývajících dotazníků vyplynuly tyto okruhy demotivačních faktorů. 

 

Tabulka 3 Co nejvíce demotivuje pracovníky Organizace 1 

Okruhy 

demotivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 1 

Pracovní tým Neshody v terénním týmu. Špatná komunikace. „Dusno“ v práci.  

Vedení organizace Neshody s vedením. Špatné vedení. Nedostatečné ocenění na 

pracovišti (ústní). 

Přímá práce s uživateli 

služby  

Problémoví klienti. Nespokojení klienti. Nepříjemní klienti. Agrese ze 

strany uživatelů, lichvářů. 

Pracovní vytíženost, 

pracovní stresory 

Velká pracovní zátěž – mnoho práce, mnoho úkolů a na jejich 

vyřešení „šibeniční“ termín. Zahlcení při výkonu (nadstandardní 

úkoly v oblastech, v kterých moc nevynikám). Papírování. Spěch. 

Přepracovanost. Zmatek. Nedostatek volného času (málo času sama 

na sebe). 

Pracovní specifika Neschopnost sociálních pracovníků na úřadech. Bezmoc ve spolupráci 

s dalšími orgány (soudy, OSPOD,..). Roční období → zima. 

Finanční ohodnocení Finanční ohodnocení. Nízké platy. 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 
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Podle vedoucí služeb pracovníky nejvíce demotivuje: „Tak určitě pracovní doba od 

8:00 do 18:00. Potom mají možná jinou představu o financích a my jsme přetížený Káčko, 

takže je tu někdy velký nápor klientů a není to lehká cílová skupina.“ Kdy mi také vedoucí 

potvrdila, že se tyto negativní faktory týkají především přímé práce s klienty.  

7.1.3. Hodnocení a spokojenost pracovníků na pracovišti 

  

 K otázce spokojenosti pracovníků jsem zjišťovala, jak je u pracovníků zjišťována 

spokojenost, pokud zjišťovaná je, zda mají pocit, že se o ně vedení opravdu zajímá a zda se 

cítí být na stávajícím pracovišti spokojeni. 

 U otázky zjišťování spokojenosti na pracovišti u stávajících pracovníků, vyplynulo, 

že zjišťování spokojenosti probíhá formou ústní a to především na poradách a supervizích, 

ve dvou případech byl také uveden rozhovor s nadřízeným 1 x ročně.  

Pouze dva respondenti uvedli, že těchto forem využívají pravidelně. V některých 

případech bylo uvedeno, že těchto možností nevyužívá, jelikož není důvod. V dalším 

případě bylo uvedeno, že „spokojenost“ nebývá bohužel „tématem“ na těchto setkáních. 

Jeden respondent nevnímá porady a supervize jako možnost zjišťování spokojenosti. Jeden 

z respondentů také přímo napsal, že se tohoto neúčastní, ale v jakém smyslu, nebylo 

uvedeno.    

 

K hodnocení pracovníků a zjišťování spokojenosti sděluje vedoucí následující: 

„Hodnocení probíhá na poradě – ústní, když někdo potřebuje třeba hodnocení na vysokou 

školu nebo když si chce doplnit vzdělání, dost často to taky chtějí, tak to taky ode mě 

dostanou v písemný podobě. Potom když dávám odměny, tak taky řeknu za co to je.“ 

Po doptání se, také vedoucí sdělila, že hodnocení probíhá na poradách, tedy ve 

skupině. Dále také, že „v případě, kdy pracovníkovi končí například zkušební doba, tak 

s ním vždy mluvím a to hodnocení probíhá, domlouváme se, co bude dál, jestli vůbec třeba 

nějaké „dál“ bude a tak podobně. Pracovníci mívají také často smlouvy na dobu určitou, 

většinou do 31.12., takže po tom se také domlouvá, co bude následovat, jak to opět bude 

dál nebo ne. Takže hodnocení probíhá formou ústní alespoň 1 x ročně.“ 

 Na otázku, zda i touto formou se vedení také zajímá o spokojenost svých 

zaměstnanců, mi bylo řečeno „Já nevím, jestli se to zdá jim, ale mně se zdá, že se zajímám 
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(smích).“ Dále jsem se doptávala, zda si vedoucí myslí, že je tato forma zjišťování 

spokojenosti ze strany pracovníků využívaná.  

 Vedoucí mluvila o možnosti sepsání stížnosti a to i v případě sepsání stížnosti na ni 

jako vedoucí, statutárního zástupce atd. Jinak se vedoucí domnívá, že na podněty a 

požadavky se strany pracovníků prostor je a to jak na poradách, tak na supervizích, které 

bývají mnohdy velmi bouřlivé.  

 

 Respondenti byli dotazováni, zda mají pocit, že se o ně vedení organizace zajímá a 

zda jsou na stávajícím pracovišti spokojení. Odpovědi uvádím v koláčovém grafu.  

 

Obrázek 2 Mají pracovníci organizace 1 pocit, že se o ně vedení zajímá? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Obrázek 3 Jsou pracovníci organizace 1 spokojeni na stávajícím pracovišti? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 Dva respondenti, kteří odpověděli, že spíše nejsou spokojení, uvedli také konkrétně, 

co postrádají k jejich větší spokojenosti. Jako hlavní důvody uvedli: 

3 

6 

1 

Ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

3 

5 

2 

Ano 

Spíše ano 

Spíše ne 
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- Větší opora ve vedení 

- Smysluplnější vedení, bez osobních antipatií, manipulací apod. 

- Lepší finanční ohodnocení 

7.1.4. Finanční a nefinanční motivace 

 

 Pracovníci měli procentuálně vyjádřit jakou váhu pro ně má finanční a nefinanční 

motivace. Rozdělení u jednotlivých respondentů uvádím v následující tabulce. 

  

Tabulka 4 Rozdělení finanční a nefinanční motivace respondentů v % Organizace 1 

Respondenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finanční 40 80 50 30 30 50 75 75 75 0 

Nefinanční 60 20 50 70 70 60 25 25 25 0 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

  

Vedoucí služby se k finanční a nefinanční motivaci vyjádřila tak, že si myslí, že je 

to tak 50 na 50. Dle vedoucí si zaměstnanci ve většině myslí, že by vždy mohli mít více 

peněz, což je ale charakteristické i pro jiné profese.  

 

 Kromě jediného respondenta uvedli všichni, že mají možnost na svém pracovišti 

dalšího rozvoje, pracovního růstu, které jsou pro ně motivující. 

 Jako nefinanční nástroje motivace uváděli pracovníci především: 

- Kurzy, školení, semináře, konference 

- Stáže v jiných organizacích 

- Podpora, možné volno při studiu na VŠ 

- Možnost zkrácení pracovní doby 

- Možnost pracovního postupu 

- Možnost „odejít“ dříve z práce, v případě nutnosti 

- Psychoterapeutický výcvik – někdo si hradí sám  

- Možné zkrácení/navýšení pracovního úvazku 

- Rozšiřování kompetencí 

 

K nástrojům nefinanční motivace uvedla vedoucí: „Měli jsme týden dovolený navíc. 

Máme supervizi, ta taky není úplně všude, i když má být všude, ale není. Potom jim také 

platíme vzdělávání, cesťáky, kurzovný, máme tady knihovnu, takže když jsem říkala, že tu 
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jsou i studenti, tak tu mají možnost půjčit si odbornou literaturu, můžou si půjčit notebook. 

Mají ochranný pracovní pomůcky, třeba boty, dáváme příspěvek na boty, v kterých můžou 

pak chodit i jinde (smích). Terénní pracovníci mají zaplacený MHD a taky si můžou jezdit 

v sobotu, v neděli. V tom vidím jako velkou výhodu, protože v našem městě je MHD drahá 

záležitost.“ 

 

Nefinanční nástroj motivace v podobě supervize potvrdili také všichni respondenti. 

Dva respondenti potvrdili, že se aktivně zúčastňují, jeden respondent se k účasti vůbec 

nevyjádřil. Zbylých sedm respondentů uvedlo, že se aktivně zapojují pouze z části nebo 

supervizi vůbec nevyužívají. Někteří uvedli také důvody, které vedou k jejich pasivitě, 

mezi tyto důvody patří: 

- Uzavřenost ostatních účastníků 

- Přítomnost vedoucí, což vede u některých k uzavřenosti a není možné hovořit 

otevřeně nebo vyjádřit kritiku 

- Není zajištěno jednotné a bezpečné prostředí 

 

K podpoře ze strany organizace směrem k růstu pracovníků, vedoucí sděluje: „No tak 

musí se dodržovat vzhledem k zákonu o sociálních službách těch 24 hodin povinného 

vzdělávání a někdo má i víc. Můžou si i vybrat, když to koresponduje s jejich pracovním 

zařazením. Není to o tom, že bych něco nařizovala, nařizuju pouze kurz první pomoci 

každý rok, ale jinak ostatní to je na domluvě.“ Dále vedoucí sdělila, že se pracovníci řídí 

podle svých individuálních plánů, který má každý pracovník v počítači, kam si každý 

pracovník zaznamenává, kde a kdy byl.  

Pracovníci si tedy mohou vybírat, jaký kurz by pro ně byl vhodný. Finanční stropy 

určitě existují, ale odvíjí se od toho, kolik se organizaci povede získat na daný rok financí. 

Vedoucí se také pokoušela určit limit na pracovníka, ale jde to celkem těžko, jelikož 

požadavky na vzdělání jsou například u psycholožky v mnohém rozdílnější oproti 

pracovníkovi v sociálních službách. Vytvářet určité limity na pracovníka je vzhledem ke 

všem okolnostem dost problematické a tudíž je tato záležitost řešena vždy podle stávající 

finanční situace organizace.  

7.1.5. Co podporuje motivaci 

 

 K otázce, co podněcuje motivaci u pracovníků, se vyjádřili všichni dotazovaní.  
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Tabulka 5 Co nejvíce podněcuje motivaci pracovníků Organizace 1 

Okruhy faktorů 

podněcující motivaci 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 1 

Přímá práce s uživateli 

služby 

Úspěšný krok v životě klienta/uživatele. Když se klienti vracejí a 

pokud potřebují, obracejí se přímo na nás. Motivace ze strany 

uživatele + terciární prevence (služby HR). Spokojenost klientů. 

Výsledky kladné, tak záporné (výsledky práce s klienty, mé práce). 

Práce na vztahu s klienty – důvěra, že se svěří, vyhledávají přímo 

mou osobu. Prospívající klienti, i ty obtížnější. Klienti – že se 

vrací, výsledky z každoroční ankety spokojenosti.  

Kolektiv Kolektiv jako takový. 

Hodnocení od vedoucího Ohodnocení od vedoucího – slovně, finančně, vyhovění - volno, 

vzdělávání. 

Vzdělávání, další profesní 

růst 

Účast na vzdělávání či kurzech pro terénní pracovníky. Touha 

zdokonalovat své terapeutické schopnosti. Aplikace nových 

zkušeností v praxi (nabitých na seminářích, kurzech,..). 

Vnitřní nastavení pracovníků 

- pocit uspokojení, 

seberealizace, atd. 

Pocit smysluplnosti. Pocit, že dělám to, co mám. Aktuální 

naladění. Harmonie v osobním životě. Já. 

Finanční ohodnocení Finanční odměny. 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Za nejvíce podnětné motivační faktory byly označovány úspěchy plynoucí z přímé 

práce s klienty, možnost pracovního růstu, vzdělávání se, dobrý kolektiv, pouze ve dvou 

případech byla uvedena finanční odměna. 

 

Vedoucí jsem se dotazovala, co by potřebovala k tomu, aby mohla svou motivaci 

směrem k pracovníkům nějak zefektivnit, jaký nástroj nebo možnost postrádá, pokud to 

postrádá. 

Vedoucí: „Já nemám nástroj nebo teď mě nic nenapadá, ale pokud možno, tak všem 

říkám, že ty úspěchy, takový to uspokojení z práce se dostaví až pozdějc. Prostě až když 

s těma klientama něco odvedete, tak můžete mít nějaký uspokojení. Pokud budu střídat 

práce třeba po roce, tak nikdy k žádnýmu nedojdu, všude budu jenom začínat. Než něco 

z té své práce vytěžíte, tak až po čase, rozhodně ne, například v prvních dvou letech práce. 

