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ABSTRAKT 

Výzkum se soustředí na advokační neziskové organizace v České republice. 

Zabývá se otázkou, zda pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí se subjektivním vnímáním 

přítomnosti motivátorů a hygienických faktorů podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie 

motivace. Dále řeší souvislost mezi délkou pracovního poměru zaměstnanců těchto 

organizací a mírou pracovní motivace. 

Výzkum je prováděn dotazníkovým šetřením. Získaná data jsou zpracována pomocí modulu 

SPSS. 

Výsledky výzkumu ukazují důležitost motivátorů i některých hygienických faktorů pro 

pracovní motivaci vybraných zaměstnanců, ale neprokazují souvislost mezi délkou 

pracovního poměru a mírou motivace.  

Výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího kontextu s předchozími výzkumy 

v oblasti neziskových organizací v závěrečné diskuzi. 

Výzkum přinesl zjištění, že vybraní zaměstnanci jsou motivováni některými hygienickými 

faktory ve větší míře než motivátory, což nekoresponduje s Herzbergovou dvoufaktorovou 

teorií motivace. 

 

Klíčová slova: advokační neziskové organizace, pracovní spokojenost, motivace, 

motivátory, hygienické faktory, zaměstnanci. 

  



 

 

 

  

  



 

 

ABSTRACT 

The research focuses on advocacy NGOs in the Czech Republic, specifically on whether  

the work motivation of employees of advocacy NGOs participating in the Reconstruction  

of State project is related to subjective perception of the presence of motivators and hygiene 

factors according to Herzberg’s two-factor motivation theory. Furthermore, it studies  

the connection between the length of employment in these organizations and the amount  

of work motivation. 

The research was done using a questionnaire inquiry. The acquired data are processed using 

the SPSS module.  

The results of the research show the importance of both the motivators and hygiene factors 

for work motivation of the chosen employees, however they don’t show correlation between 

the length of employment and the amount of motivation. In the final discussion, the results 

are evaluated and placed into a wider context of preceding research in the field of NGOs. 

The research has found that some employees are motivated more by certain hygiene factors 

than by motivators, which is actually in contrast to Herzberg’s two-factor theory. 

 

Keywords: Advocacy NGO, job satisfaction, motivation, motivators, hygiene factors, 

employees. 
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1. ÚVOD 

V českých zemích má občanská společnost dlouhou tradici a nezastupitelnou roli  

v důležitých historických momentech, jakými byly národní obrození v 19. století, období 

vzniku ČSR v roce 1918 nebo sametová revoluce v roce 1989. V době nacistického  

a komunistického režimu byla tato tradice jistým způsobem zpřetrhána. Výsadní místo měl 

jednotný odborový svaz – Revoluční odborové hnutí. Avšak i přesto, že zájmové, sportovní 

či kulturní organizace mohly v socialistickém Československu existovat pouze jako součást 

Národní fronty, odvíjela se zde spontánní občanská aktivita včetně dílčí kritiky státního 

režimu (Dohnalová a kol., Frič a kol., Müller citováni in Vajdová, 2006). 

Rok 1989 byl pro českou občanskou společnost zlomovým bodem, byla přijata nová 

legislativa a začaly vznikat tisíce nových organizací. 

Podle některých autorů je mezi „starými“ organizacemi existujícími před rokem 1989 

a „novými“ organizacemi, které začaly vznikat po roce 1989, rozdíl. Ty „nové“ jsou 

vnímány jako „skutečné“ organizace občanské společnosti (Vajdová, 2006). 

Další novou a důležitou kapitolu pro českou občanskou společnost znamenal vstup 

zahraničních dárců do České republiky. Tito dárci podporovali rozvoj nové demokracie  

na počátku 90. let minulého století a přispěli významnou měrou ke konečnému přibližování 

se České republiky k Evropské unii, jíž se roku 2004 stala členem. „Hodnoty, priority a 

finanční podpora EU se tak staly silnými činiteli při rozvoji a utváření občanské společnosti 

v zemi “ (Vajdová, 2006). 

Nedílnou součástí občanské společnosti a jejím pulsem jsou nestátní neziskové 

organizace. Podle R. Ogilvieho by neziskové organizace měly sloužit jako „etické 

generátory“, které vytvářejí kvality demokracie, jež není individualistická, ale kolektivně 

individualistická. Práce v těchto organizacích je důležitá pro to, aby občané sami věděli,  

co demokracie znamená a chtěli ji tvořit tak, aby společnost byla semknutá a fungovala 

organicky (Ogilvie, 2004). 

Koncept morálky, který Ogilvie popisuje, je podle něj založen na porozumění tomu, 

co dlužíme sobě navzájem jako členové jedné společnosti. Morálka je z části sociálně 

formována a právě interakce s ostatními v rámci strukturovaného prostředí zprostředkující 

instituce je k tomuto sociálnímu utváření morálky zásadní (Ogilvie, 2004). 
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Pro demokracii a budování občanské společnosti jsou důležité veškeré neziskové 

organizace, které pomáhají integraci, neboť morální rozvoj je v těchto zřízeních základním 

aspektem.  

V této diplomové práci jsem se zabývala problémem motivace zaměstnanců nestátních 

neziskových organizací v ČR, na vybraném vzorku nevládních organizací zapojených  

do projektu Rekonstrukce státu. Téma pracovní motivace jsem zvolila proto, že se 

domnívám, že porozumění motivaci pracovníků v neziskovém sektoru je důležité pro 

efektivnost jejich práce, pro jejich udržení v sektoru, k rozvoji neziskového sektoru a právě 

k onomu budování demokracie prostřednictvím občanské společnosti. 

Práce je koncipována do čtyř hlavních částí. Zaprvé úvodu, v němž je vymezen 

problém, formulován cíl, hlavní hypotézy a výzkumné otázky (hlavní a specifické).  

Jsou v něm rovněž uvedeny použité výzkumné metody a sumarizována struktura celé práce.  

Druhá část se zabývá teoretickým vymezením práce, v němž je podán přehled  

o současnému stavu znalostí v rámci zadaného tématu. Třetí část se věnuje samotnému 

empirickému výzkumu, tedy metodologickým postupům, analýzám a jejich výsledkům.  

Na závěr práce je shrnuto dané téma, výsledky výzkumu jsou diskutovány a porovnávány  

s předchozími pracemi a zamýšlím se nad možnostmi využití výsledků k dalším šetřením. 

K teoretickému ukotvení práce jsem zvolila dvoufaktorovou teorii motivace 

Fredericka Herzberga a několik současných výzkumů, z České republiky i ze zahraničí, 

jejichž hlavními tématy jsou pracovní motivace zaměstnanců veřejného i neziskového 

sektoru, role intrinsické motivace ve veřejné službě a v neziskovém sektoru, vliv motivace 

na přechod zaměstnanců mezi jednotlivými sektory a motivace zaměstnanců v sociálních 

službách. 

Motivace je vnitřní proces utváření cílů jednání a v případě jeho realizace také jeho 

energetizace a udržování. Motivování je vnějšími prostředky (motivátory) navozovaný 

proces motivace. „Motivování se uskutečňuje určitými manažerskými technikami a systémem 

odměn a ‚trestů‘ vytvořených organizací, pozitivně a negativně sankcionujícím žádoucí  

a nežádoucí výsledky pracovního jednání členů organizace. Motivování přitom vychází  

z určitého modelu... Motivace přispívá nejen k pracovní produktivitě uskutečňující se  

v příznivých životních podmínkách, ale vytváří do jisté míry i odolnost vůči různým 

pracovním překážkám a zátěžím, umožňuje překonávat nepříznivé pracovní podmínky. 

Obecně tedy platí, že ovlivňování motivace člověka v práci znamená ovlivňování jeho 

pracovní ochoty... Pracovní ochotu vyjadřuje charakter jeho vztahu k práci v nejširším 
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smyslu. Tento vztah ukazuje, jak člověk hodnotí vykonávanou profesionální činnost, jaké 

místo zaujímá práce v jeho životě, v jeho myšlení a prožívání" (Bedrnová, Velehradský 

citováni in Nakonečný, 1992). 

Dvoufaktorová teorie F. Herzberga se stala jednou z nejvíce diskutovaných teorií  

v oblasti managementu, a to hlavně kvůli předpokladu, že mezi finanční odměnou  

a uspokojením z práce existuje pouze slabá souvislost. Její jedinečnost vychází z faktu, že 

F. Herzberg proti sobě postavil odlišné faktory pro spokojenost a nespokojenost. Faktory, 

které působí v oblasti pracovní nespokojenost – spokojenost, nazývá hygienické faktory. 

Faktory, které působí v oblasti pracovní nespokojenost – spokojenost + motivace, nazývá 

motivátory.  Mnoho manažerů se podle Herzberga snaží motivovat pomocí hygienických 

faktorů (např. pomocí platu), což není efektivní.  Nejprve musejí být zajištěny hygienické 

faktory, jako pojistka toho, že není snižována motivace, a pro nabytí jistoty, že zaměstnanci 

nejsou nespokojení. Poté je důležité soustředit se na motivátory. Hygienické faktory mají 

být přítomny předtím, než začnou fungovat motivátory (Bedrnová, Nový, 1994, Herzberg, 

1971, Kermally, 2005). 

Podle F. Herzberga mezi motivátory patří: úspěch, uznání, práce samotná, 

odpovědnost, možnost povýšení a možnost psychického růstu. Motivátory vedou k vyšší 

motivaci pracovníka a souvisejí s pracovní náplní. Týkají se vyšší úrovně potřeb, a pokud 

jsou přítomny, zvyšují motivaci. Hygienické faktory jsou: dohled, politika a správa 

organizace, pracovní podmínky (fyzické prostředí), mezilidské vztahy s kolegy, mezilidské 

vztahy s podřízenými, mezilidské vztahy s nadřízenými, status – postavení v organizaci, 

pracovní jistoty, plat a dopad práce na osobní život. Tyto faktory souvisejí s pracovním 

kontextem a prostředím a nespokojenost s nimi vede k nespokojenosti v práci (Herzberg, 

1971, Kermally, 2005). 

Ve studiích, jež jsou zmíněny v teoretické části (Herzberg, 1971, Tietjen, Myers, 1998, 

Basset-Jones, Lloyd, 2005), a které se zabývají dvoufaktorovou teorií motivace, je uvedeno, 

že pro dosažení lepšího výkonu pracovníka a jeho motivaci je třeba využít faktorů z kategorie 

motivátory. Faktory ze skupiny hygienické faktory souvisejí s pracovní spokojeností 

zaměstnanců, ale nemají vliv na jeho lepší pracovní výkon. 

Ve své práci jsem se pokusila zjistit, zda faktory z kategorie motivátory motivují  

k práci zaměstnance advokačních neziskových organizací v České republice, a to na 

vybraném vzorku nevládních organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu.  
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V dalších uvedených výzkumech pracovní motivace v oblasti sociálních služeb 

neziskového, veřejného i soukromého sektoru (Borzaga, Tortia, 2006, Georgellis, Tabvuma 

2010, Lorencová, 2010, Shields, Smith, 2013) v České republice a v zahraničí, je vedle 

intrinsické motivace zdůrazňována role přátelských vztahů na pracovišti či pracovní dohled. 

Rovněž je zde uváděno, že faktor plat nemá na míru motivace zaměstnanců servisních 

neziskových organizací vliv. Všechny tyto faktory podle dvoufaktorové teorie F. Herzberga 

patří do kategorie hygienických faktorů, a neměly by mít na motivaci zaměstnanců zásadní 

vliv (Herzberg, 1971). 

 Na základě těchto výzkumů jsem se snažila ověřit, zda i faktory ze skupiny 

hygienické faktory z dvoufaktorové teorie motivace motivují k práci, tedy zda souvisejí  

s mírou motivace zaměstnanců nevládních organizací zapojených do projektu Rekonstrukce 

státu, i přesto, že podle teorie F. Herzberga tato skupina faktorů souvisí pouze s pracovní 

spokojeností zaměstnanců (Herzberg, 1971). 

Některé z uvedených výzkumů (Georgellis, Tabvuma, 2010, Lorencová, 2010)  

se zabývají otázkou přetrvávání a snižování intrinsické motivace při přechodech 

zaměstnanců mezi sektory a otázkou vlivu délky pracovního poměru na záměr zaměstnance 

opustit organizaci. Na základě výsledků těchto výzkumů jsem se pokusila zjistit, zda existuje 

souvislost mezi délkou pracovního poměru a mírou pracovní motivace zaměstnanců 

nevládních organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda míra motivace zaměstnanců advokačních 

neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktorů z kategorie motivátory a z kategorie hygienické faktory podle 

dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. Dále si kladla za cíl zjistit, zda míra motivace 

zaměstnanců advokačních nevládních organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu 

souvisí s délkou pracovního poměru.  
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Hlavní výzkumná otázka mé práce zní: 

„Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

motivátorů a hygienických faktorů podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace?“ 

Druhá výzkumná otázka zní:  

„Liší se míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu v závislosti na délce jejich pracovního poměru?“  

Další specifické výzkumné otázky jsou uvedeny v teoretické části diplomové práce. 

 

Pro svůj výzkum jsem stanovila následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí s motivátory a hygienickými 

faktory z dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. 

Hypotéza 2: Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu se liší v závislosti na délce jejich 

pracovního poměru. 

Další předpoklady, které měly být výzkumem ověřeny, jsou: 

 faktory „mezilidské vztahy“, z kategorie hygienických faktorů, budou pozitivně 

souviset s mírou pracovní motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených 

do projektu Rekonstrukce státu; 

 faktor „plat“, z kategorie hygienických faktorů, nebude souviset s mírou pracovní 

motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu. 

Vzhledem k charakteru výzkumných otázek a cíli výzkumu jsem zvolila kvantitativní 

výzkumnou strategii. Výzkum jsem prováděla formou dotazníkového šetření a následné 

analýzy sesbíraných dat. Po vytvoření dotazníku jsem provedla pilotní šetření a na základě 

jeho výsledků dotazník upravila do finální podoby.  
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Součástí empirické části práce je zdůvodnění volby kvantitativní výzkumné strategie. 

Podrobný popis a odůvodnění volby výzkumného vzorku (advokační neziskové organizace 

zapojené do projektu Rekonstrukce státu), popis pilotního šetření, popis sběru dat (s jeho 

úspěchy i nezdary), popis následné analýzy dat a interpretace výsledků. 

Analýzu dat jsem prováděla metodou deskriptivní statistiky, korelační analýzy  

a regresní analýzy. Statistické problémy, na které jsem se při práci zaměřila (získání 

statistických odhadů parametrů funkce, testování hypotéz a ověřování předpokladů 

regresního modelu), jsem zpracovávala postupem podle Hendla (Hendl, 2012) a podle Fielda 

(Field, 2009). 

V závěru práce jsem shrnula výsledky analýzy dat, objasnila, zda bylo dosaženo cílů 

výzkumu, odpověděla na hlavní a specifické výzkumné otázky a potvrdila, či zamítla 

hypotézy výzkumu.  

Výsledkem výzkumu bylo rovněž zjištění, jaký druh motivace je pro zaměstnance 

advokačních neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu klíčový. 

Určila jsem, které faktory tito zaměstnanci upřednostňují pro svou pracovní spokojenost  

a motivaci a vyhodnotila, zda jsou tyto výsledky srovnatelné s předešlými výzkumy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Teorie motivace 

Motivace je velmi komplikovaný fenomén, termín motivace není doposud  

v psychologii jednoznačně vymezen a je mnoho teorií, které se zabývají jejími procesy.  

V organizaci je pro podávání pracovního výkonu, zajištění efektivity, zásadní především 

motivace k pracovní činnosti. 

E. Bedrnová a I. Nový ve své knize Psychologie a sociologie řízení uvádějí,  

že pracovní motivace je aspekt motivace chování, který je spojen s výkonem pracovní 

činnosti. Jedná se o plnění pracovních úkolů, držení určité pracovní pozice a jí odpovídající 

pracovní roli. „Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, ke konkrétním 

okolnostem jeho pracovního plnění a ke konkrétním pracovním úkolům, tj. vyjadřuje 

konkrétní podobu jeho pracovní ochoty“ (Bedrnová, Nový, 1994). 

Typy pracovní motivace, jež jsou rozlišovány v psychologii, jsou: 

 tzv. motivace intrinsická, což jsou motivy, které souvisejí s prací samou;  

k nejvýznamnějším intrinsickým motivům práce patří potřeba činnosti vůbec, 

potřeba kontaktu s druhými lidmi, potřeba výkonu, touha po moci, potřeba smyslu 

života a seberealizace, 

 tzv. motivace extrinsická, což jsou motivy, které jsou mimo vlastní práci;  

k nejvýznamnějším extrinsickým motivům práce patří potřeba peněz, potřeba jistoty, 

potřeba potvrzení vlastní důležitosti, potřeba sociálních kontaktů, potřeba 

sounáležitosti, partnerského vztahu (Bedrnová, Nový, 1994; zvýraznění v originále).  

Bedrnová a Nový ve své knize uvádějí dvoufaktorovou teorii motivace amerického 

psychologa Fredericka Herzberga a jeho spolupracovníků na prvním místě a porovnávají  

ji s teorií motivace lidského chování Abrahama Maslowa (Bedrnová, Nový, 1994). 

A. Maslow patřil mezi humanistické psychology, kteří byli inspirováni existenciální 

filozofií. Hypotéza hierarchie v Maslowově motivační teorii říká, že „lidé jsou motivováni 

hierarchickým systémem základních instinktoidních potřeb“. Hierarchie potřeb obsahuje 

potřeby fyziologické, potřeby bezpečí, afiliační potřeby, potřeby uznání a potřeby 

seberealizace. Neuspokojené „nižší“ potřeby zvítězí v konfliktu nad neuspokojenými 

„vyššími“ potřebami, seberealizace tak vyžaduje uspokojení všech ostatních potřeb. 

  



20 

 

Podle této teorie jsou motivačními silami pouze neuspokojené potřeby, neboť 

„uspokojená [satisfied] potřeba nemotivuje.“ Až když je nižší potřeba „gratifikována“, může 

determinovat chování jedince. „Gratifikace potřeb také mění kognitivní procesy jedince  

a jeho postoje a hodnocení“ (Madsen, 1979). 

Klasifikace potřeb podle Maslowa je následující: 

 Fyziologické potřeby: hlad, žízeň, sex atd. (mnohé z nich jsou homeostatické). 

 Potřeby bezpečí: jistota, stabilita, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti  

a chaosu, potřeba struktury, pořádku, zákona, mezí, potřeba silného ochránce apod. 

 Afiliační potřeby: potřeby lásky, náklonnosti a potřeba někam patřit. 

 Potřeby uznání: potřeby dosažení úspěšného výkonu a potřeby prestiže. 

 Potřeby seberealizace: tato třída „se týká žádosti člověka po sebenaplnění, totiž jeho 

tendence uskutečnit to, čím potenciálně je.“ 

Maslow pro potřeby seberealizace používá termín „potřeby růstu“ (nebo také 

„metamotivace“ či „metapotřeby“) a odlišuje je od ostatních „potřeb nedostatkových“. 

Rozlišení mezi „nižšími“ a „vyššími“ potřebami je relativní, neboť určité třídy potřeb  

jsou v hierarchii níže, avšak zároveň výše než jiné (Madsen, 1979). 

Bedrnová a Nový ve schématu porovnání Maslowovy a Herzbergovy teorie uvádějí 

„růstové potřeby“ v souvislosti s motivátory a „nedostatkové potřeby“ s hygienickými 

faktory (Steinmann, Schreyögg citováni in Bedrnová, Nový, 1994). 

Dvoufaktorová teorie motivace Fredericka Herzberga je v manažerské literatuře 

druhou nejčastěji citovanou motivační teorií. Je označována také jako motivačně hygienická 

teorie a je založena na předpokladu, „že člověk má dvě skupiny protikladných potřeb:  

svým charakterem subhumánní, živočišnou potřebu vyhnout se bolesti, a naproti tomu 

typicky a výhradně lidskou, kulturní potřebu psychického růstu" (Herzberg citován  

in Bedrnová, Nový, 1994). 

F. Herzberg a jeho spolupracovníci prováděli v 50. letech výzkum – tzv. Pittsburghské 

studie – a zjistili, že na pracovní motivaci působí dvě skupiny odlišných faktorů. 

První skupina faktorů jsou faktory vnější, hygienické, (tzv. dissatisfiers) a působí  

v dimenzi pracovní nespokojenost – pracovní spokojenost.  

Druhá skupina faktorů jsou faktory vnitřní, motivátory, (tzv. satisfiers) a působí  

v dimenzi pracovní nespokojenost – pracovní spokojenost + motivace (Bedrnová, Nový, 

1994; zvýraznění v originále). 
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Podle této teorie pracovní motivace souvisí s pracovní spokojeností. Klade důraz  

na skutečnost, že nezbytná pro pracovní motivaci je alespoň dlouhodobá absence pracovní 

nespokojenosti a zároveň zdůrazňuje, že „pracovní spokojenost nemusí automaticky 

znamenat motivovanost pracovníka“ (Bedrnová, Nový, 1994). 

Tam, kam A. Maslow umisťuje růstové potřeby seberealizace a z jisté části potřeby 

uznání a úcty, dává Herzberg své motivátory. Patří mezi ně práce sama a její obsah, osobní, 

psychický rozvoj (růst), prožitek výkonu a úspěchu, odpovědnost, postup a uznání  

za prokázanou práci. Nedostatkové potřeby v hierarchii potřeb A. Maslova je možné 

přirovnat k Herzbergovým hygienickým faktorům, jimiž jsou: status, mezilidské vztahy  

(s nadřízenými, s kolegy, s podřízenými), odborná kompetence nadřízeného, personální 

politika a personální řízení, jistota práce (pracovní jistoty), mzda a pracovní podmínky 

(Steinmann, Schreyögg citováni in Bedrnová, Nový, 1994; zvýraznění v originále). 

Skupina hygienických faktorů je souborem motivů odpovídajícím definici extrinsické 

motivace. Skupinu vnitřních faktorů tvoří práce samotná, tedy převážně motivy intrinsické. 

2.2 Pracovní motivace podle F. Herzberga 

Ve své knize Work and the Nature of Man F. Herzberg podrobně popisuje dvě 

kategorie lidských potřeb. Jedná se o shrnutí nejdůležitějších údajů jeho studie, zabývající 

se konceptem, že člověk má dvě sady potřeb – zvířecí potřebu vyhnout se bolesti a potřebu 

lidské bytosti psychicky růst. Sada potřeb, jež pochází z lidské zvířecí dispozice –  

- označovaná jako Adamův pohled na člověka -  je zaměřena na zamezení ztrát na životech, 

hladu, bolesti, sexuální deprivaci a na jiných základních pudech; navíc k tomu se přidávají 

nekonečné variace naučených a získaných strachů, které se k těmto základním pudům váží. 

Sada potřeb, jež ovládá druhý segment lidské přirozenosti - podle Abrahamova pojetí lidské 

bytosti - je přesvědčivá touha realizovat svůj vlastní potenciál kontinuálním psychologickým 

růstem.  

Má-li být člověk správně pochopen, musí být na tyto dvě vlastnosti stále pohlíženo 

jako na samostatné biologické, psychologické a existenciální původy (Herzberg, 1971). 

„Herzberg ilustroval tyto nálezy obrazy ‚zvířete-Adama‘ a ‚člověka-Abraháma‘: 

prvnímu jde o vyhnutí se strastem, kdežto druhý je zaměřen na psychický růst v seberealizaci 

z plnění úkolů. U ‚člověka-Abraháma‘ jde o nutkavou potřebu člověka uskutečnit své vlastní 

možnosti prostřednictvím stálého psychického růstu“ (Nakonečný, 1992). 
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Člověk dokáže přežít pomocí vlastních duševních schopností, ale má i obvody 

chování, které pracují nad rámec mechanismů, které potřebuje k přežití. Je to tato přebytečná 

potencialita, která obsahuje zvláštní a jedinečnou sílu lidské motivace. Je zdrojem 

abrahámovské charakteristiky; používat mozek představuje systém potřeb samo o sobě, 

oddělený od jakéhokoliv spojení s - nebo od závislosti na - základních biologických 

imperativech (Herzberg, 1971). 

Herzberg a jeho spolupracovníci prováděli svůj výzkum v Pittsburghu formou 

interview se dvěma sty inženýry a účetními. Této studii a s ní souvisejícím výzkumům  

se podrobně věnují Herzbergovy knihy The Motivation to Work (1967) a Job Attitudes –   

- review of research and opinion (1957).  V rozhovorech výzkumu byli respondenti 

požádáni, aby hovořili o událostech, které zažili při práci, a které buď vedly k výraznému 

zlepšení jejich uspokojení z práce, nebo naopak k výraznému snížení spokojenosti s prací. 

Rovněž byli respondenti dotazováni, zda jejich pocity (ne)spokojenosti související s jejich 

prací, měly nějaký vliv na jejich pracovní výkon, osobní vztahy nebo celkový stav 

(Herzberg, 1971). 

 Herzberg definuje jako determinanty pracovní spokojenosti pět faktorů – úspěch, 

uznání, práce sama, odpovědnost a povýšení (achievement, recognition, work itself, 

responsibility, advancement). Poslední tři mají větší význam pro trvalejší změnu postojů  

k práci. Všech těchto pět faktorů zmiňovali respondenti Pittsburghských studií velmi zřídka, 

když popisovali události související s jejich pracovní nespokojeností. Hlavními 

"dissatisfaktory", tedy faktory, k nimž se ve vyprávění respondentů pojily pocity pracovní 

nespokojenosti, jsou politika a správa společnosti, dohled, plat, mezilidské vztahy  

a pracovní podmínky (company policy and administration, supervision, salary, 

interpersonal relations and working condition). Spíše, než popis vztahu člověka k tomu,  

co dělá, poskytují "dissatisfaktory" popis vztahu ke kontextu nebo prostředí, ve kterém 

člověk dělá svou práci. Jedna skupina faktorů souvisí s tím, co člověk dělá, a druhá souvisí 

se situací, v níž to dělá (Herzberg, 1971). 

 Vzhledem k tomu, že „dissatisfaktory“ popisují prostředí, v němž člověk pracuje, 

slouží především preventivně k zajištění uspokojení z práce a zároveň mají jen malý vliv  

na pozitivní pracovní postoje, byly pojmenovány jako hygienické faktory. „Satisfaktory“ 

byly pojmenovány jako motivátory, protože studie ukázaly, že účinně motivují jednotlivce 

k vynikajícímu výkonu a úsilí (Herzberg, 1971). 
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Hlavním výsledkem analýzy Fredericka Herzberga a jeho spolupracovníků bylo,  

že hygienické faktory vedou k vytváření pracovní nespokojenosti kvůli potřebě  

„vyhnout se“ nepříjemným pocitům.  Události spojené s motivátory vedly k uspokojení z 

práce, z důvodu potřeby růstu nebo „aktualizace sebe sama“. Na psychologické úrovni -  dva 

rozměry pracovních postojů se odrážejí ve dvou dimenzích struktury potřeb: člověk 

potřebuje systém pro zamezení nepříjemnosti a paralelní systém pro potřebu osobního růstu. 

Faktory, které produkují pracovní spokojenost, jsou oddělené od faktorů, které vedou  

k pracovní nespokojenosti (Herzberg, 1971). 

Pokud jsou vnější, hygienické faktory, v nepříznivém stavu, vzbuzují v pracovnících 

pracovní nespokojenost a působí negativně na motivaci pracovního jednání. 

Pokud jsou v příznivém stavu, vedou k pracovní spokojenosti, ale nijak výrazně 

neovlivňují motivaci k práci. 

Pokud jsou vnitřní faktory, motivátory, v nepříznivém stavu, způsobují, že pracovníci 

nejsou spokojeni. Rovněž nejsou motivováni k práci. 

Naopak, když jsou motivátory v příznivém stavu, vzbuzuje to v pracovnících pracovní 

spokojenost a příznivě je to motivuje k práci (Herzberg citován in Bedrnová, Nový, 1994). 

Jako dominující byly prezentovány jen faktory, u nichž se zjistilo, že jsou statisticky 

rozlišitelné v pozitivním a negativním přístupu k práci. Další faktory, které se rovněž ukázaly 

ve výzkumu F. Herzberga a jeho spolupracovníků významné pro kategorii hygienických 

faktorů, byly: status, jistota práce (pracovní jistoty), efekt na osobní život (status, job 

security, effect on personal life), a do kategorii motivátorů přibyl faktor možnost růstu 

(Herzberg, 1971). 

2.3 Motivátory a hygienické faktory 

Vzhledem k faktu, že Maslowova teorie je obecnější a že Herzbergova teorie vznikala 

přímo zkoumáním pracovní motivace lidí v zaměstnání, rozhodla jsme ve svém výzkumu, 

resp. při tvorbě otázek v dotazníku, vycházet z Herzbergovy dvoufaktorové teorie. 

Na základě motivátorů a hygienických faktorů uvedených v Herzbergově knize Work 

and the Nature of Man jsem v tabulce č. 1 vytvořila přehled souboru motivátorů  

a hygienických faktorů. 
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Tabulka č. 1: Přehled motivátorů a hygienických faktorů 

Motivátory Hygienické faktory 

1. Úspěch 

2. Uznání 

3. Práce samotná 

4. Odpovědnost 

5. Povýšení 

6. Možnost růstu 

1. Dohled – technický 

2. Politika a správa organizace 

3. Pracovní podmínky (fyzické prostředí 

4. Mezilidské vztahy mezi kolegy 

5. Mezilidské vztahy s podřízenými 

6. Mezilidské vztahy s nadřízenými 

7. Status 

8. Pracovní jistoty 

9. Plat 

10. Osobní život (dopad práce na osobní život) 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

V rámci výzkumu Herzberga a jeho spolupracovníků byly respondentům pokládány 

otázky směřující k zjištění jejich spokojenosti a nespokojenosti a následně zjišťování 

podmínek, za nichž spokojenost nastala a byla udržována nebo byla naopak narušena.    

Jednotlivé případy pak na základě analýzy byly rozděleny do několika kategorií. 

Do kategorie úspěchu patřily případy respondentů zahrnující úspěšné dokončení práce, 

řešení problémů.  

V kategorii uznání se jednalo o projev uznání respondentovi, jehož zdrojem mohl být 

školitel, kolega, jedinec v řízení organizace či z managementu apod. 

Kategorie práce sama byla vytvořena z odpovědí, v nichž respondenti spojovali aktuální 

pracovní činnosti s dobrými či špatnými pocity. Patří sem např. náplň práce,  

která může být rutinní, tvůrčí, příliš snadná či naopak příliš obtížná (Herzberg, 1971). 

Faktor odpovědnosti zahrnoval série odpovědí, v nichž respondenti mluvili  

o uspokojení vyplývajícího z odpovědnosti, již měli za svou práci nebo za práci druhých 

nebo z odpovědnosti za něco nového. A zároveň sem patřily událostí spojené s negativním 

postojem k práci pramenícím z nedostatku odpovědnosti (Herzberg, 1971). 

Kategorie povýšení zahrnovala události spojené s postupem, tedy změnu pozice respondenta 

v organizaci. 

Kategorie možnost růstu zahrnovala nejen případy popisující respondentův postup  

v rámci organizace, ale rovněž rozvoj v jeho profesi a rozvoj jeho vlastních schopností  

a dovedností (Herzberg, 1971). 
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Herzberg a jeho kolegové kodifikovali události, které se točily kolem povahy 

interpersonálních vztahů. Jako dohled technický byly označeny ty, v nichž kritickou 

charakteristikou byly kompetence nebo nekompetence, férovost nebo neférovost supervisora 

(kontrolora nebo školitele), ochota nebo neochota delegovat zodpovědnost a učit ostatní.  

Permanentně kritický, přehlížející či naopak efektivní dohlížitel může být zdrojem 

mimořádných pocitů (Herzberg, 1971). 

Kategorie politika a správa společnosti zahrnovala události týkající se personálního řízení 

a personální politiky organizace. Mohlo jít i o situace, v nichž jedinec ve spleti pracovních 

a komunikačních vztahů nevěděl, pro koho vlastně pracuje, či o úplnou absenci personální 

politiky díky nedostatečné organizaci práce (Herzberg, 1971). 

Kategorie pracovní podmínky zahrnovala odpovědi týkající se fyzických podmínek práce, 

množství práce či zařízení, které bylo pro provádění práce k dispozici, např. větrání, 

osvětlení, pracovní nástroje, prostory (Herzberg, 1971). 

Kategorie mezilidských vztahů vznikla kódováním příběhů, v nichž respondenti skutečně 

mluvili o povaze interakce s nějakou osobou uvnitř organizace. Tři hlavní kategorie jsou: 

mezilidské vztahy s nadřízenými, mezilidské vztahy s podřízenými, mezilidské vztahy 

s kolegy (Herzberg, 1971). 