Do té doby nabíráte jenom zkušenosti a zorientováváte se v tom oboru samotnym.“ 
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Po té ještě vedoucí dodává, že určitě je zapotřebí větší finanční jistota. Víceleté 

financování, pokud by jej měli zaručené, by jim určitě pomohlo.  

Vedoucí: „Také veřejné mínění, kdyby byly ty naše obory více ceněné, tak to má taky 

velký podíl i na tom uspokojení z té práce. Adiktologické služby nemají vůbec společenskou 

podporu. Myslím si, že na ty drogový uživatele se kouká hůř, jak na jiné cílovky.“ 

7.1.6. Shrnutí 

 

 Z výše uváděných skutečností lze usoudit, že se jedná o pracovníky, kteří jsou 

vysoce motivováni v práci, které se věnují. 

 

 Vnější i vnitřní motivace je u pracovníků této organizace značná a jasně se ukazuje, 

co je pro pracovníky motivující a co méně. Nejvíce se objevuje jako motivující samotná 

práce s klienty, jejich úspěchy, což pracovníci vnímají jako své vlastní úspěchy. Motivace 

plynoucí z vnitřního pocitu sebeuspokojení z dobře vykonané práce, která má také své 

výsledky u samotných klientů, je zde zřejmá. Pracovníci také velmi často zmiňují možnost 

dalšího vzdělávání, studia a prohlubování svých znalostí, což je také značně motivující pro 

jejich práci. Finanční ohodnocení se z dotazníků jeví jako důležité, ale jeho četnost nebyla 

oproti nefinanční motivaci nijak výrazná. 

 

Pracovníci dokázali přesně pojmenovat, co je při jejich práci omezuje a dokáže 

demotivovat. Prostředky, kterými tato organizace disponuje, se jeví jako nemalé. Jelikož je 

zde finanční motivace značně omezená, což se v mém předpokladu bude ukazovat i u 

následujících organizací, je zde otázka reálného využití nefinančních nástrojů motivace. 

Byť se pracovníci ve většině shodují, že se o ně vedení organizace zajímá, prostředky a 

nástroje k vyjádření své spokojenosti či nespokojenosti ve většině nevyužívají. Například 

možnost využití supervize má pro většinu pracovníků, oproti jiným nástrojům, velmi malý 

význam, jako jedna z možností podpory motivace nebyla supervize uvedena ani v jednom 

z dotazníků. Tuto možnost uvedla pouze vedoucí v poskytnutém rozhovoru. Porady dle 

sdělení pracovníků nejsou taky mnohdy využívány pro sdělení jejich názorů, podnětů nebo 

kritiky.   

 Pokud se tedy vrátíme k tématu supervize, jako jeden z hlavních účelů supervize je 

označována právě podpora.  

„Účelem podpory v supervizi je povzbuzení k překonání překážek, budování 

dobrého vztahu a atmosféry, posílení a zplnomocnění supervizanta.  
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Bezpečí vztahu v supervizi usnadňuje uvolnění blokujících pocitů a vyladění 

supervizanta, aby mohl být otevřený a mohl konstruktivně řešit vzrůstající problémy. Nejde 

v žádném případě o terapii, jde o zvýšení pocitu bezpečí pracovníků pro účinnou reflexi a 

sebereflexi. Podpora umožňuje zpomalit a změkčit nápor procesu učení a zvládání stresu, 

přispívá k mobilizaci vlastních sil, odvahy a energie pracovníka“ (Havrdová,  Hajný, 

2008:52) 

V případě, kdy pracovníci tohoto ceněného nástroje, především v pomáhajících 

profesích, nevyužívají nebo pouze z části, může vzniknout otázka, proč se tomu tak děje, 

proč toho nevyužívají. Vždyť pokud by mohli bezpečně a s oporou sdílet své pracovní 

poznatky, zkušenosti a mnoho dalšího, jistě by jim to mohlo přinést značnou úlevu a 

především oporu v jejich dalším snažení.  

Pokud se na to podíváme z druhé strany, každá supervize je ve většině hrazena 

z poskytnutých finančních prostředků každé organizace. Je tedy na zvážení pracovníků a 

především vedoucího týmu, zda jim zvolený způsob supervize, a s tím spojené další 

aspekty, za to opravdu „stojí“.  
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7.2. Organizace 2 

 

 V případě této organizace se mi podařilo nashromáždit nejméně dotazníků. Před 

zasláním dotazníků mi vedoucí služby oznámil, že mají v současné době 2 nové 

pracovníky, kteří jsou ve službě momentálně první týden. Z tohoto důvodu jsme se 

domluvili, že dotazníky vyplňovat nebudou, jelikož nejsou pro můj výzkum v této fázi 

relevantní. Celkem se mi podařilo získat 4 dotazníky, které byly ve všech otázkách 

zodpovězené. Níže uvádím tabulku se základními údaji.  

 

Tabulka 6 Základní údaje o respondentech Organizace 2 

Respondent 1 2 3 4 

Věk 42 24 37 53 

Pohlaví Muž Žena Muž Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

VŠ (Mgr.) VŠ (Bc.) SŠ SOU 

Vzdělání 

v oboru 

Ano Ano Ano Ne 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

9 let 1 rok 9 let 1 rok 

Pracovník 

programu 

KC i TP KC KC i TP KC i TP 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 I přes malý počet účastníků mého výzkumu v této organizaci si lze z přehledové 

tabulky všimnout, že jsou v týmu zastoupeni také pracovníci s dlouholetou praxí a 

vysokoškolským vzděláním. Pouze jeden respondent nemá vzdělání v oboru. Také pouze 

na jednu výjimku jsou všichni pracovníci zastoupeni jak ve službě KC, tak TP. 

7.2.1. Co nejvíce motivuje pracovníky k výkonu jejich práce 

 

 Z dotazníků vyplynulo, že nejvíce motivuje stávající pracovníky: 

- Přímá práce s klienty - pokud je vidět nějaký i když malý úspěch, práce v terénu, 

motivace u klientů, kteří chtějí zlepšit svou dosavadní situaci, práce s lidmi, 

pomáhat druhý a tím i celé společnosti, zbavovat lidi závislosti, úspěšní klienti. 

- Finance. 

- Pocit z dobře vykonané práce. 

- Vzdělávání v oboru. 
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Dvakrát a více se objevovali odpovědi týkající se finančního ohodnocení a úspěch a 

dobrý pocit, pokud se něco povede v přímé péči s klienty.  

U dvou respondentů byla zaznamenána změna motivace od počátku jejich praxe do 

současné doby.  

Jako důvod jejich změny v motivaci uvedli: 

R1 „ztráta iluzí, celý systém financování drogových služeb je špatně“ 

R2 „dívám se a posuzuji tuto skupinu lidí i z té druhé strany – snažím se pomoci – 

neodsuzuji je (jako to dělá většina naší společnosti)“ 

 

Vedoucí služeb KC a TP pracuje na své pozici po dobu 7 let. Na otázku, co si myslí, že 

motivuje pracovníky v jejich službách, odpověděl vedoucí služby KC a TP: „Co motivuje 

naše pracovníky? No moc toho není. (smích) Jedna věc je, že je motivujou finance, ale tady 

špatně, že jo. Druhá věc je, že je motivuje vůbec to, že si tu práci vybrali, že jí chtějí dělat, 

tak je to nějaký přesvědčení o tom, že to co dělaj, dělaj dobře a chtěj to dělat…Motivace 

může být taky aspoň ten týden dovolený navíc, motivací může být také vzdělávání, aspoň 

pro některý. Pro některé je to každé možné vzdělávání, setkávání, stáže. Určitě pochvala, 

ono to ocenění, toho moc nepřijde, ale určitě to občas potřeba je.“ 

7.2.2. Jaké faktory negativně ovlivňují motivaci stávajících pracovníků 

  

Jako hlavní demotivační faktory respondenti uvedly tyto okruhy: 

 

- Neúspěchy u klientů – když se něco nepovede, agresivita některých klientů. 

- Vedení organizace - nesystémové kroky, nejasné požadavky vedení. 

- Nedostatečné vybavení (např. kancelářskou technikou). 

- Nízký příjem. 

- Nedocenění práce společností. 

 

Na otázku, co může pracovníky demotivovat, vedoucí odpověděl: „No demotivuje je 

určitě ta nejistota, že jo. Že každý rok nikdy nevíme, kolik budeme mít peněz, jestli náhodou 

nezavřeme a jestli ty lidi budou moct tam ještě vůbec dělat. Určitě je demotivuje nastavení 

tý společnosti na to ocenění výkonu toho sociálního pracovníka a zvlášť těch drogových 

služeb, to že ze strany společnosti toho ocenění moc nedostanou.“ 
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7.2.3. Hodnocení a spokojenost pracovníků na pracovišti 

  

V rámci organizace se cítí všichni dotazování na svém pracovišti spokojeni, 

v dotaznících uvedli – 3 x ano, 1 x spíše ano. 

Na otázku, zda si myslí, že se o ně vedení zajímá, odpověděli ve třech případech 

spíše ano a v jednom případě spíše ne. 

Na otázku, zda je nějakým způsobem zjišťována spokojenost pracovníků na 

pracovišti, bylo ve všech případech odpovězeno, že ano a to formou dotazníku, pravidelně 

jednou za rok. Jeden z respondentů také uvedl, že se sice dotazník píše, ale nadřízený ho 

stejně nečte. Navíc je spokojenost zjistitelná také v rámci porad a supervizí. Jeden 

z respondentů také uvedl, že si myslí, že zjišťování spokojenosti na pracovišti neprobíhá 

systematicky, ale spíše neformální formou.  

 

K hodnocení pracovníků vedoucí uvedl: „My máme sebehodnotící dotazník, kdy ten 

člověk sám sobě dělá hodnocení a taky je hodnotící dotazník, kdy hodnotí okolí, zázemí, tu 

práci, vedení, vedoucího a tak dále a pak to spolu vše konzultujeme. Vždy hodnotím také já 

jako vedoucí, sepíšeme to ve finále společně a on to pak podepíše. Na tomto základě se 

vlastně taky staví individuální vzdělávací plán. To je ten formální způsob. Je tu také ten 

neformální, protože jsme vždy spíše ty malý tým v těch Káčkách a jsme tam vždycky blízko, 

tak člověk i vidí, kdo je jak spokojenej. Spokojenost probíráme taky v rámci porad a 

supervizí.“ 

Na otázku, zda si vedoucí myslí, že těchto nástrojů, kdy mohou říci svůj názor či 

vyjádřit nespokojenost pracovníci využívají, odpověděl:  „Já jsem tedy dost otevřenej, tak 

mi je jasný, že to někdy může vzbudit obavy a ty lidi se nesvěřej a nebo že se bojí, že by za 

to mohl být nějak popotahovanej. Myslím si ale, že je to dost důležitý, obzvlášť pro tuhle 

práci, kdy člověk dělá zase s lidma, musí být sám spokojenej s tou prací. Myslím si, že je to 

i důležitý i vzhledem k takto malýmu týmu.“ 

 

7.2.4. Finanční a nefinanční motivace 

 

 K finanční motivaci uvedli dva respondenti již v úvodu, že je to pro ně jeden 

z hlavních motivujících nástrojů. Takto procentuálně vyjádřili rozdělení své finanční a 

nefinanční motivace všichni respondenti.  
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Tabulka 7 Rozdělení finanční a nefinanční motivace respondentů v % Organizace 2 

Respondenti 1 2 3 4 

Finanční 70 60 60 50 

Nefinanční 30 40 40 50 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Finanční motivace u těchto respondentů ve většině převládá. Vedoucí k tomuto 

rozdělení uvedl, že kdyby pracovníci měli tuto práci dělat pro peníze, tak jí asi nedělají a 

vyjádřil svůj odhad 50 na 50. Svým odhadem nebyl dle uváděné tabulky daleko od pravdy. 

  

Kromě samotných financí uvádí respondenti také nefinanční formy motivace, které 

lze v rámci své práce využít: 

- vzdělávání – školení, kurzy 

- další studium 

- účast na konferencích 

- supervize 

- možnost dodělání si VŠ při zaměstnání, výhody 

- absolvovat psychoterapeutický výcvik, ale chybí finance 

 

V otázce supervize pracovníci uvádějí, že mají možnost supervizí a využívají ji. 

Především i díky tomu, že je nyní nový přijatelnější supervizor. 

K nefinančním nástrojům motivace mi vedoucí sdělil: 

„Tak jak sem říkal, vzdělávání, školení. Je možnost, když si někdo dodělává formální 

vzdělání, školu a je to směru sociálního, tak mu určitě vyjdeme vstříc v tom, že dostane 

třeba volno na zkoušky, na tu školu dostat volno a tak dále. No a občas ocení ředitelka, ale 

to je málokdy. Teď si myslím, že máme i dobrýho supervizora, tak jsme teď spokojení a lidé 

jsou taky kolikrát nadšení. V rámci individuálního plánu si také plánují, na jaké kurzy 

chtějí jít, tedy ve spolupráci se mnou, aby třeba nešli na nějakou blbost, která se jim úplně 

nehodí. Dáváme to dohromady spolu, tak mají určitě možnost se profilovat v rámci své 

práce.“  

7.2.5. Co podporuje motivaci 

 

Co podněcuje motivaci pracovníků v této organizaci, uvedli v dotaznících následovně: 

- Úspěšně dokončená léčba klienta 
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- Těší mě spokojenost klienta po poradenství 

- Pokud vidím nějaké výsledky – i malé 

- Dnes už jen finance, ale někdy stačí i „poděkování“ šéfa 

- Úspěšný klient dělající pokroky 

- Vzdělávání 

- Supervize 

 

Na otázku, co postrádá vedoucí pro zefektivnění motivace pracovníků ze své strany, 

uvedl: „Co mě konkrétně chybí je, že nemůžu úplně dostatečně já ze svý pozice vedoucího 

na 100% ovlivnit výplaty těch lidí. Ty lidi mají různá finanční ohodnocení a není to 

vždycky podle toho, jak dělaj nebo jak se vzdělávaj třeba, jaký mají kompetence, jak se 

stáví k tý práci. Prostě lepší ohodnocení těch lidí. Co mi chybí v naší organizace jsou třeba 

akce teambuildingový. Něco kde by jsme se všichni setkali, nějaký program, třeba i účast 

lidí z vedení, takže něco takovýdleho, aby jsme se setkali i mimo tu práci.“      

7.2.6. Shrnutí 

 

 Z uvedených odpovědí lze odvodit, že motivují nejvíce pracovníky této organizace 

úspěchy plynoucí z přímé práce s klienty, také možnost vzdělávání se, účast na seminářích 

a kurzech je pro pracovníky podnětná a motivující. Oproti Organizaci 1 má finanční 

motivace v případě této organizace také vysokou váhu. Opět se zde objevila nespokojenost 

s financováním těchto druhů služeb a s tím spojené také určité rozčarování u některých 

pracovníků. Tento faktor bohužel, ale oproti jiným, pracovník nebo management velmi 

těžko ovlivní. 

 Co se u této organizace několikrát objevilo, byla absence slov chvály nebo ocenění. 

To jsou oproti systému financování činnosti, které ovlivnit ze strany organizace lze. Ve 

vztahu společnosti k ocenění existence těchto služeb je to nejspíše „běh na dlouhou trať“, 

ale v rámci organizace se jedná o velmi podstatný a důležitý prvek motivace.  

 „Lidé jsou s větší pravděpodobností motivovaní, pracují-li v prostředí, v němž jsou 

oceňováni za to, co jsou a co dělají. To znamená věnovat pozornost oné základní potřebě 

uznání.“ (Armstrong, 2007:232) 

 Důležitost uznání potvrzuje také J. Smithová (2000), která tvrdí že, podle toho, jak 

se s lidmi jedná v práci, se odvíjí také jejich pracovní výsledky a vnímání sebe sama. 

Každý z nás potřebuje vědět, že si naší práce někdo váží a všímá si nás. Jinak nemáme 

pocit, že někoho zajímáme a naše morálka pak upadá. Výsledky výzkumu dokázaly, že čím 
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více šéfové uznávají výsledky práce svých spolupracovníků, tím více jsou pracovníci 

ochotní pracovat a to jak pro svou organizaci, tak vlastní pocit uspokojení.  

  

Podpora a realizace teambuldingových akcí, uskutečněných zejména mimo 

pracoviště, může mít značný vliv na motivaci pracovníků, především z pohledu stmelování 

týmů, poznávání se mimo pracovní prostředí, pěstování týmového ducha, získávání důvěry 

nejen v rámci svých kolektivů, ale k celé organizaci. 

 Nemusí se vždy pro tuto příležitost využívat finančně náročných akcí pořádaných 

jinými společnostmi. Vše se odvíjí především od toho, zda se vedení této činnosti chce 

věnovat a v organizaci ji podporovat. 
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7.3. Organizace 3 

 

 Ve třetí organizaci se mi podařilo nashromáždit celkem 10 dotazníků. Až na pár 

výjimek, u kterých nebyl vyplněn některý z údajů v základních údajích, byly všechny 

dotazníky ve všech otázkách vyplněné. V některých případech byly odpovědi i více 

obsáhle, což je pro zjištění mé výzkumné otázky velkým přínosem. Charakteristické pro 

tuto organizace oproti ostatním je, že mají pro KC a TP svého vlastního vedoucího služby. 

Z tohoto důvodu jsem tak uskutečnila rozhovory s oběma vedoucími. 

 

Tabulka 8 Základní údaje o respondentech Organizace 3 

Respondent 1 2 3 4 5 

Věk 22 25 24 29 25 

Pohlaví Žena Muž Muž Žena Muž 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

VOŠ SŠ VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) SŠ 

Vzdělání 

v oboru 

Ano n Ano Ano Ne 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

1 rok 4 roky 3 roky 7 let 4 roky 

Pracovník 

programu 

KC KC KC KC TP 

Respondent 6 7 8 9 10 

Věk 36 24 36 33 31 

Pohlaví Muž Žena Muž Muž Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

VOŠ VOŠ n VOŠ VOŠ 

Vzdělání 

v oboru 

n Ano Ano Ano Ano 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

2 roky 1 rok 12 let 6 let 8 let 

Pracovník 

programu 

TP KC i TP TP KC i TP TP 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Ze základních údajů lze vyčíst, že se jedná opět o mladší kolektiv. Většina 

pracovníků má dosažené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání a ve většině případů také 

v oboru. Všichni respondenti pracují ve službách rok a více. Ve srovnání s ostatními 

organizacemi, zde pouze dva pracovníci pracují zároveň v KC i TP.  
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7.3.1. Co nejvíce motivuje pracovníky k výkonu jejich práce 

 

 Jako nejvíce motivující pracovníci organizace 3 uvedli následující okruhy. 

 

Tabulka 9 Co nejvíce motivuje pracovníky Organizace 3 

Okruhy motivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 3 

Přímá práce s uživateli 

služby a dosažené 

úspěchy 

Rozmanitost práce s lidmi. Práce venku. Úspěchy s klienty – jejich i 

moje. Možnost pokusit se zlepšit situaci klientů. Denní kontakt s lidmi 

Možnost pomáhat lidem. Různorodý kontakt s různorodými klienty. 

Kontakt s lidmi jak v KC, tak v jejich přirozeném prostředí. Sledovat 

pozitivní změny na klientech Poznávání různých příběhů (životních) a 

možnost práce s nimi. Celkově práce s lidmi. Práce s netradiční 

cílovou skupinou. Motivovaní klienti pro změnu. Individuální 

konzultace. Když klient naplní cíl svého individuálního plánu a naše 

společná práce tak není marná. Slušní a hodní klienti. 

Kolektiv Kolegové – skvělý tým i vedoucí. Práce v mladém kolektivu. 

Vzdělávání, další profesní 

růst 

Vzdělávání, kurzy, setkávání pracovníků. Získávání nových 

zkušeností při kontaktech s uživateli drog. Zážitky a zkušenosti 

druhých.  

Specifika dané práce, 

oboru 

Vyhovující pracovní doba. Nestereotypnost práce. Různorodost práce. 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Podle všech odpovědí 2 x a více zaznívala jako nejvíce motivující přímá práce 

s klienty, možnost jim pomáhat ke zlepšení jejich situace, vidět jejich úspěchy i úspěchy 

pracovníků, dále také možnost vzdělávání a dalšího rozvoje, několikrát byl také zmíněn 

dobrý kolektiv. Důležité je také zdůraznit, co se v tomto směru neobjevilo ani v jednom 

z dotazníků a tím je finanční motivace ve formě mzdy, odměn apod.  

Čtyři z pracovníků také uvedli, že se jejich motivace od počátku praxe do současnosti 

změnila, jaké důvody k tomu vedly: 

R1 „změnila se především v přístupu ke klientům, jelikož na začátku jsem bývala 

benevolentnější, nyní už vím co a jak, proto jsem důslednější. Také ovládám lítost 

vůči nim.“ 
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R2 „Tato změna má příčinu v únavě, která je způsobená ze stále stejného 

stereotypního chování našich klientů (lži, krádeže, „Snaha léčbu, za vše mohou 

ostatní, atd.)“ 

R3 „Již nežiju v představě, že všichni klienti chtějí pomoct a že všichni chtějí přestat 

užívat.“ 

R4 „Na začátku jsem byla motivována tím, že nezisková organizace je tu pro klienty a 

ti jsou v mé práci to hlavní a postupně v průběhu mého působení ubírali různé 

benefity a přibývala práce.“ (V dotazníku nebylo přesně uvedeno, kdo měl benefity 

ubírat.) 

 

Vedoucí KC pracuje na vedoucí pozici ve stávající organizaci šestým rokem a 

k motivaci pracovníků říká: „Tak asi z nejmenšího procenta motivuje to, že člověk je vůbec 

zaměstnaný a pracuje. Pak teda u nás na pracovišti, co si myslím, tak je velice je to jednak 

pracovní atmosféra a jednak pracovní kolektiv. Pak je to určitě množství dovolené, pak je 

to určitě možnosti vzdělávání, které jsou teda poskytovány souhrnně, ale mohlo by to být 

více. Teď je to určitě dobré v tom, že je hodně možností v rámci různých projektů, tak to 

určitě taky hodně napomáhá. I tak se snažíme a dbáme na to vysílat ty zaměstnance.“ 

 

 Vedoucí TP je na stávající pozici od počátku roku 2014, v současné době zastupuje 

kolegyni, která je nyní na mateřské dovolené a na místo by se měla odhadem do půl roku 

vrátit. Současnou možnost být v této pozici, byť jen na dočasnou dobu, bere stávající 

vedoucí jako velkou zkušenost, která ho může posunout dále. Proto se mi jevilo jako 

důležité zajímat se také o názor stávajícího vedoucího TP. Co si tedy myslí, že nejvíce 

motivuje pracovníky: „To záleží pracovník od pracovníka, protože u někoho to jsou 

samozřejmě peníze a u některých pracovníků, mám nyní na mysli konkrétně jednu slečnu, u 

tý je to třeba zase to, že tou motivací je to, když má klid na tu práci a má k tomu vše, co 

potřebuje, nemusí nic řešit a může se věnovat čistě té práci. A když to naplněný nemá, tak jí 

to prostě vadí. Myslím tím, když nejsou peníze na materiál nebo musí dělat, co dělat 

nechce, ve smyslu toho, když to není její náplní práce a tak. Určitě motivuje pracovníky to, 

že mohou pomáhat lidem, jinak by to nikdo z nich nedělal, to je jasný. Možná motivující je i 

nějaká zpětná dobrá vazba od klientů, že jim nějakým způsobem pomohli. Tahle práce je 

stále o tom chtít pomáhat lidem, protože to není tak dobře finančně ohodnocený, aby se jim 

za to stálo pro to dřít, takže to dělají, protože je to baví a baví je pomáhat lidem.“ 
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7.3.2. Jaké faktory negativně ovlivňují motivaci stávajících pracovníků 

  

Tabulka 10 Co nejvíce demotivuje pracovníky Organizace 3 

Okruhy 

demotivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 3 

Styl vedení organizace Žádná snaha ze strany organizace motivovat zaměstnance (finanční, 

nefinanční), ubírání benefitů. Špatný management organizace, který 

není schopný v dostatečné míře zajistit finance a propagaci 

organizace.  Nemožnost prosadit novinky – statické vedení. Nedobrá 

komunikace napříč všemi složkami organizace. 