Kategorie status byla použita, pokud respondent zmínil nějaký vnější znak, nárok  

na něco, co souviselo s pracovním postavením a vyvolávalo určité pocity. Např. možnost 

jezdit firemním autem nebo nemožnost využívat podnikovou jídelnu (Herzberg, 1971). 

Kategorie pracovní jistoty se týkala firemní stability či nestability, míry zaměstnanosti 

(Herzberg, 1971). 

Kategorie  osobní život zahrnovala situace, v nichž některé aspekty práce ovlivňovaly 

osobní život takovým způsobem, že výrazně ovlivnily respondentovy pocity týkající se 

práce. Např. požadavek společnosti, aby se pracovník přestěhoval do oblasti, která je obtížně 

akceptovatelná jeho rodinou (Herzberg, 1971). 

Kategorie platu zahrnovala všechny události, ve kterých finance hrály nějakou roli. Poměrně 

překvapivě téměř všechny z těchto událostí obsahovaly zvýšení platu,  

anebo nenaplněné očekávání v tomto směru (Herzberg, 1971). 

 „Závěr: pracovní spokojenost není zajišťována vnějšími pracovními podmínkami, 

nýbrž obsahem práce samé, a proto se uskutečňuje v kognitivní dimenzi jako rozšiřování 

vědění, jeho uspořádávání, jako objevování nových poznatků a jako tvořivost; v dimenzi 
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motivace pak jako osamostatňování (uskutečňování jedinečnosti a zvláštnosti jedince) a jako 

vnitřní rozvoj se vzestupem životních možností. Jsou tu patrné vlivy Maslowovy 

humanisticko-psychologické koncepce seberealizace (sebeaktualizace). Herzbergovo pojetí 

pracovní spokojenosti je úzké. Znamená spokojenost s prací jako takovou, bez ohledu  

na vnější podmínky“ (Nakonečný, 1992). 

2.4 Studie zabývající se Herzbergovou motivační teorií 

Z důvodu globalizace, demografických změn, technologického vývoje a zrychlení  

v nárůstu inovace a rozšiřování se nových nápadů, existuje tlak na organizace a pracovní 

síly, aby neustále dodávaly zlepšení v produktech, systémech a procesech. Protože 

organizace a ti, kteří v nich pracují, zažili kataklyzmické změny během minulého půlstoletí, 

zabývají se N. Bassett  Jones a G. C. Lloyd ve své studii Does Herzberg’s motivation theory 

have staying power otázkou, zda je Herzbergův model dvoufaktorové teorie motivace k práci 

po padesáti letech stále platný (Bassett - Jones, Lloyd, 2005). 

Autoři uvádějí, že Herzberg a jeho spolupracovníci navrhli dva faktory, které ovlivňují 

pracovní motivaci – hygienické faktory, které demotivují, když nejsou dostatečné,  

a motivátory, které udržují pracovní snahu. Tato teorie se stala jednou z nejvíce 

diskutovaných teorií v oblasti managementu, především kvůli předpokladu, že mezi finanční 

odměnou a uspokojením z práce existuje pouze slabá korelace. Zatímco nedostatečná 

finanční odměna může demotivovat, za určitou hranicí se peníze stanou hygienickým 

faktorem. Teorie se tak postavila proti dominantním teoretickým předpokladům té doby,  

že uspokojení a neuspokojení s prací může být prezentováno jako kontinuální křivka, 

uprostřed které by jednotlivec zaujímal neutrální stav, v němž není ani spokojený, ani 

nespokojený. Nespokojenost je výsledek absence faktorů, které by měly způsobovat 

spokojenost ( Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Herzberg a jeho tým zkoumali vliv čtrnácti faktorů na pracovní spokojenost  

a nespokojenost, v rozmezích frekvence a doby trvání dopadu. Používali rozhovory 

zahrnující kritickou analýzu incidentu (critical incident analysis), což v té době 

představovalo relativně novou metodu sběru dat. Výsledky byly tak výrazné, že bylo nutné 

vytvořit dvě skupiny faktorů, v závislosti na tom, zda středem zájmu bylo pracovní 

uspokojení, či nespokojenost. Herzberga a jeho spolupracovníky zaujalo, že spokojenost  

s proměnnými hygienických faktorů nekorelovala se zvýšenými stupni pracovního 

uspokojení. Vznikající dvoufaktorový model tak přímo zpochybnil dominantní paradigma 

odkázané na přístup jediného měřítka (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 
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Herzbergovy výsledky spustily celou řadu podobných studií. Výzkumníci, kteří 

použili k výzkumu rovněž interview kritického incidentu, ukazovali konzistenci s původními 

výsledky. Oproti tomu výzkumy prováděné jinými metodami (převážně průzkumy) 

podporovaly „uniscalar“ model uspokojení s prací (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Kermally Sultan ve svém díle Gurus on People management (2005) uvádí,  

že Herzberg pomocí svého výzkumu zjistil, které faktory činí zaměstnance spokojenější  

v jejich práci a které faktory způsobují, že svou práci nemají rádi. Faktory vedoucí k vyšší 

motivaci pracovníka se týkají pracovní náplně (job content), oslovují vyšší úroveň potřeb  

a zvyšují motivaci, pokud jsou přítomny. Faktory vedoucí k nespokojenosti v práci souvisejí 

s pracovním kontextem a prostředím. Pokud nejsou přítomny, má to nepříznivý dopad  

na výkon zaměstnanců. V tomto pohledu je opakem pracovní spokojenosti nedostatek 

pracovní spokojenosti – ne pracovní nespokojenost. Opakem nespokojenosti s prací je tedy 

absence nespokojenosti (Kermally, 2005). 

Jedinečnost Herzbergovy teorie vychází z faktu, že její autor proti sobě postavil 

odlišné faktory pro spokojenost a nespokojenost. Mnoho manažerů se podle Herzberga snaží 

motivovat pouze pomocí hygienických faktorů (např. pomocí platu), což může být 

neefektivní. Nejprve musí být zajištěny hygienické faktory, pro jistotu, že není snižována 

motivace, a poté je třeba se soustředit na motivátory. Je nutné, aby hygienické faktory byly 

přítomny předtím, než začnou motivátory pracovat (Kermally, 2005). 

Herzbergova teorie tvrdí, že pokud dáme zaměstnanci více peněz, či nový titul 

(hygienický faktor) bez větší odpovědnosti, zastavíme tím jeho stěžování si na práci,  

ale nemotivujeme ho tím k lepšímu pracovnímu výkonu. Zaměstnanci by měli být 

motivování prací, pokud je cílem mj. dlouhotrvající loajalita k organizaci. Tato teorie 

přispěla k politice „ pracovního obohacení“ – zavést pracovníkovu odpovědnost za práci, 

kterou vykonává, a podpořit tak jeho zájem o tuto práci (Kermally, 2005). 

 Ve snaze o rozšíření některých pracovních míst management spíše častěji omezuje 

osobní přínos zaměstnanců, než aby jim dal možnost růstu v jejich obvyklé práci. Tyto snahy 

„horizontálního zatížení“ (v opozici proti vertikálnímu zatížení nebo motivačním faktorům) 

přinášely problémy. Horizontální pracovní zatěžování (navýšení objemu, rutinní úřednické 

aktivity, plnění úkolů v cyklech) pouze rozšiřuje nesmyslné úkoly ("práce pro práci" nevede 

k vyšší motivaci) (Herzberg citován in Kermally, 2005). 
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Vedle vysvětlení pojmu motivátory na praktických příkladech Herzberg (Herzberg citován 

in Kermally, 2005) definuje sedm bodů, které vedou k vertikálnímu zatížení, a tedy k vyšší 

motivaci pracovníků:  

1. Odstranění některých kontrolních mechanismů a zároveň podržení si zodpovědnosti. 

2. Zvýšení zodpovědnosti jednotlivců za jejich vlastní práci. 

3. Dodání zaměstnancům kompletní přirozené jednotky práce (modul, divize, oblast 

apod.). 

4. Poskytnutí dodatečné autority zaměstnancům při jejich aktivitě. Vážení si sebe sama 

během práce. 

5. Poskytnutí periodických reportů, jež by byly přímo k mání pracujícím samotným, 

nejenom jejich supervizorům. 

6. Zavedení nových a náročnějších úkolů, takových, které dosud nebyly řešeny. 

7. Přidělení specifických či specializovaných úkolů jednotlivcům tak, aby jim bylo 

umožněno stát se experty. 

Důležité body Herzbergova přístupu (Kermally, 2005):  

1. Soustředit se na hygienické faktory v motivování lidí není efektivní. 

2. Poskytnout lidem příležitost pro zodpovědnost, možnost dosažení něčeho  

a příležitost osobního růstu. Je to stejné, jako když mají možnost seberealizace. 

3. Předělat pracovní úkoly tak, aby byla práce pro lidi smysluplná. 

4. Jednotlivci se silnými růstovými potřebami pozitivně reagují na obohacující 

pracovní úkoly. 

5. Lidé mohou být v jednom okamžiku velmi spokojeni i velmi nespokojeni zároveň. 

6. Vědomostní pracovníci budou lépe reagovat na sdílení a vytváření organizačních 

znalostí, pokud budou motivováni „high-order needs“. 

7. „Posílení“ je o obohacování pracovních úkolů, umožnění jednotlivci dosáhnout vyšší 

úrovně potřeb. 

Kritici Herzbergovy dvoufaktorové teorie mu vytýkají následující: 

 Dotazováni byli pouze inženýři a účetní, zjištění nelze použít na jiné profesionální 

skupiny. 

 To, co vedlo k těmto zjištěním, byla pouze použitá metodologie. 

 Herzbergova metodologie postrádala vědeckou disciplínu (sebekontrolu). 

 Hygienické faktory a motivátory se liší podle závislosti na druzích individuí,  

která jsou zahrnuta, a na povaze práce, jež je zkoumána. 
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 Někteří tvrdí, že jak kontext práce, tak její obsah, produkují faktory uspokojující  

i faktory neuspokojující.  

 Není žádný důkaz o tom, že vysoce spokojení lidé jsou zároveň také ti,  

kteří jsou ti nejvýkonnější. 

Herzbergova teorie vedla k řadě průzkumů v mnoha typech organizací. Výsledky  

ne vždy podporují Herzberga, zhruba pouze v jednom ze tří.  

Herzbergova teorie byla jistě velmi plodná, mnoho průmyslových psychologů s ní mělo 

výborné výsledky. „Její plodnost je nezpochybnitelná, ale její čistota je zpochybnitelná“ 

(Kermally, 2005). 

Herzberg odpovídal svým kritikům článkem „One More Time: How Do You Motivate 

Employees?“ (2003). V tomto článku vykreslil kritický rozdíl mezi motivací a pohybem 

(motivation and movement) a tvrdil, že manažeři si tyto dvě věci pletou. Pohyb vychází  

z „živočišné přirozenosti lidstva“. Pro ilustraci uvedl, že pokud by chtěl donutit psa  

k pohybu, kopl by do něj nebo by mu nabídl piškot. Motivace pro pohyb by však vycházela 

z něj, nikoli ze psa. To, co by bylo pozorováno, by bylo generování pohybu psa, nikoli jeho 

motivace. Podobně pokud manažer či vedoucí pracovník podněcuje zaměstnance,  

aby něco vykonávali „za odměnu“, management má tendence tvrdit, že jsou zaměstnanci 

motivováni. Ve skutečnosti je však motivován management podporovat zaměstnance  

k pohybu. Je rozdíl v tom přimět někoho něco udělat a tím, aby někdo chtěl něco udělat  

(Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Podle Herzberga je motivace vnitřní samodobíjení baterií (an internal self-charging 

battery). K tomu, aby byli zaměstnanci motivovaní, musí přijít energie či touha zevnitř. 

Motivátory jsou „internally – generated drives“ - vnitřně generované touhy, hnací síly,  

nikoli externě stimulované podněty. Na tomto rozdílu znovu potvrdil užitečnost své teorie  

a klíčové kroky vyžadované ke skutečnému obohacení práce - na rozdíl od pouhého 

„zvětšení“, navýšení objemu práce (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Herzberg tvrdil, že motivace je založena na potřebách růstu, a kvůli tomu jednotlivci 

nevyžadují drobné pobídky, aby udržovali svůj vnitřní motor v chodu. Motivace je založena 

na uspokojení pocházející z pocitu dosažení něčeho, uznání tohoto dosažení, zodpovědnosti 

a osobního růstu. Dále tvrdil, že uznání za dosažení výsledku se přenášelo do přímé zpětné 

vazby (feedbacku) (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Dosáhnout spokojenosti u svých zaměstnanců je klíčovým úkolem každého 

managementu. Spokojenost vytváří důvěru, loajalitu a nakonec zlepšuje kvalitu celkového 
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výstupu činnosti/výkonu. Podle Herzberga způsobují motivátory pozitivní pracovní postoje, 

protože splňují potřebu pracovníka seberealizace, která je konečným cílem každého 

jednotlivce. Přítomnost motivátorů má potenciál vytvářet velké uspokojení z práce. Nicméně 

v případě jejich nepřítomnosti nenastane nespokojenost. Podobně je to s hygienickými 

faktory, které mohou vzbuzovat velkou nespokojenost, ale jejich absence nezařídí vysokou 

míru spokojenosti (Tietjen, Myers, 1998). 

Tento „ne – bipolární“ vztah pracovní spokojenosti obsahuje dvě odlišné a nezávislé 

dimenze. Nejde o dva odlišné konce jednoho kontinua, ale o dvě samostatná a odlišná 

kontinua. Opakem pracovní spokojenosti není pracovní nespokojenost, ale spíše nedostatek 

spokojenosti. Opakem pracovní nespokojenosti není pracovní spokojenost,  

ale „ne nespokojenost“ (Tietjen, Myers, 1998). 

Významnou součástí Herzbergovy teorie je rozdíl mezi motivací a pohybem 

(motivation and movement). Definovány jsou tři rozdílné druhy KITA („Kick in the Ass“)  

( Tietjen, Myers, 1998):  

1. negative physical KITA - negativní fyzický kontakt či jednání 

2. negative psychological KITA - negativní psychologické jednání 

3. positive KITA - pozitivní „nakopnutí“. 

Pozitivní KITA je ODMĚNA. Vztah „jestliže.., pak…“.  

Podle Herzberga ovšem není pozitivní KITA motivující, spíše stimuluje pohyb. Jestliže 

pracovník obdrží bonus za splněný úkol, je tím motivován pracovat více než dosud? Je zde 

trvalý efekt podmíněný bonusem? Nikoli, pracovník byl jednoduše „posunut“, přiměn 

dočasně k jednání. Pozitivní KITA neznamená motivaci, její účinek je pouze dočasný. 

Podle Herzberga mohou mít pouze motivátory trvalý dopad na pracovníkův postoj, 

spokojenost a samotnou práci. Kromě toho pracovníci podávají nejlepší výkon tehdy, když 

je jejich stimulace intrinsická a „workrelated“ (Tietjen, Myers, 1998). 

 Autoři N. Bassett – Jones a  G. C. Lloyd vyvinuli  přístup, který je méně zranitelný 

vůči zpětné racionalizaci a zaujatosti v důsledku obrany ega. Jejich zjištění ukazují,  

že motivátory asociované s vnitřními pohnutkami převyšují „movery“ spojené s finančními 

pobídkami. Dále ukazují na to, že důležitost uznání se snížila, to ale může být přiřčeno  

z části tomu, že organizace s mělčími pyramidami nabízejí méně perspektivy pro povýšení. 

Autoři N. Bassett – Jones a  G. C. Lloyd zjistili, že chabý vztah k supervizorům hraje silnou 

roli v tom, že zaměstnanci ztrácejí vůli přispívat svými nápady. Jejich studie má za to  

(stejně jako Herzberg), že zatímco pobídky mohou některé zaměstnance pohnout k tomu, 



31 

 

aby přispěli nápady, zahrnutá čísla jsou značně menší než u těch, kteří jsou motivováni 

touhou překonat frustraci a přispívat k organizačnímu úspěchu. Pro Herzberga bylo 

manažerské uznání silným motivátorem. V tomto kontextu navrhují autoři příspěvek -  co 

by organizace mohly udělat, je vyvinout systémy a procesy, které umožňují zaměstnancům 

pracovat společně, aby organizace definovaly problémy a překonávaly nepotřebné frustrace 

a podporovaly manažery k tomu, aby trvali na dobré praxi ve společném zájmu obou,  

zaměstnanců i manažerů (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Všechny motivátory mají určitý vztah k pocitu dosažení něčeho. Touha zlepšit 

organizační úspěch a ušetřit zaměstnavateli peníze rovněž předpokládá silnou osobní 

identifikaci s potřebami organizace. Výsledky studie autorů N. Bassett – Jonese a   

G. C. Lloyda podporují Herzbergův předpoklad, že motivace vyvěrá zevnitř. Co však 

nemůže být ukázáno, je trvání efektu (Bassett – Jones, Lloyd, 2005). 