Finanční zabezpečení 

služeb - materiální a 

mzdové zabezpečení 

Nedostatek financí na chod služeb – výpadky v práci s klienty – 

špatné hospodaření s penězi. Zpožděná mzda. Špatná finanční situace 

organizace. Finanční ohodnocení. Nedostatek finančních prostředků 

na výplaty a na materiál. Nedostatek finančních prostředků pro to, aby 

program fungoval tak jak má. Nemožnost a nedostatek finančních 

prostředků navštěvovat zajímavé většinou placené kurzy. Především 

nedostatek finančních prostředků jak na materiál, tak občas i na mzdy 

a s tím související špatné a pozdní nastavení financování sociálních 

služeb. Přístup státu k poskytovatelům sociálních služeb, respektive 

nesmyslný systém rozdělování financí. 

Přímá práce s uživateli  Agresivní klienti. Lež, krádeže v zařízení. Agresivita klientů a jejich 

zbavování se zodpovědnosti za cokoliv. Stereotypní lži klientů. 

Agresivní a „konzumní“ chování klientů. 

Pracovní vytíženost, 

pracovní stresory 

Více práce – méně možností věnovat se klientům tak, jak by 

potřebovali. Napjatá atmosféra na pracovišti. Nepořádek, chaos. 

Pracovní doba. 

Další nezařazené  Ubírání řádné dovolené. Nepohoda v osobním životě. 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Ve velké míře se v odpovědích objevil demotivující faktor v podobě agresivity klientů. 

Oproti ostatním organizacím se tento činitel zapříčiňující demotivaci pracovníků jeví jako 

velmi významný. Ve velké míře zde zaznívá také nespokojenost se systémem financování 

sociálních služeb. Také demotivující faktor špatného materiálního zabezpečení, který brání 

v možnosti vykonávat svou práci v celém jejím rozsahu, se objevil v odpovědích několikrát 

a v různých formách. Špatné nebo omezené finanční ohodnocení zaznívalo v dotaznících 
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také v několika případech. V neposlední řadě se také objevila nespokojenost pracovníků 

s vyšším managementem organizace. 

 

Jako demotivující spatřuje vedoucí KC u svých pracovníků: „Tak tam jsou možná dvě 

věci. Jednak takové to, co se týče organizace samotné, je takové to materiálně-technické 

zabezpečení. Myslím, že veškeré finance jdou spíš na zabezpečení provozu a směrem ke 

klientům, ale že to zázemí těch zaměstnanců je takové churavé, jako že pracuje se s tou 

starou technikou a nábytek a všechno možné. Myslím, že hezké prostředí způsobuje i větší 

radost chodit do práce. Ta druhá věc myslím vychází z té práce samotné s tou cílovou 

skupinou. Může docházet k únavě toho zaměstnance, která může vycházet z té opakující se 

frustrace z té vynaložené snahy a práce, která není vždy konfrontována s úspěchem. 

Jednou se to vynoří více, jednou zase méně, to záleží u každého zaměstnance.      

 

Vedoucí TP řekl k demotivaci pracovníků: „Malé finanční ohodnocení, přesto že jsme 

poměrně vzdělání a kvalifikovaní. S tím spojené taky problémy s tím, že sociální služby jsou 

všeobecně špatně financovaný, tak se potýkáme na začátku každýho roku s tím, že nemáme 

na výplaty, do doby než přijdou peníze od donátorů. Pak se potýkáme s tím, že nemáme 

peníze na materiál, který potřebujeme dávat klientům, protože nejsou peníze. Máme jenom 

základní nebo standardní materiál, takový ty nadstandardní jako například vitamíny, 

mastičky a tak dále, ty prostě nejsou. To taky lidi demotivuje, protože jak jsem říkal, třeba 

ta slečna, ta ráda dělá svou práci tak, že jí může dělat, jak je potřeba a pokud nemůže, tak 

jí to vadí.“ 

 

7.3.3. Hodnocení a spokojenost pracovníků na pracovišti 

 Sedm z deseti respondentů uvedlo, že mají pocit, že se o ně jejich vedení zajímá. 

Ve třech případech byla odpověď ne, z toho u dvou bylo uvedeno, že tímto nezájmem 

nemyslí vedoucí programu, ale nejvyšší vedení organizace.   

 Na otázku, zda jsou spokojeni na stávajícím pracovišti, odpovědělo 9 respondentů 

spíše ano a jeden ano. 

  

 

 

 



 

80 

 

Obrázek 4 Mají pracovníci organizace 3 pocit, že se o ně vedení zajímá? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Obrázek 5 Jsou pracovníci organizace 3 spokojeni na stávajícím pracovišti? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Všichni pracovníci se v odpovědi na zjišťování spokojenosti na jejich pracovišti 

shodli. Všichni uvedli, že je jejich spokojenost zjišťována v rámci dotazníku, který vyplní 

a pak společně s vedoucí programu osobně konzultují. 

 Dále také uvedli jako nástroj zjišťování spokojenosti porady a supervize, které se 

na pracovištích pravidelně uskutečňují a pracovníci je aktivně využívají. Vedoucí také 

působí mimo tyto činnosti a pracovníci využívají rozhovorů a konzultací i mimo tyto 

činnosti.   

 

 K zjišťování spokojenosti a hodnocení pracovníků uvedla vedoucí KC: „Hodnocení 

dělám já jako vedoucí. V tom menším probíhá například na poradách, kdy probíhá 

zadávání a pak také hodnocení plnění těch úkolů. To není ale pravidelné. V tom větším 
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měřítku je jednou do roka takové velké hodnocení vedoucího se zaměstnancem, kdy si 

pracovník vyplňuje sám dotazník, kde dostane několik otevřených otázek a včetně nějaké 

škálovací tabulky, to samé udělá vedoucí pracovník na toho zaměstnance a pak hledáme 

shody a neshody a hledáme to, jak to kdo vnímá. Pracovník má možnost uvést kritiku, 

požadavky, v čem vidí nedostatky, návrhy. Pak z toho udělám takový závěrečný výstup i 

s například návrhy na nějaké doporučení nebo odměny a zjišťuje se tak i posun toho 

zaměstnance a tak podobně. Pak se dělá také individuální plán vzdělávání, který se dělá 

vždy na začátku roku a to se taky minimálně jednou ročně posedí s tím zaměstnancem a 

konfrontuje se a zjišťuje se, co by chtěl nebo v čem by bylo dobré, aby se zlepšoval.“ 

 

 Tento způsob hodnocení a zjišťování spokojenosti mi také potvrdil vedoucí TP 

v rozhovoru s ním. S tím, že samozřejmě jsou také věci v oblasti hodnocení a spokojenosti 

řešeny za „pochodu“, jak zrovna přijdou, s ohledem na jejich závažnost a důležitost.  

7.3.4. Finanční a nefinanční motivace 

 

Tabulka 11 Rozdělení finanční a nefinanční motivace respondentů v % Organizace 3 

Respondenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finanční 10 20 50 50 70 50 50 70 50 60 

Nefinanční 90 80 50 50 30 50 50 30 50 40 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Pouze ve dvou případech převažovala finanční motivace nad nefinanční. Ve většině 

má pro respondenty stejnou váhu. Z dotazníků vyplynulo, že velkou příčinu 

v nespokojenosti a nestabilitě finančních odměn spatřují respondenti v celém systému 

financování sociálních služeb.  

 Jako nefinanční motivační nástroje, které mohou v rámci své organizace využít, 

uvedli respondenti: 

- Možnost dalšího vzdělávání - výcvik, kurzy, školení, semináře, konference 

- Supervize 

- Možné zkrácení pracovního úvazku 

- Možnost účastnit se jiných projektů a programů 

 

Dále pracovníci uvedli, že pracovník na plný úvazek, který chce studovat, tak může 

pouze v rámci svého osobního volna nebo o víkendech, nebo lze po domluvě s vedoucí 
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snížit pracovní úvazek. Flexibilní doba se na tomto pracovišti neuděluje a dále také jeden 

z respondentů uvedl, že i když je pracovní úvazek snížen, množství práce se nemění. Dále 

jeden z respondentů uvedl, že zde není možnost pracovního postupu.  

 

Procentuální rozdělení finanční a nefinanční motivace nedokázala vedoucí KC úplně 

jasně rozdělit, ale domnívá se, že menší část u pracovníků je finanční motivace (30-40%) a 

zbytek nefinanční.  

K nefinančním nástrojům motivace, které organizace využívá, vedoucí KC uvedla:  

„To co vnímají jako nefinanční motivací zaměstnanci je pochvala, ne jenom na papíře, 

ale i například na poradách nebo v běžném kontaktu. Děláme taky takovou věc, kterou 

nazýváme interaktivní komunita, je to více méně taková trošku dovolená pro naše 

zaměstnance, kdy jdeme všichni zaměstnanci i mimo zařízení na minimálně jednu noc, kde 

se probírají jednak také pracovní věci, ale je to i takové odfrknutí a současně je to i pro 

poznání pracovníků celé organizace. Pak je to taková flexibilita pro zaměstnance, když 

potřebují kvůli škole, kvůli studijnímu volnu nebo dovolené, když třeba to potřebují už za 

dva dny, tak dělám všechno pro to, co se dá, aby jim bylo vyhověno. Také vyslání na 

několikahodinový kurz, který je zaměřen na něco a je opakován několik dní za sebou, 

takové ty placené kurzy, dlouhodobější jsou určitou mírou motivace. Děláme také interní 

vzdělávání sami nebo si někoho pozveme. I ti pracovníci, co mají za sebou větší kurzy, pak 

dělají ostatním pracovníkům nějaký workshop. Další co by mohlo být, že zajišťujeme a 

umožňujeme pravidelné supervize. Vnímám to jako další možnost vzdělávání a možnost 

dalšího rozvoje.    

 

Procentuální odhad finanční a nefinanční motivace u pracovníků vedoucí TP nedokázal 

odhadnout. Jak sám říká, je to vždy pracovník od pracovníka a určit to přesně, je dost 

těžké. 

K nefinančním nástrojům motivace organizace vedoucí TP uvedl: 

„Nefinanční nástroje nemáme momentálně asi žádný. Máme asi jednu takovou 

neoficiální, s tím že teda pracovníci mají možnost v rámci terénu jít do hospody a v rámci 

toho dělat i svou práci. Rozdávají se například filtry na kouření marihuany a v rámci toho 

chodíme po hospodách a tak. Nefinanční motivace proto, že ty pracovníky to samozřejmě 

baví, protože si pracovní formou užijou večer a mají za to pak i náhradní volno. Do 

nedávna jsme měli 30 dní dovolené, kterou nám ale tušim v půli roku 2013 zrušili s tím, že 

je to prostě moc. Supervizi máme, ale většina týmu je bere spíše negativně než pozitivně, 
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takže tak. Supervizi jako takovou nijak v týmu neužíváme, jelikož 99% problémů, které 

máme, si dokážeme vyřešit sami mezi sebou. Supervize máme z toho důvodu, že jsou 

povinný a vlastně tam nic neřešíme, my si všechno vyřešíme mezi sebou. Jsou prostě 

povinný, ale pro nás zbytečný. U nás se ty supervizoři dost střídali, ale teď máme novou 

supervizorku, která to chápe, bere to tak a spíše si s ní jen povídáme. Jinak co jsme měli 

dřív supervizory, tak utíkali, protože nevěděli, co s náma.„ 

K podpoře pracovního růstu vedoucí TP dodává: „Podporujeme bezplatným 

vzděláváním, který je hrazeno organizací. Možná ještě je podporováno, když člověk studuje 

na vysoký škole, tak dostane mimořádný volno.“  

7.3.5. Co podporuje motivaci 

 

Tabulka 12 Co nejvíce podněcuje motivaci pracovníků Organizace 3 

Okruhy faktorů 

podněcující motivaci 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 3 

Přímá práce s uživateli 

služby 

Úspěchy klientů, zlepšení jejich situace, ocenění mé práce z jejich 

strany. Motivovaní klienti. Slušní klienti. Pomoc klientům, pokud 

mají zájem s vyřízením detoxu, potažmo léčebny, terap. Komunity. 

Zpětná vazba, i když v terénu se s ní setkáváme sporadicky, tím 

více potěší. Spokojenost uživatelů našich služeb. Pozitivní zpětná 

vazba. Drobné úspěchy v práci – velké u této cílovky nebývají. 

Velkým „motorem“ je jakékoliv pozitivní „ovoce“ naší práce, toho 

ovšem bohužel moc není. Jakékoli úspěchy v práci s klienty.  

Kolektiv Kvalitní pracovní tým. Přátelský kolektiv. Spolupráce s kolegy.  

Dobré vztahy a ocenění 

odváděné práce 

Pohoda na pracovišti. Ocenění ze strany kolegů i vedoucí. 

Pochvala od vedoucí a klientů. Dobrý vztah s vedoucím programu. 

Dobrá nálada na pracovišti. Zájem o naší práci ze strany veřejnosti 

a o služby ze strany klientů. 

Vzdělávání, další profesní 

růst 

Účast na výcviku, všeobecné vzdělávání (kurzy, konference). 

Nové informace, postupy – vzdělávání a také zjištění, že to děláme 

dobře. 

Další nezařazené Supervize. Zkušený a profesionální vedoucí. Když jsou finance na 

služby, materiál, výplatu,…Finanční ohodnocení.  

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 
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Opět se zde setkáváme s okruhy týkajícími se úspěchů, plynoucí z přímé práce 

s klienty služby, několikrát byla také zmíněna pochvala, jak ze strany vedoucí, tak ze 

strany kolegů, možnost dalšího růstu v oblasti vzdělávání má zde také velkou váhu. Bylo 

také zmíněno několikrát finanční ohodnocení a práce v dobrém kolektivu.  

 

K otázce, co by vedoucí KC potřebovala k možnosti vylepšit motivaci ze své strany, 

uvedla: „Schází mi zejména finance, protože když je top třeba jednorázová odměna 

opravdu za něco, tak přeci jen trošku jiný bonus než jsou hezká slova nebo pravidelnej 

osobní příplatek. Tím tak poukázat na opravdu něco výjimečného. Zatím sem nepřišla na 

to, jak to udělat, ale líbila by se mi tu možnost pružné pracovní doby. Také mě napadá, což 

jde ale v neziskových dost těžko, možnost přispět k nějakému zakoupení permanentky 

někam. Takové jako spíše materiální, kulturní možnosti, které nejsou vyloženě formou 

finanční, ale jsou určitou odměnou. Třeba taky například stravenky mě k tomu napadají. 

Co konkrétně chybí mě u nás je to, že bych chtěla kompletně udělat to prostředí jinak, ale 

to se zase motám kolem těch financí.“ 

 

K té samé otázce se také vyjádřil vedoucí TP následovně: „Tak určitě možnost 

nějakýho osobního ohodnocení, nějakých prémií, to u nás neexistuje. Jak už jsem zmínil, ze 

stejných důvodu jako předtím, prostě na to nejsou peníze. Třeba i osobní ohodnocení nám 

vedení sebralo, z toho důvodu, že prostě na to nejsou peníze. A co ještě postrádám je určitě 

to, že když jsou nějaký super kvalitní kurzy, tak tam pracovníky nemůžu poslat, protože 

zase to samý, není na to. Je to dost podstatný, ale to já ze své pozice nevyřeším, to musí 

řešit to vyšší vedení.“ 

7.3.6. Shrnutí 

 

 V této organizaci se motivace pracovníků projevuje všemi směry. Jak se ukázalo i 

v předešlých organizacích, největší motivací pro stávající pracovníky je možnost pomoci 

lidem, kteří o tento druh pomoci stojí, jejich velkou motivací je možnost vidět úspěchy, 

spokojenost a pokrok nejen na klientech, kterým své služby nabízejí, ale také svůj růst a 

ocenění jejich práce kolegy, vedoucími i veřejností. Jak se ukázalo již v kapitole 7.3.1. 

věnující se právě motivaci pracovníků, ani v jednom případě nebyla uvedena jako to, co je 

nejvíce motivuje. Ovšem jedním z činitelů, který jejich práci podněcuje, bylo již finanční 
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ohodnocení v několika případech zmíněno. Přeci jen zde finanční motivace hraje také svou 

roli. 

 Demotivujícím faktorem byla také často zmíněná „agrese“ klientů, což je také jeden 

z faktorů, který může velmi značně ovlivnit motivaci stávajících pracovníků. Práce 

s agresivními klienty bývá jednou z nejnáročnějších v sociální oblasti a velmi často může 

také vést k syndromu vyhoření. (Matoušek, 2008)  

Pocit bezpečí při práci bývá jednou z nejdůležitějších podmínek pro odvádění 

kvalitní a efektivní práce a to nejen v sociálních službách.  

Jako nejvíce demotivující pro pracovníky bylo označováno špatné financování 

služeb a s tím také spojené špatné materiální zabezpečení služeb, možnost nebo spíše 

nemožnost poskytování materiálu pro klienty, rezervy ve výplatě mezd, nemožnost účasti 

na kurzech, které jsou finančně náročnější a tak podobně. Financování služeb neziskového 

sektoru jsou v největší míře ovlivňovány přidělenými dotacemi z různých státních resortů. 

V další fázi je to vždy na zvážení nejvyššího managementu dané organizace, jak 

s přidělenými dotacemi v následujícím období naloží. Informovanost o tom, kam a jakým 

směrem získané peníze proudí, je také vždy na zvážení managementu organizace, 

odvíjejícího se od stylu řízení. Plamínek (1996) popisuje hned několik řídících stylů, které 

ovšem mohou být ovlivňovány situačními vlivy.  

„Obecně platí: čím větší vtažení lidí do řešení problémů, čím větší prostor pro 

jejich tvořivé uplatnění a čím větší vliv na rozhodování, tím více energie úkolu věnují. 

V podmínkách neziskových organizací, kdy manažer nedrží v ruce příliš vnějších stimulů, o 

mocenských nástrojích ani nemluvě, je cesta hledání vnitřní motivace pracovníků 

dlouhodobě jedinou možnou.“ (Plamínek, 1996:43) 
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7.4. Organizace 4 

 

 V této organizaci se mi podařilo nashromáždit celkem 8 dotazníků. Všechny 

dotazníky byly vyplněny ve všech bodech a otázkách. Vzhledem k tomu, že tato 

organizace poskytuje KC a TP ve dvou různých městech v kraji (jsou svým zázemím 

oddělené, v organizaci jsou brány jako dvě různé organizační složky), požádala jsem o 

vyplnění dotazníku všechny pracovníky pracující v těchto programech.  

 

Tabulka 13 Základní údaje o respondentech Organizace 4 

Respondent 1 2 3 4 

Věk 40 24 39 22 

Pohlaví Žena Žena Žena Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) SŠ SŠ 

Vzdělání 

v oboru 

Ano Ano Ne Ano 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

14 měsíců 10 měsíců 8 let 6 měsíců 

Pracovník 

programu 

KC i TP KC i TP KC i TP KC i TP 

Respondent 5 6 7 8 

Věk 29 35 27 25 

Pohlaví Žena Žena Žena Žena 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

SŠ SŠ SŠ SŠ 

Vzdělání 

v oboru 

Ne Ne Ne Ano 

Doba praxe 

ve stávající 

organizaci 

6 let 1 rok 6 let 2 roky 

Pracovník 

programu 

KC i TP KC i TP KC i TP KC i TP 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Pro tuto organizaci je charakteristické, že zde pracují v programech samé ženy, není 

zde zastoupen ani jeden muž. Všechny pracovnice také pracují zároveň v KC i TP. 

Převažují zde pracovnice se středoškolským vzděláním a jedná se spíše o mladší kolektiv 

pracovníků. 
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7.4.1. Co nejvíce motivuje pracovníky k výkonu jejich práce 

 

Tabulka 14 Co nejvíce motivuje pracovníky Organizace 4 

Okruhy motivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 4 

Přímá práce s uživateli 

služby 

Kontaktní práce s klienty. Praxe s klienty a řešení jejich problémů. 

Když vidím, že poskytované služby jsou efektivní a k něčemu 

dobré, dobré pro klienty, že tu nejsme zbytečně a že to opravdu 

smysl má. Baví mě práce s lidmi ať už jakákoli, o to více mě baví 

dělat tuhle práci, protože vím, že ta práce je potřeba a líbí se mi, že 

mám i zpětnou vazbu od klientů KC. Lidé, možnost pomoci jim, 

práce s nimi. Zpětná vazba od klientů. Individuální práce s klientem 

s psychoterapeutickými prvky. Práce venku v rámci TP 

kompenzovaná prací v K – centru. Baví mě práce s lidmi, když jim 

mohu jakoukoli formou pomoci, tzn. zpětná vazba od klientů.  

Ocenění a hodnocení 

odvedené práce 

Pozitivní hodnocené mého přístupu k práci ze strany nadřízených. 

Ocenění ze strany kolegů a vedoucí. Pozitivní hodnocení mého 

přístupu k práci. 

Vzdělávání, profesní 

rozvoj, získávání zkušeností 

Obohacuje mě tato práce v tom, že není stereotypní, člověk zde 

získává mnoho zkušeností a nových informací z oblasti komunikace 

a vzdělávání. Neustálé učení se od klientů - nové drogy + způsob 

užívání. Možnost získání a prohloubení kvalifikace na základě 

kurzů. Člověk má neustálou potřebu se vzdělávat, informovat se. 

Neustálé novinky v oboru. Kontakt s lidmi z oboru a celoživotní 

vzdělávání . 

Vnitřní nastavení 

pracovníků - pocit 

uspokojení, seberealizace 

Cítím se potřebná. Těší mě představa pomoci lidem, každý den 

v práci se něco děje.  

Další nezařazené Dostatečné a kvalitní materiální zabezpečení k poskytování služeb 

klientům. Různorodost práce.  

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

U respondentů této organizace se mi dostalo velmi rozvinutých odpovědí. Z výše 

uvedeného je zřejmé, jako tomu bylo u všech výše uváděných organizací, že nejvíce 

motivující pro pracovníky těchto služeb je samotná práce s klienty, vidět jejich úspěchy, 

pokroky, ale také rozvíjet na této práci své vlastní schopnosti a dovednosti. Možnost 

neustálého učení se a vzdělávání má také velkou váhu. Pochvala a ocenění práce ze strany 
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klientů, kolegů i vedoucí je brána jako motivující faktor. Opět se jako u organizace 3 

neukazuje ani v jednom případě, jako motivující finanční ohodnocení.   

 

U pěti z osmi respondentů se motivace od počátku jejich praxe změnila: 

R1 „Určitě v tom, že je možnost absolvovat kurzy dané problematiky a mít větší 

jistotu v práci“ 

R2 „Ano změnila, protože jsem nastupovala a pomalu nevěděla skoro vůbec nic o 

téhle práci. Dneska můžu říct, že mě ta práce baví a chtěla bych vědět a znát 

víc.“ 

R3 „Na začátku jsem do služeb jen nakoukla, přesně jsem si neuměla představit, 

„co s nima budu řešit a jak?“ Po čase na to ale přijde a táhne to do služeb víc 

a víc.“ 

R4 „Změnila a to v náhledu práce s lidmi užívajícími drogy. Nastupovala jsem do 

organizace a neuměla jsem si představit, v čem spočívá práce s lidmi s touto 

tématikou.“ 

R5 „Vyprchává počáteční entuziazmus, změnila jsem působnost z Prahy do 

mnohem menšího města. Dříve mě motivoval pouze terén, stačily mi „pouze“ 

HR služby, teď mě více motivuje intenzivní kontakt s klientem – poradenství a 

HR služby již méně, téměř vůbec.“ 

 

Rozhovor pro tuto organizaci jsem pořídila s jejím odborným ředitelem, který 

pracuje na vedoucí pozici ve stávající organizaci pátým rokem.  

O pracovní motivaci pracovníků se domnívá: „Myslím si, že je nejvíce motivuje 

jejich mzda. Samozřejmě, že je nemotivuje jenom ta, ale domnívám se, že je to tak 70% tý 

motivace. Vzhledem k tomu v jakých službách ty zaměstnanci pracují, tak si myslím, že 

jejich motivací může bejt i ta záslužná práce s tím klientem, nějaký výsledky, který na tom 

klientovi vidí. Myslím si, že do toho patří nějaký dobrý výsledky s těma klientama, když 

jsou to klienti drogových služeb.  
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7.4.2. Jaké faktory negativně ovlivňují motivaci stávajících pracovníků 

 

Tabulka 15 Co nejvíce demotivuje pracovníky Organizace 4 

Okruhy 

demotivačních 

faktorů 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 4 

Pracovní kolektiv Kolektiv v práci, jelikož mám pocit, že ať se snažím, jak se snažím, 

tak jsem tu pořád ta, která nic neví a neumí. Špatná komunikace. 

Neférovost. Když o vás kolegové pochybují. Když si tým nerozumí 

jako kolektiv. Komunikace mezi pracovníky – jak v kolektivu, tak 

pracovně – vedení. Neshody v týmu. Komunikační nedorozumění 

s vedením a kolegy. Pasivita kolegů. Nezájem o práci u kolegů. 