Ačkoliv aspekty osobního života stejně jako faktory, které nemají vztah v práci,  

na pracovišti ovlivňují chování a nakonec i spokojenost pracujícího, je to práce sama, která 

přináší uspokojení a Maslowův vyšší řád potřeb. Pro management to znamená, že pokud  

se výkonnost pracujícího trvale dlouhodobě snižuje, není to kvůli nedostatku donucování  

či triků ze strany managementu. Namísto toho by úkol zaměstnance měl být změněn 

takovým způsobem, že uspokojení z vykonávané práce je denně očekávatelné (Tietjen, 

Myers, 1998). 

Podle zmíněných studií (Herzberg, 1971, Tietjen, Myers, 1998, Kermally, 2005)  

jsou pracovníci motivováni k práci především faktory ze skupiny Herzbergových motivátorů 

jako je práce sama, její obsah, pocit nejen dosažení něčeho, ale zároveň i dosažení uznání, 

možnost nést zodpovědnost či možnost růstu. 

Podle práce F. Herzberga motivují k práci zaměstnance faktory z kategorie „motivátory“. 

Faktory z kategorie „hygienické faktory“ mají vliv pouze na pracovní spokojenost 

zaměstnance, ale už ne na jeho motivaci (Herzberg, 1971, 2003). 

Ve své práci jsem se snažila zjistit, zda faktory z kategorie „motivátory“ motivují  

k práci zaměstnance advokačních neziskových organizací v České republice, a to na 

vybraném vzorku neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. 

Rovněž jsem chtěla zjistit, zda i faktory ze skupiny „hygienické faktory“ neslouží  

jako motivátory pro vybraný vzorek zaměstnanců nestátních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu. 
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2.5 Výzkumy zabývající se vnitřní a vnější motivací 

2.5.1 Motivace ve veřejné službě – přechod mezi sektory 

Autoři Y. Georgellis a V. Tabvuma ve svém článku Does Public Service Motivation 

adapt? uvádějí, že pracovníci upřednostňují intrinsickou motivaci před motivací 

extrinsickou. Podle dřívějších psychologických studií mají peněžní odměny škodlivý vliv  

na vnitřní motivaci, zatímco slovní posílení a podporování zpětné vazby má vliv pozitivní. 

Koncept motivace ve veřejných službách (Public Service Motivation, PSM) je zvláštním 

druhem intrinsické motivace. Teoretické argumenty zdůrazňují důležitost motivace  

ve veřejných službách (PSM) jako opory pracovních vztahů ve veřejném sektoru 

(Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Podle existujících studií je zjištěno, že zaměstnanci ve veřejném sektoru hlásí vysokou 

pracovní spokojenost s vnitřními atributy své práce – s náplní práce. Kladou velký důraz  

na vnitřní odměny a je pravděpodobné, že se zavazují k charitativním aktivitám. Výsledky 

výzkumu motivace ve veřejných službách (PSM) se zaměřením na přechod do zaměstnání 

ve veřejném sektoru, přinesly empirické důkazy podporující hypotézu PSM. Ukazují,  

že zaměstnanci přecházejí do veřejného sektoru kvůli vysoké spokojenosti s náplní práce 

spíše než s vnějšími pracovními atributy (Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Autoři použili data z průzkumu British Household Panel Survey (BHPS, sbíraných  

v období 1991 - 2007). Tento průzkum jim umožnil sledovat pracovníky v po sobě jdoucích 

ročních rozhovorech před a po přechodu do nového zaměstnání. Tímto testovali hypotézu, 

zda se PSM přizpůsobí, navrátí se zpět k normálu, na úroveň před přechodem. Psychologická 

vysvětlení adaptace naznačují, že nové podněty a měnící se okolnosti způsobují odchylky  

ze základní úrovně spokojenosti, ale tyto odchylky by měly být pravděpodobně jen dočasné. 

V tomto kontextu by přijetí zaměstnání ve veřejném sektoru byl nový podnět, spojený  

s možným posílením uspokojení z práce. Pro autory bylo důležité, zda se tato počáteční 

spokojenost s náplní práce při jejich přechodu ze soukromého do veřejného sektoru neztratí 

s působením v novém zaměstnání. Odpověď hledali zkoumáním celkového uspokojení  

z práce pro tento typ pracovníků. Jejich hlavním cílem bylo zjistit, zda oživení spokojenosti, 

a to zejména spokojenosti z vlastní práce, nemizí s postupným působením v novém 

zaměstnání (Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Celková spokojenost s prací je vyšší v roce po přechodu do nového zaměstnání než  

v roce, kdy k přechodu došlo. Pracovníkům, které přestalo dřívější zaměstnání těšit, vydržela 

spokojenost v novém zaměstnání alespoň první rok. Navíc zaměstnanci zůstávající  
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ve veřejném sektoru cítili větší uspokojení, než pracovníci, kteří přešli do sektoru 

soukromého (Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Po přechodu do veřejného sektoru je viditelné okamžité zlepšení celkové spokojenosti  

s prací, a to jak pro muže, tak i ženy. Toto zlepšení je významné po dobu nejméně pěti let 

(Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Ze srovnání analýzy očekávání a přizpůsobení se změně práce ze soukromého  

do veřejného sektoru vyplývají tři zjištění: 

1. Přesun do veřejného sektoru výrazně zvyšuje celkovou pracovní spokojenost  

a spokojenost z náplně samotné práce pro muže i ženy. 

2. Rozsah a trvání zvýšení celkové spokojenosti je závislý na tom, do kterého sektoru 

jednotlivci přecházejí. Zvýšení spokojenosti přetrvává po dobu nejméně pěti let  

pro přechody do veřejného sektoru. Pro přechod do soukromého sektoru je pracovní 

spokojenost u mužů spojena se zvýšeným užitkem z vnějších odměn a u žen tato 

spokojenost zmizí po uplynutí jednoho roku. 

3. Přechodům do nového sektoru předchází prudký pokles uspokojení z práce.  

Tyto přechody jsou doménou pro muže (s výjimkou spokojenosti s pracovní dobou). 

U žen přechodům do veřejného sektoru předchází prudký pokles spokojenosti. 

Nicméně, přechod do soukromého sektoru je spojován pouze s poklesem 

spokojenosti s jistotou práce. To opět ukazuje, že ženy mají silnou preferenci  

pro práci ve veřejném sektoru, opouštějí ho jen, když cítí nejistotu zaměstnání 

(Georgellis, Tabvuma, 2010).  

Důležité je, že výsledky autorů zvýrazňují přetrvání intrinsické motivace ve veřejném 

sektoru, což naznačuje, že motivace se ve veřejném sektoru nepřizpůsobuje – nesnižuje.  

Je to důkazem výhod zaměstnávání intrinsicky motivovaných lidí. Nedávná a nadále 

rostoucí literatura o PSM tvrdí, že veřejný sektor bude profitovat z najímání lidí s PSM, což 

by mohlo vyústit v menší potřebu používat v jeho rámci „high-powered“ incentivy. Ve své 

studii mají autoři za to, že důležitost těchto případných benefitů není snížena proto, že 

prvotní posílení PSM v návaznosti na najmutí zaměstnance se neztrácí. V tomto ohledu  

je jejich studie jedna z prvních, které zkoumají dynamické aspekty PSM a ukazují potřebnost 

dalších empirických důkazů procesu přizpůsobování PSM (Georgellis, Tabvuma, 2010). 

Pojem Public Service Motivation je vnímán jako intrinsická motivace k práci a v rámci 

Herzbergovy teorie jej můžeme přirovnat k motivátorům.  
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Na základě zjištění autorů Georgellise a Tabvumy lze předpokládat, že motivace 

zaměstnanců souvisí s odchodem ze zaměstnání a s příchodem do zaměstnání nového.  

Lze usuzovat, že motivace zaměstnanců se mění po určité době v novém zaměstnání, že 

pracovní motivace souvisí s délkou pracovního poměru.  

Z výzkumu I. Lorencové v servisních neziskových organizacích v ČR v roce 2010 

vyšel závěr, že mezi významné faktory, které ovlivňují záměr zaměstnance opustit 

organizaci, patří délka pracovního poměru a dostupnost srovnatelného zaměstnání.  

Tento výzkum potvrdil hypotézu, že „ Čím déle je pracovník zaměstnán v dané organizaci, 

tím méně zamýšlí opustit organizaci“ (Lorencová, 2010). 

Podle zmíněných výzkumů se intrinsická motivace u zaměstnanců nesnižuje a jejich 

spokojenost v zaměstnání by měla vydržet po dobu nejméně pěti let. Míra motivace 

zaměstnanců by měla souviset jak se subjektivním vnímáním přítomnosti motivátorů  

či hygienických faktorů, tak s délkou pracovního poměru. 

V této diplomové práci jsem se zabývala otázkou, zda míra motivace zaměstnanců 

nestátních neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu, souvisí  

se subjektivním vnímáním přítomnosti faktorů z kategorie „motivátory“ a z kategorie 

„hygienické faktory“ z dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. Dále pak otázkou, zda 

míra motivace těchto zaměstnanců souvisí s délkou pracovního poměru. 

2.5.2 Motivace sloužit – úloha PSM 

Ve svém článku A Motive To Serve: Public Service Motivation in Human Resource 

Management and the Role of PSM in the Nonprofit Sector autor Gregory Mann reviduje 

současnou literaturu o teorii PSM a zkoumá, jak touha změnit stav věcí může být využita 

jako motivační síla pro manažery lidských zdrojů (Human Resources, HR). Přetrvávání PSM 

v neziskovém sektoru je také zkoumáno jako možnost rozšíření současné dichotomie mezi 

veřejným a soukromým sektorem. 

Autor se ptá na význam PSM (intrinsické motivace) pro řízení lidských zdrojů  

ve veřejném sektoru. Zkoumá, zda existuje pozitivní korelace mezi pracovníky s PSM  

a rostoucí produktivitou a zda je možno indikovat intrinsickou motivaci nejen u pracovníků 

veřejných služeb, ale i v neziskovém sektoru (Mann, 2014). 
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Dichotomie mezi veřejným a soukromým sektorem byla často dávána do souvislosti  

s intrinsickou a extrinsickou motivací. Intrinsické odměny bývají obecně spojovány  

a ve výzkumech měřeny jako touha zapojit se do smysluplné veřejné služby“, zatímco 

extrinsické odměny jako platební podmínky a jiné vnější stimuly. 

V současné literatuře se PSM nejčastěji cituje jako "an individual's predisposition to respond 

to motives grounded primarily or uniquely in public institutions and organizations“ (Wise P. 

a L, citováni in Mann, 2014). 

Další charakteristiky přisuzované služební etice zahrnují hlubší touhu něco změnit, mít 

vliv na veřejné dění, smysl pro zodpovědnost a integritu či spoléhání se na vnitřní odměny 

namísto na plat či pracovní jistotu (Mann, 2014).  

Pochopit, jak PSM zapadá do základních teorií motivace, je užitečný cíl,  

neboť motivace je jádrem k řízení lidských zdrojů. Otázka, jak motivovat své zaměstnance, 

je důležitá pro každého provozovatele jakékoli organizace bez ohledu na odvětví. Prvním 

cílem je identifikace a hodnocení motivace pracovníků. 

Pro manažery lidských zdrojů je velmi obtížné zjistit specifické potřeby u jednotlivých 

zaměstnanců v daný okamžik, navíc pracovat v rámci různých omezení systému  

nebo organizace. Dalším velkým problémem je samotné měření motivace k práci. Vyvinout 

komplexní způsob měření nebylo pro výzkumníky jednoduché. Někteří zkoumali chování  

a postoje za použití škál hodnotících motivaci k práci, jiní zkoušeli metodu peer evaluation 

nebo zástupné metody jako například očekáváné odměny (Mann, 2014). 

 Podle Manna by konstrukt PSM mohl být klasifikován jako potřeba seberealizace  

v Maslowově teorii hierarchie potřeb nebo jako motivátory v Herzbergově dvoufaktorové 

teorii, ale ani jedna z těchto obsahových teorií sama o sobě nedává managementu žádný 

vhled, jak u zaměstnanců ovlivnit motivaci k veřejné službě (Mann, 2014). 

Pakliže identifikujeme PSM, nabízí se otázka následků. Může mít management vliv 

na stupeň intrinsické motivace? Některé studie zjistily, že snaha ovlivnit vnitřní motivaci 

může mít i opačný efekt. „Jednotlivci silně motivovaní k veřejné službě jsou cenný přínos, 

ale může být obtížné je řídit, pokud věří, že mise veřejné služby je ohrožena. V některých 

případech mohou tito jednotlivci odolávat řízení shora, pokud věří, že úloze veřejné služby 

je bráněno nebo je ohrožen veřejný zájem“ (Brewer, Seldom, citováni in Mann, 2014). 
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Podle některých výzkumů v USA lze najít pozitivní korelaci mezi PSM a produktivitou 

organizace. Hypotéza, že PSM pozitivně souvisí s úrovní výkonu, rovněž předpovídá,  

že vnější systém odměňování má negativní vliv na jedince s vysokou vnitřní motivací. 

Naneštěstí jsou v tomto výsledky pozorování smíšené, ba možná neprůkazné, vzhledem  

k tomu, že většina PSM konstruktů používá jako klíčovou složku škály orientaci na odměnu 

intrinsickou versus extrinsickou. Zatímco řada studií ukázala, že jedinci s PSM dávají menší 

důraz na  extrinsické motivátory, jako je vysoký plat, výzkumníci Alonso a Lewis nenalezli 

žádný důkaz toho, že by pro zaměstnance s velkou PSM spojení mezi materiální odměnou  

a výkonností mělo menší význam. Lewis a Frank dokonce zjistili, že čím více si respondenti 

vážili vysokého příjmu, tím spíše preferovali státní sektor (Mann, 2014). 

Jak bylo uvedeno výše, intrinsická motivace jsou motivy, které souvisejí s prací 

samou, např. potřeba činnosti vůbec, potřeba výkonu, touha po moci, potřeba smyslu života 

a seberealizace.  Motivace extrinsická jsou motivy, které „stoji“ mimo vlastní práci,  

např. potřeba peněz, potřeba jistoty, potřeba potvrzení vlastní důležitosti, potřeba sociálních 

kontaktů, potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu (Bedrnová, Nový, 1994). 

Podle studie G. Manna lze intrinsickou motivaci klasifikovat jako Herzbergovy 

motivátory. 

2.6 Motivace v neziskovém sektoru 

Neziskové organizace jsou složité a výrazné struktury vnějších a vnitřních pobídek, 

které slouží k přilákání pracovníků, kteří nejsou převážně poháněni peněžními odměnami. 

Motivační strukturu neziskových organizací lze definovat jako mix omezení a odměn 

nabízených příslušnými zainteresovanými stranami organizace. Omezení lze stanovit 

zákonem a liší se v závislosti na přijaté právní formě, nebo mohou být dobrovolně určena 

samotnou organizací. Odměny mohou být různého druhu: hospodářské/ekonomické  

a neekonomické, peněžní a nepeněžní (Borzaga, Tortia, 2006). 

Výzkum obecně potvrzuje, že pracovní spokojenost zaměstnanců v neziskových 

organizacích je vysoká (často vyšší než v jiných organizačních formách),  

dokonce i za přítomnosti nižších úrovní mezd (Benz, Borzaga & Depedri, Mirvis citováni  

in Borzaga, Tortia, 2006).  
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Ke stejnému výsledku došel výzkum Lighta (2002) v USA, kde pracovníci  

v neziskových organizacích vykazovali silnější motivaci a vyšší spokojenost spojenou  

se smysluplností jejich práce, i přes nižší mzdu, nedostatek personálu a zdrojů, a nadměrné 

zatížení. Navíc, pracovníci neziskových organizací se zdají více ochotni "darovat práci"  

a jsou výrazněji loajálnější ke své organizaci, než jsou pracovníci v jiných organizacích 

(Almond, Kendall citováni in Borzaga, Toria, 2006).  