Styl vedení Když chybí uznání a ocenění od vedoucí. 

Pracovní vytíženost, 

pracovní stresory 

Neustálé změny. Více administrativy. Když si nemohu vzít 

dovolenou, když jí potřebuji a neustále se přizpůsobuji zaměstnání a 

provozu. Vnucování pracovních postupů, s nimiž nejsem v souladu. 

Nesmyslné a nedomyšlené projekty. Formality, papírování. Fluktuace 

zaměstnanců. 

Finanční ohodnocení a 

finanční zabezpečení 

služby 

Malá mzda. Není zde pevná finanční jistota. Systém financování. 

Finanční nejistota a z toho plynoucí nekoncepční rozhodnutí a změny 

(jednou službu omezujeme, podruhé rozšiřujeme apod.).  

Ostatní nezařazené Nedostatečná informovanost společnosti – i Policie ČR, se kterou 

občas spolupracujeme. Únava, stres, problémy v osobním životě. 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Jako nejvíce demotivující v tomto případě zaznívala velmi často špatná komunikace 

v týmu i mimo něj, pasivita kolegů, nedorozumění apod. Celkově zde vyznívá jako 

demotivující, když to v týmu „neklape“ a chybí pochvala a uznání. Jako u jediné 

organizace zde zaznívá administrativní náročnost. I v případě této organizace je opět 

zmiňována finanční nejistota a také časté změny.  

K demotivaci pracovníků a její možné příčiny, ředitel uvádí: 

„Jako demotivující vidím veškerý problémy, které s jejich prací souvisí. Myslím tím 

především neustálý změny, neustálý nevyjasněný otázky, na který není kolikrát ani vedení 

schopno okamžitě reagovat a nějakým adekvátním způsobem rozhodnout. Jsou to často 

finanční otázky, jelikož se v průběhu celýho roku ta finanční situace organizace neustále 
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mění. Na začátku roku je to nějak, za tři měsíce je to zase úplně jinak a třeba na podzim je 

to úplně jinak.“  

 Dále pak ředitel uvedl, že jde vlastně o tu nejistotu, jestli bude možné stávající 

úvazky a místa pracovníků po celý rok udržet.  

7.4.3. Hodnocení a spokojenost pracovníků na pracovišti 

   

Obrázek 6 Mají pracovníci organizace 4 pocit, že se o ně vedení zajímá? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Obrázek 7 Jsou pracovníci organizace 4 spokojeni na stávajícím pracovišti? 

 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Také na otázku, zda jsou na stávajícím pracovišti spokojeni, odpověděli v jednom 

případě ano, v pěti případech spíše ano, v jednom případě ne.  

V posledním případě nezaškrtl respondent ani jednu z možností a odpověděl přímo: 

„Co do klientů pak ano, co do kolektivu tak ne. Co se týká našich klientů, tak jsem v práci 
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spokojená a baví mě. Ale co se týká kolektivu v práci, tak bohužel spokojena nejsem – snad 

jen s jednou kolegyní vycházím.“ 

Respondent, který odpověděl na otázku spokojenosti na pracovišti odpovědí ne, 

také uvedl, co postrádá ke své větší spokojenosti – „Postrádám kolegialitu na pracovišti a 

nějaké ocenění a pochvalu. Dále větší nebo širší možnosti kurzů a školení, které budou 

k něčemu. Chybí mi vhodné pracovní podmínky, co se týče prostor zařízení.“ 

 

Na otázku zjišťování spokojenosti pracovníků přesně polovina odpověděla, že 

probíhá a druhá polovina, že nikoli. Polovina dotazovaných, která uvedla, že tato činnost 

probíhá, uvedla také možnosti porad, supervizí, ale také písemnou formou půlročního 

hodnocení ze strany pracovníků směrem k vedení, kdy je k dispozici formulář, kde mají 

možnost se vyjádřit, co se jim líbí a co ne.  

Druhá polovina, která uvedla, že zjišťování jejich spokojenosti žádnou formou 

neprobíhá, neuvedla ani jednu z možností. Pouze v jednom případě odpověděl respondent, 

že je to asi možné jen na supervizích, kde to ale probíhá pouze z její strany, takže asi 

neprobíhá. 

 

Jak probíhá hodnocení a zjišťování spokojenosti pracovníků mi sdělil ředitel 

následující: „Hodnocení probíhá špatně. V současný době není nastavený zcela pevně 

nějaký systém hodnocení. Nicméně na tom pracujeme a od příštího pololetí by ten systém 

měl začít fungovat tak, aby se hodnotilo pravidelně a to přinášelo užitečný věci, jak vedení 

tak samotnejm zaměstnancům. Ale v současné době je tomu věnována z naší strany velká 

pozornost, byly tam nějaké nevyjasněné otázky, jak hodnotit, kdy hodnotit, kdo koho a tak 

dále.“ 

Dále jsem se ředitele zeptala, zda by dokázal říci, co na starém systému hodnocení 

bylo špatně, když se teď vytváří zcela nový systém hodnocení. „Tam šlo o to, že ten starý 

systém byl založen více méně jen na nějaké formálnosti, bylo někde stanoveno, že se musí 

nějakým způsobem hodnotit, ale dělalo se jen proto, aby se někde udělala čárka a bylo to a 

my jsme splnili podmínku, která je někde uvedena v našem organizačním řádu, ale to 

samotný hodnocení bylo de facto k ničemu. Byly tady zařízení, který používali styl ctrl c, 

všichni pracují na 100% a nashledanou a to bylo všechno. A to nemá žádný význam tohleto 

hodnocení, že jo.“ 

K otázce, jak je jinak zjišťována spokojenost pracovníků mi ředitel odpověděl: 
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„Kromě té formální v rámci hodnocení systému, co se nyní předělává, nic není. 

Neformální možnost využít, kdy jsem v tom zařízení třeba a říct mi, že jsou nespokojený 

s něčím využívá ale málokdo. Myslím, že je to tím, že se prostě asi bojí to říct, s tím že neví, 

co by pak mohlo přijít. Prostě myslím, že ne všichni dokážou opravdu říct, co chtějí.“  

7.4.4. Finanční a nefinanční motivace 

 

Tabulka 16 Rozdělení finanční a nefinanční motivace respondentů v % Organizace 4 

Respondenti 1 2 3 4 5 6 7 8 

Finanční 30 50 50 65 50 50 51 70 

Nefinanční 70 50 50 35 50 30 49 30 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

 Z celkového počtu respondentů převažuje u pracovníků nefinanční motivace. Pouze 

u dvou případů je váha nefinanční motivace nepatrně vyšší. 

 K nástrojům, které slouží, jako nefinanční motivace v jejich organizaci uvedli 

respondenti:  

- Kurzy, školení, možnosti dalšího vzdělávání 

- Povinné i nepovinné vzdělávání 

- Možnost dalšího studia (VOŠ, VŠ,…) v rámci pracovní doby 

- Možné je vše, co je v nabídce za určitých okolností 

- Supervize, v naléhavých případech je možná i individuální 

- Projevení kreativity 

- Možnost vznést návrh, nápad – vždy se projedná 

 

Finanční motivaci u pracovníků odhadl ředitel na 70% a 30% nefinanční.  

Jako nástroje nefinanční motivace ze strany organizace uvedl: „Tak my těch nefinančních 

nástrojů jako nezisková organizace moc nemáme, že jo. Vždycky se to nějak odráží v tý 

finanční situaci a stránce těch našich služeb, kdy jsou ty peníze vždycky nějakým způsobem 

vázaný. Já se snažím vždycky s těma lidma v jakýmkoli zařízení kam přijdu, tak se s nima 

snažím bavit. Po každý se jich ptám, jestli mají nějaký problémy, jestli potřebují s něčím 

pomoct, samozřejmě se snažím je i povzbuzovat, aby měli tu hlavu nahoře a snažili 

pracovat tak dobře, jak pracujou. Je to taková forma ocenění, je to taková menší nebo jako 

ne menší, ale i taková pochvala, protože kolikrát nejsou tak finančně ohodnocený že jo, 

takže se snažim je aspoň tímhle způsobem povzbudit.“  
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Dále jsem se ředitele zeptala, jakým způsobem se snaží o růst svých pracovníků. 

„Tak samozřejmě jedeme podle nějakýho zákona, kde je povinnost splnit určitý penzum 

hodin, tak se snažíme, aby ty pracovníci těch 24 povinných hodin, který vychází ze zákona, 

splnili a nejen splnili, ale aby ty kurzy, kterýma procházej, aby jim to k něčemu bylo. 

Samozřejmě ne vždycky to jde skloubit dohromady. Zase finanční otázka, že jo, byli by jsme 

rádi, aby mohli absolvovat kurzy, který si sami vyberou, který budou potřebný pro jejich 

práci, ale zase to všechno záleží na penězích. Nicméně se snažíme vyhledat každý rok 

nějaký kurzy, který nejsou tak finančně náročný nebo jsou úplně zdarma, ale aby mohli 

zároveň rozvíjet svoje schopnosti, znalosti, dovednosti a tak dále. Spousta zaměstnanců 

v současné době studuje nebo si dodělává vysoké školy, ty školy jsou náročné z hlediska 

času, takže pokud přijde zaměstnanec, že by chtěl uzavřít smlouvu nějakou o kvalifikaci, 

takzvanou kvalifikační dohodu, tak těm zaměstnancům většinou vycházíme vstříc.“ 

7.4.5. Co podporuje motivaci 

 

Tabulka 17 Co nejvíce podněcuje motivaci pracovníků Organizace 4 

Okruhy faktorů 

podněcující 

motivaci 

Příklady odpovědí pracovníků organizace 4 

Přímá práce 

s uživateli služby 

Spolupráce s klienty, když vidím posun v jejich situaci. Potěší mě, když 

jsou klienti spokojení s našimi službami i se mnou. Povedená intervence, 

poradenství s klientem. Malé úspěchy u klientů. Aktivní spolupráce 

klientů na jejich zakázkách. Když dobře vycházím s klienty a nemám 

s nimi konflikty. Pokud je v mých silách klientům pomoci. Zpětná vazba 

od klientů, když pochválí nebo řeknou, že jsou rádi, že tu pro ně jsme. 

Úspěšně vykonaná práce – změna myšlení, chování klientů. Když přijde 

klient s pozitivním výsledkem společné práce. Dotazy a potřeby klientů, 

jak jde doba dopředu.  

Kolektiv, spolupráce v 

týmu 

Spolupráce s kolegy. Příjemný kolektiv v práci. Aktivita kolegů. 

Ocenění odváděné 

práce, hodnocení 

Kladné hodnocení, pochvala. Pochvala od nadřízených, kolegů. 

Konstruktivní hodnocení ze strany kolegů a vedení.  

Vzdělávání, další 

profesní růst 

Vzdělávání a kontakt s kolegy z oboru. Rozhovory o pracovních 

postupech. Nové poznatky. Možnost se vzdělávat.  

Pocit uspokojení, 

seberealizace, atp. 

Důvěra nadřízených. Když mám nový návrh a je schválen.  
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Další nezařazené Dovezení zásob – HR materiál, literatura apod. Způsoby práce a 

vybavení (materiál). 

(Zdroj: Vlastní výzkum, 2014) 

 

Jako nejčastější podnět motivace zaznívala oblast přímé práci s klienty, jejich úspěchy, 

změny v dosavadním stylu života, pozitivní změny, dobře odvedená práce. Pochvala a 

ocenění od kolegů, nadřízených i klientů se také objevilo v několika případech. Co 

podněcuje práci respondentů je také dobrý kolektiv, spolupráce a dobré vztahy. Ani 

v jenom případě, ale nebylo uvedeno jako podněcující finanční ohodnocení.  

 

Ředitele jsem se v úplném závěru zeptala, co jemu chybí, pokud něco takového je, aby 

mohl lépe nebo efektivně hodnotit své pracovníky. 