Zpráva The state of the Nonprofit Workforce (The Nonprofit Quarterly) se zabývá 

řadou průzkumů v otázce PSM a neziskového sektoru. Porovnává odpovědi více než jednoho 

tisíce zaměstnanců neziskového sektoru se srovnatelnými výzkumy zaměstnanců státního  

a soukromého sektoru. Ředitel zařízení Center for Public Service a autor této zprávy P. Light 

tvrdí, že „neziskový sektor, ne vládní sektor, je místem, kam lidé chodí, pokud chtějí sloužit 

komunitě a své zemi“ (Light citován in Mann, 2014).  

Ze zprávy The state of the Nonprofit Workforce vyplývá, že více než 60 % 

zaměstnanců neziskového sektoru uvedlo, že následovali svou organizaci pro možnost něco 

změnit spíše než kvůli platu či benefitům (ve státním sektoru to řeklo 27 % zaměstnanců,  

v soukromém sektoru 22 % zaměstnanců). Pouze 16 % zaměstnanců neziskového sektoru 

uvedlo jako důvod svého příchodu do práce platové podmínky (v porovnání k 31 %  

u státních zaměstnanců a 44 % u zaměstnanců soukromého sektoru). Dalším důkazem  

pro vysokou hladinu PSM je 61 % zaměstnanců neziskového sektoru, kteří uvedli vysokou 

míru uspokojení z dosažení něčeho hodnotného (u státních zaměstnanců to uvedlo 47 %, 

v soukromém sektoru 41 %) (Mann, 2014). 

Podle Lighta přicházejí zaměstnanci do neziskového sektoru ze "správných" pohnutek, 

z morálních důvodů, a mají práci, která jim dává šanci něco změnit. Záleží jim na tom,  

co dělají, jsou hrdí na svou organizaci a mají velkou důvěru ve schopnost neziskového 

sektoru v dosažení něčeho, co je důležité pro komunitu a jejich zemi (Light in Mann, 2014).  

Průzkumy rovněž ukazují, že zaměstnanci neziskových organizací cítí vyšší oddanost 

k poslání organizace a více než zaměstnanci druhých dvou sektorů jsou přesvědčeni,  

že jejich práce přispívá k dosažení cílů jejich organizace. Jako důvod, proč zvolili tuto práci, 

uvedlo 60 % z těchto zaměstnanců pomáhání veřejnosti, namísto pracovní jistoty (oproti  

32 % ze státního a 20 % ze soukromého sektoru). Možnost něco změnit, ne plat či benefity, 

uvedlo 61 % zaměstnanců neziskového sektoru (oproti 27 % ze státního a 20 %  

ze soukromého sektoru).  
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Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanci neziskového sektoru jsou motivováni intrinsickými 

motivy, především náplní své práce, pocitem odpovědnosti a možností růstu  

(při „dosahování něčeho hodnotného“ či „pomáhání veřejnosti“) (Mann, 2014). 

Pro neziskový sektor však nadále zůstávají vážnými problémy nedostatek zdrojů  

a příliš mnoho práce, běžně uváděné jako syndrom vyhoření pracovníků.  

Bez ohledu na účinky PSM jsou zmíněné problémy pro neziskové organizace příčinou 

neustálých obav, že se nepodaří udržet si nejlepší a nejchytřejší mladé pracovníky.  

Právě pro řešení tohoto problému Light navrhuje, aby neziskové organizace a jejich výkonní 

ředitelé zkoumali způsoby, jak spravovat lidský kapitál, zejména s použitím intrinsických 

odměn. Dalším znepokojujícím zjištěním bylo, že „spíše mladší než starší respondenti 

uváděli, že jejich organizace odváděly dobrou práci v udržením si zaměstnanců…“ 

Další výzkum Center for Public Service zjistil, že míra udržení si zaměstnanců z řad 

absolventů některých špičkových škol pro veřejnou politiku je napříč sektory velmi 

různorodá, přičemž nejnižší je v sektoru neziskovém (Mann, 2014). 

Ze závěrů těchto průzkumů lze soudit, že byť jsou zaměstnanci neziskového sektoru 

intrinsicky motivováni, stává se problémem jejich motivaci udržet a stejně tak udržet  

v daném sektoru je samotné. Alespoň z uvedené studie G. Manna je tento problém zřejmý 

pro USA. Pohled na práci v organizaci se mění s délkou pracovního poměru. 

Dále Mann uvádí, že neziskový sektor má problém s udržením si zaměstnanců z řad 

absolventů, nejchytřejších mladých pracovníků. 

K podobnému závěru došla Lorencová ve svém výzkumu servisních neziskových 

organizací v České republice  (Lorencová, 2010). 

Je prokázáno, že některé typy intrinsické motivace slouží veřejnému blahu. Mann 

tvrdí, že otázkou zůstává, jak tuto motivaci měřit, a zda může být využita jako motivační 

síla. Ačkoli některé výzkumy naznačují, že vedoucí pracovníci mohou poškodit pracovní 

morálku nesprávným užitím vnějších odměn, neexistuje shoda v alternativních motivačních 

praktikách pro zaměstnance s vysokou úrovní vnitřní motivace. Zdá se, že pracovníci  

s motivem sloužit veřejnému blahu jsou přitahováni do neziskového sektoru a mají vnitřní 

motivaci k plnění svých úkolů, ale není jasné, jak mohou manažeři ve vedení lidských zdrojů 

této motivace využít k náboru a udržení lepších pracovníků (Mann, 2014). 
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Podle studie G. Manna dávají zaměstnanci neziskového sektoru v USA přednost 

možnosti něco změnit před platem, upřednostňují pomáhání veřejnosti před pracovními 

jistotami a cení si uspokojení z dosažení něčeho hodnotného. Faktory k jejich pracovní 

motivaci jsou tedy motivátory (spíše než hygienické faktory) podle dvoufaktorové teorie 

motivace F. Herzberga. 

Podle průzkumu řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích v České 

republice v roce 2010 jsou prioritami v motivaci pracovníků: ztotožňování se s posláním 

organizace, možnost vzdělání a rozvoje a image a prestiž organizace (Sanek, 2010). 

2.6.1 Motivace v sociálních službách 

S ohledem na to, že výzkum motivace pracovníků I. Lorencové z roku 2010 v České 

republice je prováděn v servisních neziskových organizacích, zaměřila jsem svou pozornost 

na výzkumy pracovníků v této oblasti v jiných zemích.   

 V Itálii se „Social Service Sector“ vyznačuje převahou neziskových organizací.   

V článku používají autoři data pro sociální servisní sektor s tím, že nejsou schopni provést 

uspokojivé srovnání mezi „for – profit“ a „non- profit“ organizacemi. Hlavními 

poskytovateli sociálních služeb v Itálii jsou neziskové organizace a dále pak veřejné orgány 

(Borzaga, Tortia, 2006). 

Autoři zjistili, že pracovníci v neziskových organizacích jsou obecně spokojenější než 

zaměstnanci z jiných organizačních forem, i když jejich úroveň peněžních odměn je  

v průměru nižší. Motivátory k práci obecně dělí do čtyř skupin, na intrinsické, extrinsické, 

ekonomické a vztahové aspekty. Mezi intrinsické aspekty řadí především možnost 

sebenaplnění a přínos společnosti a mezi vztahové (vztahy s kolegy, nadřízenými,  

s dobrovolníky) obecně příležitosti k vytvoření osobního vztahu (Borzaga, Tortia, 2006). 

To koresponduje s teorií F. Herzberga, že hygienický faktor "plat", nemá vliv  

na motivaci pracovníka (Herzberg, 1966, 1967). 

Ještě důležitější se zdá to, že neziskové organizace jsou nejlépe zapojeny  

do pracovního procesu (workforce). Analýza výzkumu ukázala, že pro spokojenost  

a loajalitu pracovníků jsou klíčovými faktory vnitřní a relační (vztahové) postoje. Hodnoty 

jako nezávislost v rozhodování, různorodost úkolů a možnost uplatňování kreativních 

postojů se řadí mezi významné výhody práce v neziskové organizaci. 
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Ukazuje se, že spokojenost s mírou autonomie při rozhodování, kreativitou, různorodostí 

pracovní náplně a profesním rozvojem je v neziskovém sektoru vyšší než v sektoru veřejném 

či soukromém (Borzaga, Tortia, 2006). 

Zmiňované faktory opět korespondují s Herzbergovými motivátory samotná práce  

a její obsah, odpovědnost, možnost růstu (Herzberg, 1966, 1967). 

Rovněž je jako důležitý faktor zdůrazňováno navazování pozitivních vztahů s kolegy a  

s nadřízenými. Přátelské vztahy na pracovišti společně s intrinsickou motivací zvyšují 

pravděpodobnost pracovního uspokojení (Borzaga, Tortia, 2006).  

Podle Herzbergovy teorie patří mezilidské vztahy (s kolegy, s nadřízenými  

a s podřízenými) mezi hygienické faktory. Na míru motivace zaměstnanců by neměly mít 

zásadní vliv (Herzberg, 1966, 1967). 

Autoři Deborah B. Smith a Joel Shields prováděli výzkum pracovní spokojenosti  

a motivace podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie u pracovníků sociální péče (Social 

Service Workers) v USA. Ve studii Factors Related to Social Service Workers’Job 

Satisfaction: Revisiting Herberg’s Motivation to Work (2013) se zaměřují na otázku,  

které faktory ovlivňují pracovní spokojenost mezi pracovníky sociálních služeb. 

Podle autorů jsou sociální pracovníci náchylní k prohlášení, že jsou mnohem 

důležitější důvody k práci než obsah výplatní pásky, což je výbornou perspektivou z pohledu 

Herzbergovy teorie, kde plat hraje malou roli z hlediska pracovní motivace a pracovního 

uspokojení (Shields, Smith, 2013). 

Současná literatura zabývající se pracovníky v sociálních službách se zaměřuje na tři 

hlavní oblasti, které ovlivňují uspokojení z práce: demografii, udržení nebo specifické 

pracovní charakteristiky a motivaci a osobnostní charakteristiky. Jako důležité faktory  

k motivaci z předešlých výzkumů autoři uvádějí „higher levels of job decision authority and 

variety“ a pocit uznání (Shields, Smith, 2013). 

Závislou proměnnou výzkumu autorů Smitha a Shieldse byla pracovní spokojenost  

(v dotazníku odpověď na tvrzení „I am satisfied with my job“ se škálou 5 možných odpovědí: 

„strongly agree; agree; unsure; disagree; strongly disagree“). Nezávislé proměnné byly  

z kategorie demografie: věk; z udržujících charakteristik: adekvátnost příjmu, zbytečné 

papírování během práce a zkušenost s dohledem; z motivačních a osobnostních 

charakteristik: „job variety and creativity“ a „professional self – esteem“ (Shields, Smith, 

2013). 
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Autoři zjistili, že udržující i motivační charakteristiky pozitivně souvisejí s pracovní 

spokojeností a že motivační charakteristiky mají na pracovní spokojenost větší dopad než 

charakteristiky udržující. Důležitým zjištěním bylo, že na pracovní spokojenost sociálních 

pracovníků nemá plat takový dopad jako jejich každodenní zkušenosti a interakce. 

Flexibilita práce, možnost rozhodnout se sám za sebe a pozitivní zkušenost s dohledem 

mají mnohem větší moc ovlivnit, jak jsou pracovníci sociálních služeb spokojeni v jejich 

práci (Shields, Smith, 2013). 

Výsledky studie naznačují, že Herzbergova koncepce motivace práce prezentovaná 

před mnoha lety, zůstává relevantní pro současné studie spokojenosti s prací, a to zejména  

s ohledem pro práci v sociálních službách. Nejsilnější prediktor spokojenosti s prací v této 

analýze byla proměnná motivace - rozmanitost a kreativita (Shields, Smith, 2013). 

Jak ze studie v Itálii (Borzaga, Tortia, 2006), tak ze studie v USA (Shields, Smith, 

2013), vyplývá, že faktory zatříděné do kategorie motivátory mají pozitivní vliv na míru 

motivace zaměstnanců v sociálních službách a jejich celkovou pracovní spokojenost. Obě 

tyto studie rovněž uvádějí důležitost pozitivní zkušenosti s dohledem a přátelské vztahy  

na pracovišti. Dohled a mezilidské vztahy patří v Herzbergově teorii do skupiny 

hygienických faktorů. Podle Herzberga, pokud nejsou hygienické faktory přítomny, má to 

nepříznivý dopad na spokojenost zaměstnanců. Ale pokud se chceme soustředit na motivaci 

a lepší výkon zaměstnanců, nemají hygienické faktory (KITA) vliv jako motivátory. V tomto 

pohledu je opakem pracovní spokojenosti nedostatek pracovní spokojenosti – ne pracovní 

nespokojenost. Opakem nespokojenosti s prací je absence nespokojenosti (Kermally, 2005). 

Podle výzkumu prováděného v servisních neziskových organizací v  České republice 

v roce 2010, jsou hlavními motivátory v těchto organizacích identifikace s posláním, 

smysluplnost práce, potřeba naplňovat společensky prospěšné cíle, uznání, nefinanční 

motivace (benefity), možnost podílet se na vedení, týmový duch a demokratické řízení 

(Lorencová, 2010). 

Tento výzkum prováděný v rámci diplomové práce Motivace pracovníků neziskových 

organizací (2010) ukázal, že uznání a pochvala jsou hlavními nástroji motivace pracovníků 

v těchto organizacích. „Ukazuje se, že pracovníci v neziskovém sektoru nepovažují  

za stěžejní pro ohodnocení svého výkonu finanční odměnu. Přestože by jistě uvítali zvýšení 

mezd, jejich motivaci setrvat v dané organizaci by to výrazně neovlivnilo“ (Lorencová, 

2010). 
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I. Lorencová ve svém výzkumu v servisních nestátních neziskových organizacích 

potvrdila následující hypotézy: silnější identifikace s posláním organizace oslabuje záměr 

opustit organizaci a nespokojenost s odměnou za práci nemá vliv na záměr opustit organizaci 

(Lorencová, 2010). 

Uznání za vykonanou práci je jedním z motivátorů Herzbergovy dvoufaktorové teorie. 

Finanční odměna – plat - je v uvedené teorii hygienickým faktorem. Výsledek tak potvrzuje 

tvrzení, že plat jako hygienický faktor nemá na motivaci pracovníka zásadní vliv, kdežto 

uznání jako motivátor ano (Herzberg, 1966, 1967). 

Ze zmíněných výzkumů (Borzaga, Tortia, 2006, Lorencová 2010, Shields, Smith, 

2013) je patrné, že zaměstnanci neziskového sektoru v servisní oblasti jsou ke své práci 

motivováni intrinsickými faktory ze skupiny motivátorů. Vzhledem k tomu, že se zdají být 

významné i faktory z kategorie hygienických faktorů (vztahy na pracovišti, dohled), 

rozhodla jsem se zjistit, které faktory souvisejí s mírou motivace zaměstnanců nevládních 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu, a to jak ze skupiny motivátorů,  

tak ze skupiny hygienických faktorů. 

2.6.2 Servisní a advokační neziskové organizace v ČR 

V kapitole Česká občanská společnost – data, fakta a měření v knize Občanský sektor. 

Organizovaná občanská společnost v České republice se autorka T. Pospíšilová zabývá 

otázkou velikosti a otázkou významu občanské společnosti v České republice.  

Pospíšilová uvádí, že pokud chceme měřit „velikost“ občanské společnosti, musíme se 

zaměřit na konkrétnější aspekty – např. na počet organizací občanské společnosti, na počet 

osob, které jsou jejich členy nebo počet osob zaměstnaných v organizacích občanské 

společnosti (Skovajsa a kol., 2010). 

Klasifikací, která poskytuje základní uznávané členění činnosti organizací občanské 

společnosti, je Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International Classification 

of Nonprofit Organizations, ICNPO), jež byla vytvořena v rámci mezinárodního 

srovnávacího výzkumu neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse a v budoucnu 

se má stát součástí českého satelitního účtu neziskových institucí ČSÚ (Skovajsa a kol., 

2010). Zmíněná klasifikace je uvedena v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO (CVNS, 2004) 

Skupina Podskupiny 

Kultura, sport a volný čas Kultura a umění; sport; ostatní rekreace a 

společenské kluby 

Vzdělávání a výzkum Základní a střední vzdělávání; vyšší a 

vysokoškolské vzdělávání; ostatní vzdělávání; 

výzkum 

Zdraví Nemocnice a rehabilitace; zařízení 

s pečovatelskou službou; duševní zdraví a 

krizová intervence; ostatní zdravotní služby 

Sociální služby Sociální služby; pomoc při katastrofách a 

nenadálých situacích; finanční a materiální 

výpomoc 

Životní prostředí Životní prostředí; ochrana zvířat 

Rozvoj a bydlení Hospodářský, sociální a komunitní vývoj; 

bydlení; zaměstnanost a příprava na 

zaměstnání 

Právo, prosazování zájmů a politika Prosazování a obhajoba zájmů; právo a právní 

služby; politické organizace 

Zprostředkování dobročinnosti a podpora 

dobrovolnictví 

Grantové nadace; ostatní zprostředkování 

dobročinnosti a podpora dobrovolnictví 

Mezinárodní činnosti Mezinárodní činnosti 

Náboženství Církve a náboženské společností 

Hospodářská a profesní sdružení, odbory Hospodářské svazy; profesní sdružení a 

komory; odbory 

Činnosti jinde neuvedené Činnosti jinde neuvedené 

Zdroj: Skovajsa a kol., 2010 

 

Podle Friče a Goulliho lze neziskové organizace dělit na servisní a advokační  

podle typu převládající činnosti. Servisní organizace se zaměřují na poskytování služeb 

různého druhu. Často jde o služby, které nemohou svou podstatou přinášet zisk (služby pro 

seniory, pro marginální skupiny, pro handicapované atd.). Advokační neziskové organizace 

se zaměřují na obhajobu práv a zájmů různých skupin lidí nebo zájmů veřejných.  