„To je těžká otázka. Mně jako nástroj, ne že by mi přímo k tý motivaci chyběl nebo 

postrádal ho, ale vidím tam takovou překážku a to je nějaký plánování času, nebo práce 

s časem. Člověk by si určitě na to hodnocení, na tu motivaci udělal tu chvilku, ale víš 

sama, že lítáme od jednoho k druhýmu a přes tuhletu časovou vytíženost, potom na tyhlety 

věci jako je hodnocení a motivace, sednout si s těma zaměstnancema, a třeba neformálně si 

třeba pohovořit, na to už po tom nezbývá čas. Takže si myslím, že důležitým nástrojem je 

umět si dobře naplánovat ten čas, rozvrhnout si ten čas a udělat si fakt chvilku a v každym 

tom zařízení se minimálně jednou za tři měsíce zastavit a pohovořit s nimi o tom.“    

7.4.6. Shrnutí 

 

 Jako ve všech předešlých organizacích i zde převládá motivace, která pramení 

z kontaktu s lidmi, možností jim pomoci a zlepšit tak jejich situaci. Také úspěchy, které 

v tomto směru respondenti vidí u svých klientů, je motivují a podněcují v jejich úsilí a 

pracovní činnosti. Velmi často se objevovalo jako motivující možnost dalšího vzdělávání, 

formou různých školení a kurzů, získávání zkušeností a nových dovedností v praxi. 

Pochvala, uznání a jakákoli jiná zpětná vazba od samotných klientů, kolegů i nadřízených 

má pro motivaci těchto pracovníků velkou váhu. Jako motivující nebylo ani v jenom 

případě uvedeno finanční hodnocení a to ani v případě toho, co jejich motivaci podněcuje. 

 Nefinanční motivace těchto pracovníků má v mnohém větší váhu než motivace 

finanční. Jako demotivující označili respondenti v mnoha případech, když to v kolektivu 
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nefunguje, a to jak z pohledu aktivity dalších kolegů, špatně fungující vzájemná 

komunikace, uznání a kolegialita.  

 

V současné době je v organizaci systém hodnocení a poskytování tak zpětné vazby 

nadřízeným a podřízeným v řešení. Dosavadní systém byl dle nadřízeného nefunkční a 

postrádal naprosto svůj smysl. V oblasti hodnocení je velice důležité dát prostor lidem 

vyjádřit svůj názor a to, jak je vnímáno jejich pracovní působení v rámci organizace 

z pozice jejich vlastní i pozice nadřízeného. V tomto směru také polovina respondentů 

neuvedla žádný nástroj, kdy je zjišťována spokojenost pracovníků. Lze tak snadno získat 

dojem, že jedna polovina pracovníků není ani ze stejné organizace. Není jisté, zda otázku 

respondenti správně pochopili nebo opravdu v týmu žádný z těchto nástrojů nefunguje 

nebo jej nemusí považovat za prostředek k zjišťování jejich spokojenosti. Nyní se již 

nedopátráme, co tomu bylo přesnou příčinou, ale v každém případě považuji za důležité 

poukázat na to, jak je správně nastavený systém hodnocení v organizaci důležitý a je také 

považován za jeden z nejúčinnějších motivačních nástrojů vůbec.  

  

Pokud je systém hodnocení kvalitně a ve správný čas implementován, můžeme jeho 

prostřednictvím: 

- Poskytnou a získat zpětnou vazbu o výkonu, potenciálu, rozvojových potřebách, 

spokojenosti, názorech, vztazích, úrovní komunikace, úzkých místech,  

- Navrhnout a prodiskutovat potřebné změny a opatření týkající se způsobu výkonu 

práce, komunikace, chování, 

- Stanovit výkonové a rozvojové cíle a definovat dohody, 

- Orientovat zaměstnance (tzn. Poskytnout potřebné informace – např. o pracovních 

povinnostech, o správném pracovním postupu, způsobu řešení problému, 

individuálně seznámit pracovníky s hodnotami a strategií organizace a jaký to bude 

mít vliv na konkrétní činnost zaměstnance), 

- Motivovat hodnoceného k vyšším výkonům, k žádoucímu chování, 

- Objektivizovat podklady pro odměňování, kariérní růst a rozvoj pracovníků, 

- Posilovat postoje vůči organizaci, loajalitu aj. (Pilařová, 2008)  

 

Výše uváděné poznatky mohou organizaci napomoci při vytváření efektivního a 

především všem přínosného systému hodnocení.  
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8 Diskuze 
  

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, co motivuje pracovníky v jejich práci v K – 

centrech a v terénních programech. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout rešerší odborné 

literatury na dané téma v teoretické i praktické části práce a pomocí vlastního výzkumu, 

který byl uskutečněn ve čtyřech organizacích poskytující výše uvedené služby v Ústeckém 

kraji. Kromě samotné motivace pracovníků zjišťované pomocí dotazníkového šetření, byl 

se zástupci vedení organizací uskutečněn rozhovor orientovaný především na to, co si 

myslí, že nejvíce motivuje a naopak demotivuje stávající pracovníky, jaké nástroje 

nefinanční motivace organizace používá, jak probíhá hodnocení a zjišťování spokojenosti 

pracovníků v daných organizacích, kde vnímají rezervy a další.  

Rozhovory posloužily ke komparaci toho, co je motivací pro stávající pracovníky a 

jak jejich motivaci vnímají samotní vedoucí organizace. Ve výsledku nám práce ukazuje 

mnohé o motivaci pracovníků v KC a TP, jejích specifik, rozmanitostí i možného souladu.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 32 respondentů ve věku od 22 do 53 let 

věku. Většinu respondentů tvořily v z celkového počtu ženy (20 ženy, 12 muži), většina 

respondentů (19) má dosažené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru. Doba 

praxe respondentů se pohybovala v rozmezí 1 měsíce až po dobu 12 let.  

Respondenty jsem rozdělila podle toho, v jaké organizaci pracují, jejich výpovědi 

z dotazníků byly zároveň doplňovány o poznatky zjištěnými pomocí rozhovorů 

s vedoucími pracovníky daných organizací. Ve výsledku bylo vždy u dané organizace 

provedeno shrnutí zjištěných poznatků se zdůrazněním toho, co se jeví pro danou 

organizaci jako problematické nebo jako zásadní téma, které vyplynulo z dotazníků a 

rozhovorů.  

Před shrnutím toho, co je charakteristické pro dané organizace v oblasti motivace, 

dle dosavadní praxe a načerpaných zkušeností v oboru, bylo předpokládáno potvrzení 

těchto hypotéz: 

 

Hypotéza č. 1: Nejvíce motivujícími faktory pro pracovníky jsou úspěchy v odvedené práci 

v přímé péči s klienty.  

Tato hypotéza se ve všech organizacích potvrdila. Jako nejvíce motivující pro 

všechny pracovníky se vyskytovaly v největší míře úspěchy týkající se oblasti samotné 

práce s uživateli v přímé péči. Také možnost jim pomoci v jejich dosavadní nepříznivé 

situaci, vidět jejich úspěchy, snahu, pokroky, změnu motivace jejich chování, setkávání se 
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v jejich přirozeném prostředí a to zejména pro terénní pracovníky. Díky všem těmto, byť i 

malým, pokrokům u klientů vidí pracovníci úspěchy své práce, snahu, úsilí i utvrzení se 

v tom, že to co dělají, má smysl. Tento pocit sebeuspokojení ve své práci je také u většiny 

pracovníků brán jako velký stimul pro to, se této práci nadále věnovat.  

 

Hypotéza č. 2: Manažeři se dle pracovníků spíše nezajímají o spokojenost svých 

podřízených. 

Tato hypotéza se ve většině organizací nepotvrdila. Většina pracovníků má pocit, 

že se o ně vedení zajímá. V případě Organizace 3, kde měli někteří respondenti pocit, že se 

vedení spíše nezajímá, bylo uvedeno, že nezájem neplyne ze strany vedoucí týmu, ale 

vyššího managementu. U všech organizací byly uvedeny nástroje, které slouží ke 

zjišťování spokojenosti svých pracovníků. Ne všechny tyto nástroje jsou ovšem všemi 

pracovníky a vždy využívány. Polovina respondentů organizace 4 neuvedla žádný 

z nástrojů ani formu zjišťování spokojenosti, oproti tomu druhá půlka respondentů uvedla 

těchto nástrojů hned několik. Manažeři všech organizací uvedli, že se o spokojenost, 

kromě formálních nástrojů, minimálně snaží zajímat i neformální formou. Potvrdily 

několik nástrojů, které byly známy také pracovníkům dané organizace.    

 

Hypotéza č. 3: Motivace pracovníků se od počátku jejich praxe do současné doby změnila.   

Tuto hypotézu nelze potvrdit z toho důvodu, že ani u jedné z organizací se 

nejednalo nikdy o více jak polovinu pracovníků, u kterých se motivace od počátku jejich 

praxe změnila. Pracovníci, kteří zaznamenali změnu ve své motivaci, také vždy popsali, co 

bylo této změny příčinou. V některých případech se jednalo o změnu v pozitivním slova 

smyslu, kdy si neuvědomovali smysl této práce, vidí v ní nyní i své poslání, více rozumí 

dané problematice, profilují se apod. V ostatních případech se motivace změnila 

v negativním slova smyslu, pracovníci popisovali změnu ideálů, určité rozčarování při 

práci s klienty a z jejich chování, špatný systémem financování služby a podobně.  

 

Hypotéza č. 4: Pracovníky nejvíce demotivuje nestálá finanční podpora těchto služeb. 

Tato hypotéza se také nepotvrdila. Demotivujícím faktorem je zcela určitě také 

nestálá finanční situace služeb, ve kterých pracují, ale zcela určitě nepatří mezi nejvíce 

demotivujcí impulsy, které pracovníci ve svých v dotaznících uvedli. V určitém směru 

popisovali spíše demotivující faktory, které jsou zapříčiněny špatnou finanční situací 

těchto služeb a tím je například nemožnost absolvování finančně náročnějších kurzů a 
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vzdělávání dle vlastního výběru, také nedostatečné materiálně-technické vybavení služeb, 

nízké mzdy, nemožnost flexibilní pracovní doby apod. U všech organizací se tento faktor 

vyskytl jako demotivující, vedle toho se také objevovaly ve velké míře další překážky 

způsobující demotivaci pracovníků, mezi něž často respondenti řadili například agresivitu 

klientů, stereotypní chování klientů, špatnou komunikaci v týmu a s vedením, neutužený 

kolektiv, administrativní náročnost, absenci pochvaly a ocenění ze strany organizace i 

veřejnosti a mnohé další. 

 

Hypotéza č. 5: Dle manažerů upřednostňují pracovníci finanční motivaci před motivací 

nefinanční.  

Tato hypotéza se ze získaných dat nepotvrdila. Pouze u organizace 4 určil manažer 

u pracovníků vyšší motivaci finanční oproti nefinanční. Další z dotázaných vedoucích 

pracovníků nedokázali toto rozdělení vůbec stanovit nebo stanovili finanční a nefinanční 

motivaci svých pracovníků stejnou měrou. V jednom případě u organizace 3 určil vedoucí 

u svých pracovníků finanční motivaci nižší než motivaci nefinanční. V každé organizaci se 

vyskytli jedinci, u kterých byla míra motivace finanční vyšší oproti motivaci nefinanční. 

V celkovém shrnutí má ale nefinanční forma motivace u pracovníků větší váhu než 

finanční. 

 

Hypotéza č. 6: Manažeři nejvíce postrádají jako zásadní nástroj pro 

vedení/motivaci dostatečné finanční zajištění služeb. 

Tuto hypotézu na základě poskytnutých rozhovorů s vedoucími pracovníky lze 

potvrdit. Všichni dotazovaní pracovníci ve větší míře potvrdili, že dostatečné finanční 

zajištění jejich služeb by mohlo napomoci ke zkvalitnění motivace směrem k pracovníkům. 

Zlepšení této situace by zcela jistě napomohlo vedoucím pracovníkům k efektivnějšímu 

plánování mezd pracovníků, odměn, mimořádných prémií, nastavení osobního ohodnocení 

a také pomoci překlenout období na počátku každého roku, kdy organizace většinou 

nedisponují finančními prostředky na výplaty pracovníkům a to až do doby přijetí první 

schválené dotace. Zlepšení této situace by ale také velmi napomohlo k dostatečnému 

personálnímu zabezpečení těchto služeb, tím i menšího zatížení stávajících zaměstnanců, 

materiálního zabezpečení služeb, ke zkvalitnění a zpříjemnění pracovního prostředí, 

možnosti placení kurzovného, dle představy pracovníka a vedoucího služby a v mnohých 

dalších možnostech.   
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V souhrnu lze říci, že pracovníci KC a TP jsou motivováni především formou 

nefinanční. Jejich motivace vychází jak z vnější, tak vnitřní motivace, která vede 

k uspokojení potřeb nejen u klientů, kterým služby poskytují, ale také potřeb samotných 

pracovníků. Obě tyto formy motivace se u pracovníků velmi úzce prolínají.  