„Snaží se upozorňovat na problematické otázky, projevovat veřejně své názory, kontrolovat 

rozhodování státní správy a na podporu svých požadavků často mobilizují i širokou 

veřejnost“ (Frič, Goulli, 2001). 
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Z hlediska sledovaného zájmu a obecného zaměření lze neziskový sektor rozčlenit na 

čtyři typické okruhy, uvedené v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Členění neziskového sektoru 

Zaměření činnosti Druh sledovaného zájmu 

Servisní Servisní veřejně prospěšné 

NO 

Advokační Advokační veřejně prospěšné 

NO 

Zdroj: Frič, Goulli, 2001 

 

Servisní veřejně prospěšné neziskové organizace působí např. v oblasti zdraví, sociální péče, 

školství. Servisní vzájemně prospěšné společnosti jsou hlavně sportovní kluby. Advokační 

veřejně prospěšné organizace působí především v oblasti ekologie a lidských práv. „K 

advokačním vzájemně prospěšným NO lze zařadit především odbory a profesní NO (profesní 

komory). Takto získané okruhy NO jsou ideálními typy, které se v praxi ve své krystalicky 

čisté podobě nevyskytují. Na druhé straně nám tyto typy významně pomáhají  

při identifikaci příčin vzniku a role NO ve společnosti“ (Frič, Goulli, 2001). 

Protože výzkum na motivaci pracovníků nestátních neziskových organizací v České 

republice byl prováděn na vzorku pracovníků neziskových servisních organizací v roce 

2010, rozhodla jsem se svůj výzkum motivace nestátních neziskových organizací soustředit 

na protipól servisních organizací v ČR, tj. na advokační neziskové organizace. 

2.7 Výzkumné otázky a hypotézy 

2.7.1 Hlavní výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: 

Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním 

přítomnosti motivátorů a hygienických faktorů podle Herzbergovy 

dvoufaktorové teorie motivace? 

Druhá výzkumná otázka: 

Liší se míra pracovní motivace zaměstnanců  neziskových organizacích 

projektu Rekonstrukce státu v závislosti na délce jejich pracovního poměru? 
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2.7.2 Specifické výzkumné otázky 

Další, specifické výzkumné otázky, vyplývají ze základní výzkumné otázky  

a z dvoufaktorového modelu teorie motivace (motivátory a hygienické faktory 

souhrnně). 

1. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „úspěch“ z kategorie motivátorů podle teorie F. Herzberga? 

2. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „uznání“ z kategorie motivátorů podle teorie F. Herzberga? 

3. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „práce samotná, její obsah“ z kategorie motivátorů podle teorie  

F. Herzberga? 

4. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „odpovědnost“ z kategorie motivátorů podle teorie F. Herzberga? 

5. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „povýšení“ z kategorie motivátorů podle teorie F. Herzberga? 

6. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „možnost růstu“ z kategorie motivátorů podle teorie F. Herzberga? 

7. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „dohled – technický“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie  

F. Herzberga? 

8. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „politika a správa organizace“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie 

F. Herzberga? 

9. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „pracovní podmínky“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. 

Herzberga? 
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10. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „mezilidské vztahy s kolegy“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie 

F. Herzberga? 

11. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „mezilidské vztahy s podřízenými“ z kategorie hygienických faktorů  

podle teorie F. Herzberga? 

12. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru “mezilidské vztahy s nadřízenými“ z kategorie hygienických faktorů  

podle teorie F. Herzberga? 

13. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „status“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga? 

14. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „pracovní jistoty“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie  

F. Herzberga? 

15. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „plat“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga? 

16. Souvisí míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „osobní život“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga? 

S ohledem na zmíněné výzkumy a dvoufaktorovou teorii motivace  

jsem předpokládala, že míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu bude souviset s jednotlivými 

hygienickými faktory a motivátory uvedené teorie.  

Dále jsem předpokládala, že se míra pracovní motivace těchto zaměstnanců bude lišit  

v závislosti na délce jejich pracovního poměru.  

Na základě uvedených předpokladů jsem zformulovala hypotézy výzkumu. 
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2.7.3 Hypotézy výzkumu 

Hypotéza 1 - Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí s motivátory a hygienickými 

faktory z dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. 

Hypotéza 2 - Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu se liší v závislosti na délce jejich 

pracovního poměru. 

Další předpoklady (k nimž jsem došla na základě výsledků dříve zmíněných 

výzkumů), které by měly být výzkumem ověřeny, jsou: 

 faktory „mezilidské vztahy“ z kategorie hygienických faktorů budou pozitivně 

souviset s mírou pracovní motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených 

do projektu Rekonstrukce státu 

 faktor „plat“ z kategorie hygienických faktorů nebude souviset s mírou pracovní 

motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Výzkumný design 

Vzhledem k tématu a výzkumné otázce  jsem zvolila kvantitativní výzkumnou 

strategii. Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní a jeho cílem je testování hypotéz. 

Hypotézy jsou základem pro výběr proměnných a jejich testování je závislé  

na získání dat, která musí být reprezentativní pro celou cílovou populaci (Disman, 2002). 

 Empirický výzkum jsem prováděla ve formě dotazníkového šetření (viz příloha č. 1). 

Výzkum byl popisný s cílem zjistit současný stav. Kvantitativní výzkum může nalézt řešení 

jen pro takové problémy, které je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými 

proměnnými (Disman, 2002). 

 Závislou proměnnou výzkumu představuje míra pracovní motivace. Nezávislé 

proměnné byly délka pracovního poměru a motivátory a hygienické faktory z dvoufaktorové 

teorie motivace F. Herzberga. Pro praktické účely je možno chápat nezávisle proměnnou 

jako příčinu a závisle proměnnou jako důsledek. Nejběžnějším modelem je více nezávislých 

proměnných a jedna závisle proměnná (Punch, 2008). 

 Jako design výzkumu jsem zvolila korelační šetření a regresní analýzu. Cílem 

korelační analýzy je popis statistických vlastností vztahu dvou či více proměnných. 

„Dvourozměrný bodový graf nebo korelační tabulka dávají první představu o rozdělení 

sledovaných proměnných.“ (Hendl, 2012).  

 V regresní analýze jde o přesnější popis tvaru vztahu mezi proměnnými X a Y  

a charakterizování jeho vhodnosti pro predikci hodnot závisle proměnné pomocí hodnot 

nezávisle proměnné. „V regresní analýze obecně analyzujeme vztah mezi jednou proměnnou 

zvanou cílová nebo závislá proměnná a několika dalšími, které nazýváme nezávislé 

proměnné nebo ovlivňující proměnné… Závisle proměnná je spojena s nezávisle 

proměnnými funkcí nazývanou regresní funkce, jež obsahuje několik neznámých parametrů“ 

(Hendl, 2012; zvýrazněno v originále). 

3.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem a zároveň základní populací výzkumu byli zaměstnanci všech 

nevládních organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. Jedná se o osmnáct 

neziskových organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti  

a odpovědnosti veřejné správy. Jmenovitě jsou jimi organizace: Frank Bold, Oživení, 

Zinedex, Fond Otakara Motejla, Nadační fond proti korupci, Naši politici, Good governance, 
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KohoVolit.eu, Otevřená společnost, Zaostřeno, Inventura demokracie, Pražské fórum, 

Praguewatch.cz, Zelený kruh, ProAlt, Glopolis, Iure a Brnění (Rekonstrukce, 2015). 

Pro takto vymezený vzorek jsem se rozhodla jednak na základě výše zmiňovaných 

výzkumů (tedy z důvodu již existujícího výzkumu na motivaci zaměstnanců neziskových 

organizací v ČR v servisní oblasti) a jednak z důvodu vlastního upřímného zájmu o situaci 

v organizacích, které se zabývají bojem s korupcí, usilují o zvýšení transparentního 

fungování politických stran a vlády a o prosazení zákonů, jež by vedly k „lepšímu a čistšímu“ 

životu v naší republice.  

Považuji za důležité uvést, že v době, kdy jsem pracovala na projektu  

pro tuto diplomovou práci, byla součástí projektu Rekonstrukce státu rovněž nevládní 

organizace Transparency International Česká republika, která v roce 2013 patřila  

k iniciátorům založení projektu. V současné době jsou oficiálně dostupné informace o tom, 

že se TI ČR s projektem Rekonstrukce státu přátelsky rozešla, protože se potřebuje plně 

soustředit na zákony o státním zastupitelství a financování stran. Ředitel TI ČR David 

Ondráčka uvedl, že cíl Rekonstrukce státu o prosazení protikorupčních zákonů stále 

podporují a práci platformy považují za „úspěšnou kampaň“ (echo24, 2015). 

V době, kdy TI ČR zveřejnila odstoupení z projektu Rekonstrukce státu, jsem již měla 

zahrnuty její zaměstnance do seznamu emailových kontaktů pro rozesílání dotazníku. TI ČR 

odstoupila z projektu v březnu 2015, první kolo dotazníku jsem rozesílala na začátku dubna 

2015. Ředitel TI CR D. Ondráčka reagoval až na můj druhý email, v němž jsem ho žádala, 

zda mi on a jeho zaměstnanci mohou poskytnout své odpovědi pro můj výzkum, přestože již 

neparticipují na projektu. Mou žádost odmítl s odůvodněním, že “na to nemají čas”. 

Neočekávaně jsem tak přišla o část svého výzkumného vzorku těsně před započetím sběru 

dat. 

Z hlediska profesního zaměření byl vzorek homogenní, všichni respondenti jsou 

zaměstnanci neziskových organizací, které jsou součástí projektu Rekonstrukce státu.  

V ostatních sociodemografických charakteristikách (věk, pohlaví aj.) je vzorek heterogenní. 

3.2.1 Projekt „Rekonstrukce státu“ 

„Téměř dvacítka nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, 

transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy, tvoří páteř projektu Rekonstrukce státu. 

Plenární zasedání členských organizací bývá jednou za 3 měsíce a schvalují se na něm 

hlavní strategické kroky. Podle svého know-how se pak jednotlivé organizace podílejí  

na práci odborných skupin, kampaních nebo monitoringu politiků“ (Rekonstrukce, 2015).  
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Garanty projektu Rekonstrukce státu jsou zástupci pěti organizací zapojených  

do projektu: Oživení, Naši Politici, Centrum aplikované ekonomie, Otevřená společnost  

a Frank Bold, který celý projekt inicioval a má na starosti jeho koordinaci. Garanti jsou 

oficiálními reprezentanty Rekonstrukce státu a scházejí se podle potřeby a schvalují důležitá 

rozhodnutí (Rekonstrukce, 2015). 

Řízení celého projektu má na starosti organizace Frank Bold (sekce Odpovědný stát). 

Jedná se o projektové manažery, právníky i marketéry. Tým navrhuje a realizuje veřejné 

kampaně, sleduje legislativní proces, připravuje podklady pro politiky, projednává s nimi 

návrhy zákonů, organizuje akce, koordinuje pracovní skupiny a ambasadory a shání peníze 

(Rekonstrukce, 2015). 

Projekt Rekonstrukce státu se snaží prosadit 9 zákonů proti korupci a klientelismu 

(Rekonstrukce, 2015): 

1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní. 

2. Elektronická majetková přiznání politiků ke dni nástupu do funkce. 

3. Registr smluv; smlouvy na internetu. 

4. Zrušení anonymních akcií. 

5. Odborné nominace do dozorčích rad. 

6. Odpolitizování státní správy. 

7. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování. 

8. Průhledný legislativní proces. 

9. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. 

Pracovní skupiny v projektu Rekonstrukce státu jsou tvořeny především odborníky  

z členských organizací. Připravují ke každému z aktuálně projednávaných zákonů 

doporučení a stanoviska. Rovněž připravují stanoviska ke všem pozměňovacím návrhům, 

na jejichž základě potom hodnotí jednotlivá hlasování. Důvody k prosazování jednotlivých 

zákonů, aktuální informace o návrzích a hlasování lze nalézt na webových stránkách 

Rekonstrukce státu. Dále jsou zde informace o patronech, poradcích, ambasadorech  

a donorech projektu Rekonstrukce státu (Rekonstrukce, 2015). 
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3.3 Metody sběru dat 

Internetový odkaz na dotazník „http://www.shauku.cz/!ext/natalben/” s průvodním 

dopisem se žádostí o vyplnění a s vysvětlením, k čemu budou vyplněné údaje zpracovány, 

jsem rozeslala jednotlivě zaměstnancům nevládních organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu. Konkrétně na 135 adres. Na webových stránkách projektu Rekonstrukce 

státu je na většinu zaměstnanců jednotlivých organizací uveden kontaktní email.  

U těch organizací, které tyto informace neposkytují, jsem oslovila přímo kontaktní osobu 

dané organizace a požádala ji o doručení odkazu na dotazník zaměstnancům dané 

organizace. Součástí průvodního dopisu bylo ujištění o zaručení anonymity respondentů  

v rámci výzkumu, vysvětlení účelu výzkumu a nabídka k zaslání výsledků výzkumu (viz 

příloha č. 2). Součástí průvodního dopisu pro druhé kolo žádostí o vyplnění dotazníku byla 

nabídka losování o lístky do divadla pro ty respondenty, kteří dotazník vyplní a informují  

o tom autorku výzkumu emailem (viz příloha č. 3). 

Pokusila jsme se získat kontakt i na zaměstnance, kteří v těchto organizacích pracovali 

dříve a odešli do jiného zaměstnání. Žádost o kontaktní email na bývalé zaměstnance těchto 

organizací byla součástí dotazníku. Vzhledem k nízkému počtu kontaktů, které jsem tímto 

způsobem získala, nemělo význam vytvářet další dotazník, a skupinu bývalých zaměstnanců 

vybraných organizací jsem do vzorku nezařadila. 

 Dotazník jsem koncipovala tak, aby byly výsledky statisticky zpracovatelné. 

Dotazník znamená vysokou kontrolu nad otázkami tazatele, vysokou kontrolu  

nad odpověďmi dotazovaného, vysoký stupeň přesnosti a opakovatelnosti (Fejrenčík, 2000). 

Oproti standardizovanému rozhovoru jde o efektivní techniku sběru dat, od velkého počtu 

jedinců, za malé náklady a v krátkém čase. Nízká návratnost však snižuje reprezentativitu 

vzorku (Disman, 1996). 

 „Výhodou dotazníku je, že se často jedná o jedinou snadnou cestu, jak získat informaci 

od většího počtu jedinců rychlou cestou. Dovoluje anonymní vyplňování, které podporuje 

upřímnost, jestliže se jedná o citlivé informace. Nevýhodami jsou obvykle slabá návratnost 

vyplněných dotazníků, že chybné odpovědi nelze opravit a že respondenti nemusí odpovídat 

pravdivě“ (Hendl, 2012).  

 Dotazníkové šetření dosahuje vysoké reliability - opakované měření přináší shodné 

výsledky, pokud se stav pozorovaného objektu nezmění. Data, která jsem v průběhu 

výzkumu dotazníkovým šetřením získala, zastupují základní populaci, o níž jsem skutečně 

prováděla výzkum (Disman, 1996). 
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Problém nízké návratnosti dotazníků jsem se pokusila minimalizovat tím,  

že jsem odkaz na dotazník posílala většině zaměstnanců vybraných organizací Rekonstrukce 

státu přímo, každého respondenta jsem kontaktovala na jeho osobní adrese a oslovila  

ho jeho příjmením.  