Jak se ukázalo, většině manažerů těchto organizací chybí finanční prostředky a 

zabezpečení k tomu, aby dokázali lépe nebo efektivněji motivovat. Tento prostředek pro 

motivaci se však u samotných pracovníků jako hlavní nepotvrdil. Byly zde vyjmenovány i 

mnohé další možnosti a nástroje, které vidí pracovníci jako motivující a s finančními 

prostředky nijak nesouvisely.  

Jak také uvedla ve svém článku M. Tichá věnujícímu se motivaci a motivování 

v sociálních službách: „Zatímco se čeští manažeři domnívají, že k efektivnímu motivování 

postrádají hlavně finanční zdroje, jejich lidé volají po harmonickém pracovním prostředí, 

uznání a dobrých vzájemných vztazích.“ (Tichá, 2013:20) 

 

Z dotazníků také vyplynulo, že motivace pracovníků se neustále vyvíjí. Velice 

zásadní může být také způsob vedení dané organizace, jakým směrem se motivace u 

pracovníků bude vyvíjet a do jaké míry ji mohou vedoucí pracovníci či management celé 

organizace ovlivnit. Jak se z dotazníků ukázalo, u některých pracovníků nejde vývoj této 

motivace vždy kladným směrem.  

 

Kromě výše uváděných hypotéz, které jsem se snažila svým výzkumem potvrdit, 

ale ne zcela u všech se mi to podařilo, jsem dospěla ke zjištění, že byť se organizace a 

motivace jejich pracovníků v lecčem shodují, je potřeba brát každou organizaci 

individuálně. I když se jedná o organizace, poskytující stejné služby, jejichž filosofií je 

především snižování sociálních a zdravotních rizik uživatelů drog, je každá z těchto 

organizací svým vlastním způsobem originál. Ať už se jedná o složení týmu, dobu praxe 

jejich členů, odbornost nebo specifičnost jejich cílové skupiny, které jsou služby 

poskytovány. Také každý z vedoucích pracovníků má svůj vlastní styl řízení, který ve své 

organizaci uplatňuje. V interpretaci dat jsem se snažila vždy poukázat na individualitu 

každé z organizací.  

Cílem mé práce bylo zjistit, čím jsou pracovníci K – center a terénních programů 

motivováni, kromě těchto zjištění bylo také mým cílem, aby zjištěné poznatky mohly 

posloužit vedení organizací k možnému posílení, přehodnocení nebo utvrzení se ve 
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stávajících nástrojích motivace jejich zaměstnanců tak, aby byla pro jejich zaměstnance 

nadále přínosná a podnětná. Věřím, že získaná data k tomu mohou napomoci.  

I když jsem se shrnutí k jednotlivým poznatkům věnovala u každé organizace 

individuálně, považuji za důležité na závěr této kapitoly zmínit ty nejdůležitější zjištěné 

poznatky a jejich možné využití pro zlepšení či povzbuzení motivace pracovníků v jejich 

organizacích.  

 

a) Vzájemně komunikovat a podporovat komunikaci – nezapomínat na tok 

informací všemi směry a to jak na oficiálních poradách, tak mimo ně, platí to jak mezi 

pracovníky v týmu, tak mezi pracovníky a managementem organizace. Předávání 

informací o dění i plánovaných změnách týkající se nejen daného týmu, ale i celé 

organizace. Napomáhá ke zvyšování důvěry pracovníků k organizaci a jejich loajality, 

neformální hovory mohou být také mnohdy přínosnější než ty na formálním poli. Možnost 

pracovníků vznášet své poznatky, názory a podněty, kterým je věnována patřičná 

pozornost, včetně zpětné vazby od vedoucích, podněcuje jednotlivce i celé týmy v jejich 

snaze posouvat se dál, seberealizovat se a učit se stále něčemu novému.   

b) Dbát na bezpečí pracovníků – každému pracovníkovi napomáhá vědomí toho, že 

se vedení zajímá o jeho bezpečnost a vytváří podmínky eliminující rizika plynoucí 

z výkonu této profese. 

c) Zavedení funkčního systému hodnocení – nejen pro hodnocení samotných 

pracovníků, ale také možnost vyjádření se samotných pracovníků směrem k vedení tak, 

aby bylo pro obě strany konstruktivní a přínosné, možnost vyjádření se, zajímat se o názor 

pracovníků, které není jen pouhou formalitou, mohou podněcovat pracovníky o to se více 

zajímat o dění ve svém týmu, celé organizaci i mimo ni. 

d) Být otevření a upřímní – upřímnost a otevřenost vedoucích pracovníků 

napomáhá před vytvářením domněnek nebo mylných informací vedoucích k demotivaci 

nebo konfliktům na pracovišti.   

e) Chválit a podporovat – uznání dobře odvedené práce a pochvala je pro některé 

pracovníky tím největším oceněním, kterého se mu může dostat. 

f) Najít si čas v případě potřeby – být přístupný pracovníkům nejen v době porad či 

jiných oficiálních setkání velice napomáhá k získávání a prohlubování důvěry pro další 

setkávání a vzájemnou komunikaci  

g) Podporovat teambuldingové aktivity – výlety, společné akce, pobyty mimo 

pracoviště - setkávání pracovníků mimo pracoviště, v uvolněné atmosféře, napomáhá 
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k vzájemné spolupráci a stmelování pracovníků, pěstování týmového ducha nejen v rámci 

svých týmů, ale také vnímání a poznávání kolegů z celé organizace.  

h) Podporovat, zkvalitňovat či zavádět zcela nové nástroje nefinanční motivace – 

reagovat na potřeby a přání pracovníků, konzultovat s pracovníky jejich podněty, názory, 

požadavky, zajímat se o kvalitu a přínos těchto nástrojů, jejich následné zavedení či 

zkvalitnění již stávajících nástrojů. 

ch) Podpora supervize – kvalitně vyjednaný kontrakt mezi supervizorem, vedoucím 

týmu a pracovníky může být jedním z nejvyužívanějších prostředků nefinanční motivace 

pracovníků i celé organizace.  

Účel supervize zaměřené na pracovníky je jedním z činitelů napomáhajícím 

patřičné úrovni motivace a v naplnění jejich potřeb ve vztahu k práci (Havrdová, 2008).  

Pokud je supervize používána pouze pro formální účely a pro naplnění určitých 

vnitřních či vnějších standardů, jsou to zcela zbytečně vynaložené prostředky. Pojem a účel 

supervize tak ztrácí zcela svůj smysl.  
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9 Závěr 
 

 Motivace pracovníků je téma, které se objevuje jako jedna z důležitých oblastí 

v oblasti řízení lidských zdrojů a to nejen v oblasti sociálních služeb. O tomto jsem se 

mohla sama přesvědčit především při rešerši odborné literatury v teoretické části. Kromě 

vymezení pojmu motivace a dalších termínů, které s motivací úzce souvisí, bylo 

v teoretické části popsáno a vysvětleno několik důležitých teorií motivace, které posloužily 

také k většímu pochopení pracovní motivace u pracovníků KC a TP zjišťované v praktické 

části této DP. 

 Výsledky popsané v praktické části ukázaly nejen to, co pracovníky motivuje, ale 

také to, co je pro ně nejvíce demotivující, v čem vidí sami rezervy, jaký pro ně má význam 

finanční a nefinanční motivace. Bylo také podloženo, že se pracovní motivace u 

pracovníků vyvíjí a to všemi možnými směry a u každého pracovníka je tento vývoj zcela 

odlišný. Zatímco pro některé byla v prvním momentu práce brána spíše v kontextu toho, že 

se jedná o zdroj příjmů sloužící k uspokojení základních potřeb každého člověka, po čase 

se pro ně práce stala něčím víc, posláním, prostředkem k tomu dosáhnout svých vlastních 

vnitřních uspokojení a seberealizace, v těchto případech můžeme vidět znaky 

Maslowovovy hierarchie potřeb, ale také McGregorovy teorie X a Y.  

Bylo také potvrzeno, že se nejedná vždy jen o motivátory vnitřní, ale také vnější, 

které velmi zásadně ovlivňují motivaci pracovníků, zde se také potvrdila Herzbergerova 

dvoufaktorová teorie. Vzhledem k tomu, že jsem empirickou část provedla ve více 

organizacích, každá z těchto teorií se u každé z těchto organizací potvrdila více a jiná 

méně. Na vzorku celkem 32 respondentů ze 4 zúčastněných organizací se, dle mého 

názoru, dostatečně dobře ukázalo, jak a čím jsou pracovníci motivováni. 

 Kromě výše uvedeného se praktická část zabývala zjištěnými poznatky ze strany 

vedení jednotlivých organizací. Ve dvou organizacích se jednalo o vyšší management, 

v dalších dvou o střední management. V každém případě byly zjištěny důležité údaje 

týkající se motivace ze strany vedení směrem k pracovníkům. Nejednalo se pouze o to 

zjistit, nakolik se vedení zajímá o motivaci pracovníků, ale o to, jaké nástroje sami 

manažeři využívají, co je dle vedení pro pracovníky motivující, ale také to, kde vidí sami 

rezervy a co jim k efektivnější motivaci schází. Na základě těchto získaných informací 

byly odvozeny možná doporučení pro vedení stávajících organizací, na jaké oblasti je 

dobré se zaměřit, které posílit či podporovat ve stávající podobě tak, aby byla pro jejich 

pracovníky opravdu motivující a nejednalo se pouze o vnější stimuly, které nijak nesouvisí 
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s posilováním vnitřní motivace, která je zejména v oblasti pomáhajících profesí velmi 

důležitá. 

 Důležitým a pozitivním zjištěním uskutečněného šetření je to, že stávající vedoucí 

pracovníci mají o tuto oblast řízení lidských zdrojů zájem a pracují na jejím 

zdokonalování. Byť někdy postrádají některé nástroje a není v jejich silách na ně 

dosáhnout, snaží se pracovat a zdokonalují to, co již k dispozici mají.  

 Fenomén týkající se špatného, nedostatečného nebo nesystematického financování 

těchto služeb se v případě těchto organizací také potvrdil, ale ne do takové míry, která by 

nějakým zásadním způsobem motivaci pracovníků ovlivňovala. Toto zjištění je prospěšné 

zejména pro vedení organizace, které má tak možnost zapracovat na prostředcích 

nefinančního charakteru motivace. 

 Zásadním zjištěním je bezesporu především to, že pracovníci v KC a TP 

motivováni jsou a to v mnoha směrech. Velmi často si uvědomují úskalí plynoucí z výkonu 

pomáhající profese. Přesto existuje stále mnoho příčin, které je podněcují pro práci v tomto 

oboru. 

 Prestiž těchto služeb není zdaleka tak vysoká, jak je tomu například u jiných 

sociálních služeb zaměřujících se na jinou cílovou skupinu. Společenské mínění a uznání 

potřebnosti těchto služeb, jak z šetření vyplynulo, se mnohým pracovníkům, ale také 

vedoucím pracovníkům – manažerům v oblasti tohoto druhu služeb stále nezdá tak vysoké.   

Velmi tak záleží právě na vedoucích pracovnících, aby se alespoň z jejich strany 

snažili své pracovníky podporovat a motivovat v jejich úsilí, které mnohdy vychází z jejich 

vlastní odhodlanosti a přesvědčení o důležitosti a smysluplnosti této práce.  

Do doby, než tyto služby dosáhnou patřičného společenského uznání, tak mohou 

právě samotní pracovníci, kteří jsou ve své snaze podporováni a motivováni, výrazně 

napomoci, když už ne k úplnému zlepšení situace některých svých klientů, tedy k úplné 

abstinenci, alespoň ke zmírnění dopadů drogové závislosti v sociální a zdravotní oblasti 

nejen u svých klientů, ale také celé společnosti.     

Myslím si, že tato práce může posloužit jako dobrý zdroj poznatků k motivaci 

pracovníků KC a TP, jejich vedení, ale všem dalším, kteří se o motivaci pracovníků 

zajímají. V této DP bylo pracováno se skutečnými výpověďmi pracovníků a jejich 

vedoucích pracovníků, které dokazují, že je důležité a nezbytné pro všechny strany 

se tématu motivace věnovat a neustále na něm pracovat.   
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