První žádosti o vyplnění jsem rozesílala 3. dubna 2015. Druhou žádost o vyplnění,  

s novým průvodním dopisem, jsem rozesílala ve dnech 13. a 14. dubna 2015.  

Poslední vyplněný dotazník jsem obdržela 21. 4. 2015. 

Po celé období, od první žádosti do příchodu posledního vyplněného dotazníku,  

jsem odpovídala a reagovala na nejrůznější dotazy respondentů ohledně výzkumu. 

Vzhledem k nízké návratnosti prvního kola rozeslaných dotazníků (44 vyplněných), jsem se 

pokusila respondenty ve druhém kole motivovat k odpovědi. V průvodním dopise po řádné 

omluvě, že rozesílám žádost podruhé, jsem uvedla, že ti z nich, kteří dotazník vyplní a budou 

mě o tom informovat emailem, zařadím do losování a pět vylosovaných výherců získá  

dva lístky do divadla Hybernie na baletní představení. 

Ohlas byl pozitivní, respondenti často k vyplněnému dotazníku připojili přání  

„hodně štěstí s diplomovou prací i obhajobou“ (Seznam, 2015), žádali o výsledky výzkumu, 

nabízeli, že dotazníku rozešlou na další zaměstnance apod. (Než byla diplomová práce 

odevzdána, někteří z vylosovaných respondentů již divadlo navštívili). 

Konečný výsledek byl 65 vyplněných dotazníků, z toho 61 dotazníků vyplněných  

od zaměstnanců (tedy bez dobrovolníků) bylo relevantních pro daný výzkum. Vedle otázek, 

které směřovaly k účelu výzkumu, jsem od respondentů získala několik zpětných vazeb  

na dotazník. Ve snaze neovlivňovat věrohodnost sebraných dat jsem ale dotazník dodatečně 

neměnila. Nicméně jsem si vědoma některých drobných nedostatků, které pilotní studie 

neukázala, a proto je nyní uvádím. 

Zpětné vazby od respondentů týkající se vybraných otázek v dotazníku: 

Pracovali jste již dříve v soukromém, neziskovém, či veřejném sektoru? 

„Tu je možné zaškrtnúť iba jednu možnosť. Čo ale majú robiť ľudia, ktorí pracovali aj  

v súkromnom aj v neziskovom (alebo verejnom) napríklad? Takže buď by mala byť možnosť 

zaškrtnúť viacero odpovedí, alebo sa musíte pýtať špecificky - teda na posledné zamestnanie 

pred súčasným“ (Seznam, 2015). 

Poznámka k této otázce v dotazníku se objevila v odpovědích tří respondentů a já sama ji 

považuji za relevantní, ale dotazník jsem, jak bylo zdůvodněno, již neměnila. 



53 

 

Odpovědi respondentů zahrnovaly i informace, že pracují v několika neziskových 

organizacích současně, nicméně tento fakt není pro daný výzkum významný. 

Je vaše motivace k práci stejně silná, nebo silnější jako při nástupu do tohoto 

zaměstnání? 

„Tu sa škála ne - zcela ano veľmi nehodí. Je jasné, že ide o potvrdenie (resp. mieru 

potvrdenia) toho tvrdenia ale už samotné tvrdenie v sebe obsahuje ‚silná, nebo silnější‘, čiže 

stupňované prídavné mená, čo navádza k tomu, že ide tiež o nejakú škálu. Preto by bolo 

vhodnejšie buď dať výrok jednoduchý (bez toho stupňovania): ‚2. Je vaše motivace k práci 

stejně silná jako při nástupu do tohoto zaměstnání?‘ alebo Zmeniť otázku ‚Ako sa zmenila 

vaša motivácia…‘ a potom dať škálu odpovedí ‚je slabšia - rovnako silná - je silnejšia‘” 

(Seznam, 2015). 

„Vidím jako problém pro vyhodnocování dotazníku to, že otázka ‚pro kterou 

organizaci pracujete‘ je až na konci dotazníku coby volitelná (nikoli povinná) otázka. Tento 

fakt může výrazně zkreslit celkové výsledky dotazníku, obávám se“ (Seznam, 2015). 

Možnost volitelné odpovědi na otázku “Pro kterou organizaci pracujete?” jsem zvolila 

záměrně. Respondenti tak měli možnost sami se rozhodnout, zda zůstanou zcela  

v anonymitě. Pro jiného člověka (nadřízeného, kolegu) z dané organizace by podle dalších 

otázek a odpovědí v dotazníku nebyl problém respondenta identifikovat. Proto byla otázka 

volitelná (Seznam, 2015). 

„Jen dvě metodické poznámky. Aspoň některé otázky by měly zahrnovat i možnost N/A, 

protože nemusí být pro některé pozice relevantní (např. 3.7 pro vrcholové vedoucí) a otázka 

10 by měla umožnovat vícenásobnou odpověď“ (Seznam, 2015). 

Otázka 3.7 hodnotí spokojenost s mírou a způsobem, jakým se v organizaci vyskytuje faktor 

"pracovní dohled a respekt nadřízených“; otázka 10 zjišťuje, zda dotazovaný pracoval již 

dříve v soukromém, neziskovém, či veřejném sektoru. 

Informace od respondentky ohledně změny fungování jedné ze sledovaných 

organizací byla pro mě zajímavá, na výzkum to však nemělo žádný dopad: 

 „Dotazník jsem vám vyplnila a uvedla jsem tam, že pracuji v Bakala Foundation. 

Zaostřeno, které bylo součástí Rekonstrukce státu, je nyní v likvidaci a jeho projekty se 

sloučily s Bakala Foundation. To jen na dovysvětlení“ (Seznam, 2015). 

Na webových stránkách projektu Rekonstrukce státu informace o této změně není 

uvedena. 
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Od dvou respondentů přišla odpověď, že nejsou v dané organizaci již zaměstnáni, 

že na webových stránkách nejsou zcela aktuální informace. Z organizací Brnění  

a Good-governance nepřišla žádná odpověď. Organizace Pražské fórum funguje 

momentálně většinově na bázi dobrovolníků. Jejich vyplněné dotazníky jsem z analýzy dat 

vynechala – respondenti v dotazníku uvedli, že jsou dobrovolníci, i název organizace,  

v níž pracují (Seznam, 2015). 

3.4 Pilotní studie 

Tvorbu a návrh dotazníku, před jeho pilotním přezkoušením, jsem konzultovala 

s vedoucí práce a s doktory přednášejícími statistiku na FHS UK v Jinonicích. Pokud nebyl 

dotazník již použit při jiném terénním šetření, je nutné provést jeho pilotní přezkoušení. 

Forma a rozsah pilotního testování jsou různé, ale většinou se řídí třemi cíli (Punch, 2008): 

1. Nové položky a otázky se přezkušují z pohledu, zda jsou srozumitelné, jasné, 

jednoznačné a nejsou potíže s jejich vyplňováním. Musíme se přesvědčit,  

že otázky pro sběr dat skutečně fungují, a to v tom smyslu, že lidé na ně rychle 

a spolehlivě odpoví. 

2. Celý dotazník potřebuje být testován na délku, čas a obtížnost  

při kompletování. 

3. Navržený proces sběru dat, jehož je dotazník hlavní částí, potřebuje otestovat. 

To zahrnuje také dostupnost, etické aspekty, průvodní dopis atd. Pečlivost  

v této fázi pomůže zvýšit pravděpodobnost vyplnění a návratu dotazníku. 

Při návrhu dotazníku pro šetření můžeme zvážit určitá omezení, která existují. Návrh 

dotazníku by měl vycházet z výzkumných otázek, které poskytují jak konceptuální orientaci 

pro dotazník, tak seznam informací, které je nutné získat. Aspekt, který silně ovlivňuje 

návratnost dotazníku a kvalitu získaných dat, je délka dotazníku. Lepší je kratší dotazník  

s velkou návratností a validnějšími odpověďmi, než dlouhý dotazník s rizikem malé 

návratnosti a zhoršené kvality dat. Délka dotazníku je věc úvahy výzkumníka,  

ale problémem je dotazník, který je vyplňován (20 až 30) minut. Toto lze vyzkoušet pouze 

pilotním otestováním (Punch, 2008). 
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V prvních fázích výzkumu je nutné zvažovat rovněž způsob doručení a vyplnění 

dotazníku. Neodmyslitelnou součástí každého sociálně-vědního výzkumu, kde se 

shromažďují od lidí a o lidech informace, jsou etické aspekty. Mají zahrnovat  

„utajení a anonymitu, respekt k osobnímu soukromí a právo vědět, co se stane s informacemi, 

které se od lidí získají“ (Punch, 2008). 

Při tvorbě dotazníku pro výzkum jsem vycházela z výzkumných otázek, hypotéz  

a definicí motivátorů a hygienických faktorů Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 

uvedených ve studiích Motivation to the Work (1967) a Work and the Nature of Man (1971). 

S jeho finální podobou mi pomohli přednášející vybraných seminářů statistiky v Jinonicích 

na FHS UK a vedoucí diplomové práce. 

Krokem navrhování dotazníku operacionalizujeme výzkumné otázky. „Jestliže každá 

výzkumná otázka jasně vyhovuje empirickému kritériu, pak důležitý krok navrhování 

dotazníku – přesto, že je složitý, protože obsahuje mnoho dílčích kroků a technických úvah 

– je relativně přímočarý (Punch, 2008). 

Pomocné kroky při tvorbě dotazníku dle Punche: 

1. Rozhodnout, jaká informace je zapotřebí k zodpovězení každé výzkumné otázky, 

vytvoření seznamu uvažovaných proměnných. 

2. Navrhnout konceptuální definice pro proměnné. 

3. Rozhodnout, zda potřebné informace mají faktuální, kognitivní, afektivní  

nebo behaviorální charakter. 

4. Rozhodnout o každé proměnné podle způsobu měření, zda je kategoriální  

nebo spojitá. 

5. Určit pro každou proměnnou, zda příslušná data budou mít tvar jednoho nebo více 

indikátorů tvořících škálu. 

6. Shrnout informace z posledních třech bodů, upravit je v tabulce vzhledem  

k omezením, zvláště co se týká velikosti dotazníku a času potřebného k jeho 

vyplnění. 

7. Formulovat položky tak, abychom získali základní formu dotazníku. 

8. Testovat první verzi dotazníku. 

9. Využít výsledky pilotního testování ke konečné úpravě dotazníku. Nevyhovující 

nebo málo diskriminující položky mohou být modifikovány, nahrazeny  

nebo zrušeny. 
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V rámci pilotního šetření jsem donesla vytištěný dotazník do dvou organizací  

(do jedné nestátní neziskové organizace, kde jsem jako studentka vykonávala tento ročník 

praxi, a do jedné ziskové organizace).  Všechny dotazníky (celkem 12) jsem dostala zpět 

vyplněné. Od respondentů jsem získala poznámky k formulaci jedné otázky a poznámky  

k celkové délce dotazníku. Jeho vyplňování zabralo přibližně 15 minut, což se jevilo jako 

příliš dlouhé a mohlo ohrozit návratnost u již tak dost úzkého vzorku. 

Proto jsem dotazník po konzultaci s vedoucí práce zkrátila a pro lepší pochopení upravila 

znění některých otázek. 

3.5 Analýza dat 

Jak bylo uvedeno výše, počet vyplněných dotazníků od respondentů byl 65. Relevantní 

pro analýzu byl počet 61, tj. počet vyplněných dotazníků od zaměstnanců nevládních 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. Pro práci s daty jsem použila 

program IBM SPSS Statistics Version 22. a Microsoft Excel. 

3.5.1 Deskriptivní statistika 

„Statistická analýza dat obvykle začíná jednorozměrným i vícerozměrným popisem 

výsledků pozorování, tj. tříděním a shrnutím základních informací o vlastnostech 

proměnných v souboru výpočtem vhodných charakteristik. Výsledkem třídění souboru podle 

hodnot jedné veličiny je tabulka či graf“ (Pecáková, 2008). 

Výzkumu se zúčastnilo 61 respondentů, z toho 33 mužů a 26 žen. Ve věkové struktuře 

dominovala skupina zaměstnanců mezi 30 až 39 lety a dále skupina mezi 20 až 29 lety. 

Žádný z respondentů nebyl mladší 20 let. Více než polovina celého vzorku uvedla, že je 

bezdětná (55,7 %, tj. 34 respondenti). 18 % respondentů uvedlo, že mají 1 dítě, 16,4%  

respondentů uvedlo 2 děti. Ohledně délky pracovního poměru je nejvíc zastoupená skupina 

zaměstnanců, kteří pro danou organizaci pracují 3 až 5 let (41%, tj. 25 respondentů). Dále 

pak skupina 1 až 2 roky (29,5%, tj. 18 respondentů), 6 až 10 let (11,5 %, tj. 7 respondentů), 

skupina do jednoho roku (9,8%, tj. 6 respondentů) a skupina 11 let a více (8,2 %, tj. 5 

respondentů). Z uvedených pracovních pozic jsou nejvíce zastoupeny skupiny programový 

manažer (27,9 %) a výkonný pracovník (24,6 %). V položce pozice jiná (18 %) respondenti 

nejčastěji uváděli: analytik, projektový manažer, koordinátor či manažer projektu.  

Někteří odpověděli: „Všechno dohromady.“ 
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Po rozdělení vzorku na muže a ženy je zřejmé, že rozdíl mezi pohlavími je nepatrný. 

33 respondenti byli mužského pohlaví, 26 ženského, 2 respondenti pohlaví neuvedli  

(viz koláčový graf č. 1). 

 

 

Graf č. 1:  Rozdělení vzorku na muže a ženy 

Základní sociodemografické charakteristiky vzorku respondentů jsou obsaženy  

v tabulce č. 4. 

  

54 %

43 %

3 %

Muži

Ženy

Bez udání pohlaví
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Tabulka č. 4: Sociodemografické rozdělení vzorku  

Pohlaví Počet % 

Muži 33 54,1 

Ženy 26 42,6 

Neuvedeno 2 3,3 

Věk 

20 a méně 0 0,0 

20 – 29 21 34,4 

30 – 39 25 41,0 

40 – 49 11 18,0 

50 a více 1 1,6 

Neudáno 3 4,9 

Délka pracovního poměru 

Méně než rok 6 9,8 

1 – 2 roky 18 29,5 

3 – 5 let 25 41,0 

6 – 10 let 7 11,5 

11 a více 5 8,2 

Počet dětí 

0 34 55,7 

1 11 18,0 

2 10 16,4 

3 6 9,8 

4 a více 0 0,0 

Pozice 

Výkonný pracovník 15 24,6 

Programový manažer 17 27,9 

Vedoucí týmu 9 14,8 

Ředitel 9 14,8 

Jiná 11 18,0 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Rozdělení četností odpovědí zaměstnanců na otázku „Nakolik se cítíte motivováni  

k práci ve vaší organizaci?“ zobrazuje graf č. 2. (Škála odpovědí: 1 - Vůbec nemotivován 

až 5 - Silně motivován.) 

 

 

Graf č. 2: Histogram pro míru motivace zaměstnanců NNO projektu 

Rekonstrukce státu 

Největší četnost byla zaznamenána u hodnot 4 a 5 (tzn. u odpovědí, v nichž respondenti 

vyjadřují silnou motivaci).  

Tabulka č. 4 ukazuje rozdělení míry motivace v závislosti na pohlaví. Z celkového 

počtu 33 muži odpovědělo 25, tj. 76 % (tedy vice než 3/4), že jejich motivace  

k práci v organizaci, v níž jsou zaměstnáni, se nachází v bodě 4 nebo 5.  

U žen je tento podíl ještě vyšší, z 26 žen jich stejným způsobem odpověděly 23, tj. 88,4 %. 
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Tabulka č. 5 - Míra motivace – výsledky rozdělení četností pro muže a ženy 

Míra motivace k 

práci 
Muži Ženy 

Bez udání 

pohlaví 
Celkem 

1 – vůbec 

nemotivován 
0 0 0 0 

2 3 2 0 5 

3 5 1 0 6 

4 13 9 1 23 

5 – silně motivován 12 14 1 27 

Celkem 33 26 2 61 

Zdroj: vlastní výzkum 

 
   

 

3.5.2 Korelační analýza 

„K měření síly závislosti měřitelné proměnné y na měřitelné proměnné x se používají 

různé charakteristiky. Z nich nejrozšířenější je korelační koeficient. Korelační koeficient  

je mírou lineární závislosti neboli tzv. korelovanosti dvou proměnných. Nabývá hodnot  

z intervalu {-1,1}. Je-li záporný, naznačuje nepřímou závislost, kdy při růstu hodnot jedné 

proměnné hodnoty druhé proměnné ‚v průměru‘ klesají; je-li kladný, naznačuje přímou 

závislost, kdy při růstu hodnot jedné proměnné rostou ‚v průměru‘ rovněž hodnoty proměnné 

druhé. Je-li absolutní hodnota korelačního koeficientu blízká k jedné, naznačuje nejen silnou 

korelovanost, ale i silnou závislost obou proměnných, je-li blízká k nule, naznačuje pouze 

slabou lineární závislost, tj. malou korelovanost obou proměnných. To znamená,  

že obě proměnné jsou buď jen slabě závislé, nebo mohou být i silněji závislé, ale jinak,  

než lineárně“ (Herzmann, Novák, Pecáková, 1998; zvýrazněno v originále). 

S použitím modulu IBM SPSS Statistics Version 22. byly vypočteny příslušné 

korelační koeficienty (r) a hodnoty p - value (nejnižší možná hladina významnosti určená na 

základě hodnoty testového kritéria, při které lze zamítnout nulovou hypotézu) (Hendl, 2012). 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 6. 

V dotazníku byly jednotlivé motivátory a hygienické faktory (celkem 16) hodnoceny 

v otázce č. 3 (proto číslování faktorů 3.1 až 3.15). Poslední hygienický faktor "dopad práce 

na osobní život", je v tabulce přiřazen faktoru "osobní život" č. 3.16., ale v samotných datech 

má označení F 16. V dotazníku byl hodnocen v otázce č. 5, neboť otázka na něj musela být 

formulována jiným způsobem než na ostatní faktory.  
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Tabulka č. 6: Výsledek korelace míry motivace a jednotlivých faktorů 

Faktor Korelace p-value N 

3.1 Možnost pracovně uspět 0,496** 0,000 61 

3.2 Uznání za vykonanou práci 0,392** 0,002 60 

3.3 Samotná práce, její obsah 0,535** 0,000 61 

3.4 Míra odpovědnosti 0,393** 0,002 60 

3.5 Možnost povýšení 0,288* 0,026 60 

3.6 Možnost psychického růstu 0,364** 0,004 60 

3.7 Pracovní dohled nadřízených 0,315* 0,004 60 

3.8 Způsob správy organizace a personální politika 0,421** 0,001 59 

3.9 Pracovní prostředí 0,362** 0,004 61 

3.10 Mezilidské vztahy s kolegy 0,631** 0,000 59 

3.11 Mezilidské vztahy s podřízenými 0,408** 0,001 58 

3.12 Mezilidské vztahy s nadřízenými 0,528** 0,000 61 

3.13 Postavení v organizaci 0,393** 0,002 59 

3.14 Pracovní jistoty 0,167 0,201 60 

3.15 Plat 0,237 0,068 60 

3.16 Osobní život -0,013 0,922 60 

** p < 0.01, * p < 0.05  

Zdroj: vlastní výzkum 
 

 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že byla nalezena statisticky významná souvislost na úrovni 

signifikance 0,05 a 0,01 mezi mírou pracovní motivace a jednotlivými faktory z kategorie 

motivátorů a také z kategorie hygienických faktorů Herzbergovy dvoufaktorové teorie 

motivace.  

Hypotéza 1 - Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních nevládních 

organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí s motivátory a hygienickými 

faktory -  byla výzkumem potvrzena. 
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Z kategorie motivátorů se statisticky významné jeví všechny faktory. 

Faktor 3.5 možnost povýšení má hodnotu korelačního koeficientu 0,288 (p < 0,026)  

na hladině významnosti 0,05. Ostatní motivátory jsou statisticky signifikantní na hladině 

významnosti 0,01. Faktor 3.1 možnost pracovně uspět (r = 0,496, p < 0, 000), faktor  

3.2 uznání za vykonanou práci (r = 0,392, p < 0,002), faktor 3.3 samotná práce, její obsah  

(r = 0,535, p < 0,000), faktor 3.4 míra odpovědnosti, již máte vzhledem k práci ve vaší 

pracovní pozici (r = 0,393, p < 0,002), faktor 3.6 možnost psychického růstu (r = 0,364, 

p < 0,004). 

Míra motivace zaměstnanců nevládních neziskových organizací zapojených  

do projektu Rekonstrukce státu má pozitivní souvislost s motivátory podle Herzbergovy 

dvoufaktorové teorie motivace. Podobně jako v uvedených výzkumech (Borzaga, Tortia, 

2006, Lorencová, 2010, Shields, Smith, 2013) prováděných v organizacích poskytujících 

sociální služby, dávají zaměstnanci důraz na obsah práce, její rozmanitost a vlastní 

odpovědnost. 

Podle výsledků korelace výzkumu je možno říci, že nejvíce statisticky významná  

se jeví korelace mezi mírou pracovní motivace a faktorem 3.3 (samotná práce, její obsah), 

dále faktorem 3.1 (možnost pracovně uspět) a na třetím místě jsou téměř shodné výsledky  

u faktorů 3.4 (míra odpovědnosti) a 3.2 (uznání za vykonanou práci). 

Z kategorie hygienických faktorů jsou statisticky významné faktory 3.7 – 3.13  

na hladině významnosti 0,05 a 0,01. Faktor 3.7 pracovní dohled nadřízených (r = 0,315,  

p < 0,016) na hladině významnosti 0,05. Hygienické faktory 3.8 – 3.13 jsou signifikantní  

na hladině významnosti 0,01.  Faktor 3.8 způsob správy organizace a personální politika  

(r = 0, 421, p < 0,001), faktor 3.9 pracovní prostředí (r = 0,362, p < 0,004), faktor  

3.10 mezilidské vztahy s kolegy (r = 0,631, p < 0,000), faktor 3.11 mezilidské vztahy  

s podřízenými (r = 0,408, p < 0,001), faktor 3.12 mezilidské vztahy s nadřízenými  

(r = 0, 528, p < 0,000). A faktor 3.13 postavení v organizaci 3.13 (r = 0,393, p < 0,002). 

Faktory 3.14, 3.15 a 3.16 tedy pracovní jistoty, plat a vliv práce na osobní život nejsou 

statisticky významné. 

Výzkum prokázal pozitivní souvislost mezi mírou motivace zaměstnanců advokačních 

neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu a hygienickými faktory 

dvoufaktorové teorie motivace. 
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Podle F. Herzberga by tato kategorie faktorů neměla motivovat zaměstnance,  

nýbrž korelovat pouze s pracovní spokojeností (Herzberg, 1971). 

Z tabulky korelace je zřejmé, že nejsilnější vztah byl nalezen mezi mírou motivace  

a hygienickými faktory 3.10 – 3.12, tj. mezilidskými vztahy. Tento výsledek koresponduje 

s již uvedenými výzkumy ohledně intrinsické motivace a pracovníky neziskového sektoru  

v sociálních službách, kteří dávají důraz na dobré vztahy na pracovišti, nekoresponduje  

však s dvoufaktorovou teorií. 

Zároveň jsou tímto zodpovězeny jednotlivé specifické otázky výzkumu. 

Na specifické otázky č. 1 – 13 zní odpověď: "Ano, je pozitivně korelovaná." 

Na specifické otázky č. 14 – 16 zní odpověď: " Souvislost nebyla nalezena." 

Výsledkem korelační analýzy mezi mírou motivace a motivátory a výsledkem 

korelační analýzy mezi mírou motivace a hygienickými faktory byly rovněž potvrzeny 

předpoklady výzkumu: 

 Faktory „mezilidské vztahy“, z kategorie hygienických faktorů, pozitivně souvisejí 

s mírou pracovní motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených  

do projektu Rekonstrukce státu. 

 Faktor „plat“, z kategorie hygienických faktorů, nesouvisí s mírou pracovní motivace 

zaměstnanců neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. 

Přehled dat závislosti míry motivace a délky trvání pracovního poměru zobrazují 

tabulka č. 7 a grafu č. 3. 
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Tabulka č. 7: Délka pracovního poměru zaměstnanců NNO projektu 

Počet let N Procenta 
Procenta 

(kumulace) 

0 - 1 6 9,8 9,8 

1 – 2 14 23 32,8 

2 – 3 4 6,6 34,3 

3 – 4 8 13,1 52,5 

4 - 5 9 14,8 67,2 

5 – 6 8 13,1 80,3 

6 – 7 1 1,6 82,0 

7 – 8 2 3,3 85,2 

8 – 9 1 1,6 86,9 

9 – 10 2 3,3 90,2 

10 – 11 1 1,6 91,8 

11 – 12 2 3,3 95,1 

12 – 13 1 1,6 96,7 

13 – 14 1 1,6 98,4 

15 a více 1 1,6 100,0 

Celkem 61 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Graf č. 3: Histogram pro délku pracovního poměru zaměstnanců NNO projektu 

Rekonstrukce státu 

Z obou popisných statistik je patrné, že mezi zaměstnanci NNO projektu Rekonstrukce 

státu převažují ti, u kterých délka trvání pracovního poměru nepřesahuje 6 let (přibližně  

80 %). 

Z tabulky č. 8 je zřejmé, že nebyla nalezena statisticky významná souvislost na úrovni 

signifikance 0,05 mezi délkou pracovního poměru a mírou motivace zaměstnanců 

advokačních neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu. 

Tabulka č. 8: Výsledek korelace míry motivace a délky pracovního poměru 

Faktor Korelace p-value N 

13. Délka pracovního poměru 0,140 0,283 61 

Zdroj: vlastní výzkum a výpočet 
 

Hypotéza 2 - Míra motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu se liší v závislosti na délce jejich pracovního 

poměru - nebyla výzkumem potvrzena. 
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3.5.3 Regresní analýza 

Vzhledem k výzkumům motivace v neziskovém sektoru a z oblasti sociálních služeb, 

které jsou uvedeny v teoretické části práce, a rovněž s ohledem na výsledky korelací  

mezi mírou pracovní motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu a jednotlivými faktory z dvoufaktorové teorie motivace, jsem se dále 

rozhodla zkoumat vztah mezi mírou motivace, motivátory a hygienickými faktory pomocí 

mnohonásobné regresní analýzy. 

Metodologie 

„Mnohonásobná regrese je prostředkem pro zkoumání statistické závislosti pomocí 

modelu, jenž zahrnuje jednu závisle proměnnou a několik nezávislých proměnných.“  

(Hendl, 2012). Mnohonásobnou regresní analýzu je pak vhodné aplikovat na tři druhy úloh: 

1. Chceme poznat efekt, který má na cílovou proměnnou Y souhrn změn ovlivňujících 

parametrů X1, X2, ... ,Xk. 

2. Chceme predikovat hodnotu závisle proměnné Y pro budoucí hodnoty proměnných 

X1, X2, ... , Xk. 

3. V rámci explorační statistické analýzy chceme vyhledat statistické vztahy mezi 

závisle proměnnou a několika nezávisle proměnnými. 

Predikční funkce má obecný tvar: 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘; 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑚) 

kde b0,b1,...,bm jsou hodnoty parametrů upřesňující tvar funkce. 

Stejně jako v jednoduché regresi dvou proměnných i v mnohonásobné lineární regresi 

při hledání hodnot koeficientů b0, b1, ... , bm, využíváme  metodu nejmenších čtverců. 

Vycházíme ze součtu rozdílů změřených hodnot y_i a hodnot y ̂_i vypočítaných pomocí 

regresní funkce, do níž dosadíme hodnoty nezávisle proměnných z matice pozorování X: 

∑𝑣𝑖(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

=∑𝑣𝑖(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘; 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑚))
2

𝑛

𝑖=1

 

Kde vi jsou váhy, které přisuzujeme jednotlivým odchylkám. Běžně volíme vi =1. 

Hledáme taková {bj}, jež minimalizují součet čtverců odchylek (Hendl, 2012). 

 Touto metodou dosáhneme toho, že predikční funkce bude mít pro soubor měření 

mezi všemi lineárními prediktory největší korelační koeficient s proměnnou Y.  
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Tomuto největšímu korelačnímu koeficientu říkáme mnohonásobný korelační koeficient 

mezi Y a množinou prediktorů. Nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž hodnoty blízké k 0 

indikují statistickou nezávislost Y na množině proměnných X, zatímco hodnota 1 označuje 

dokonalou lineární vazbu, která je dána regresní funkcí. Mnohonásobný korelační 

koeficient zkráceně značíme R (Hendl, 2012).  

Parametry {bj} nazýváme parciální regresní koeficienty a b0 absolutní člen. Koeficient bj je 

hodnota, o níž se změní v průměru proměnná Y při změně Xi o jednu jednotku  

(při ostatních proměnných zafixovaných). 

Konkrétní podoba zvoleného regresního modelu je následující: 

𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣á𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖 + 𝛽2 ∗ ℎ𝑓_𝑣𝑧𝑡𝑎ℎ𝑦𝑖 + 𝛽3 ∗ ℎ𝑓_𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í𝑖 + 𝑒𝑖 

Kde motivacei je míra motivace respondenta i, motivátoryi je hodnota indexu agregujícího 

motivátory (tj. 3.1 možnost pracovně uspět, 3.2 uznání za vykonanou práci,  

3.3 samotná práce, 3.4 míra odpovědnosti, 3.5 možnost povýšení, 3.6 možnost psychického 

růstu) pro respondenta i,  hf_vztahyi je hodnota indexu agregujícího hygienické faktory 

tykající se vztahů (tj. 3.10 mezilidské vztahy s kolegy, 3.11 mezilidské vztahy s podřízenými 

a 3.12 mezilidské vztahy s nadřízenými) pro respondenta i, hf_ostatníi je hodnota indexu 

agregujícího ostatní hygienické faktory (tj. 3.7 pracovní dohled, 3.8 správa organizace  

a personální politika, 3.9 pracovní prostředí, 3.13 postavení v organizaci, 3.14 pracovní 

jistoty, 3.15 plat, 3.16 osobní život) pro respondenta i a ei  je náhodná složka  

pro respondenta i. 

Pro agregaci jednotlivých faktorů do indexů jsem se rozhodla kvůli velikosti 

statistického vzorku (pouze 47 úplných odpovědí) a nepsanému pravidlu, že na každou 

nezávislou proměnnou by mělo připadat přibližně 10 - 15 pozorování (Field, 2009).  

K rozdělení jednotlivých faktorů právě výše popsaným způsobem (tj. na motivátory, 

hygienické faktory ostatní a hygienické faktory vztahy) mě vedla souvislost mezi motivací 

a vztahy na pracovišti, jež byla nalezena jak v již zmíněných výzkumech motivace  

v sociálních službách (Borzaga, Tortia, 2006, Lorencová 2010, Shields, Smith, 2013),  

tak i v korelačním šetření provedeném výše. 

Pro odhad jednotlivých parametrů modelu jsem zvolila nejčastěji používanou metodu 

nejmenších čtverců (Hendl, 2012), jak bylo dříve uvedeno. Hledala jsem tedy odhady 

bodových parametrů β tak, aby součet druhých mocnin reziduálních hodnot byl co nejmenší.  

Matematicky lze tento problém formulovat následovně: 
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𝑎𝑟𝑔min
𝛽∈ℝ

∑𝑒𝑖
2

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1 ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣á𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖 − 𝛽2 ∗ ℎ𝑓_𝑣𝑧𝑡𝑎ℎ𝑦𝑖 − 𝛽3 ∗ ℎ𝑓_𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

Aby tato metoda poskytovala nestranné, vydatné odhady a zároveň bylo možné 

provádět statistické testy těchto odhadů, musí být splněno hned několik základních 

předpokladů, které jsou vyjmenovány níže (Hendl, 2012). 

1. Reziduální hodnoty 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 mají normální rozdělení s nulovou střední 

hodnotou. 

2. Rozptyl reziduálních hodnot je stejný pro uvažované rozsahy nezávislých 

proměnných (homoskedascita standardních chyb odhadu). 

3. Hodnoty predikované proměnné jsou na sobě nezávislé. 

4. Vztahy mezi prediktory a závisle proměnnou jsou lineární. 

5. Neexistuje multikolinearita mezi prediktory. 

Analýza 

Základní deskriptivní statistiky proměnných vstupujících do regresního modelu 

prezentují tabulka č. 9 a graf č. 4. 

Teoretické hodnoty, kterých jednotlivé proměnné mohou nabývat, jsou: motivace  

(1-5), motivátory (6-30), hygienické faktory ostatní (7-35), hygienické faktory vztahy  

(3-15). Z tabulky je zřejmé, že všechny proměnné nabývají hodnot na obou koncích příslušné 

teoretické škály a že rozptyl (respektive směrodatná odchylka) je u každé z proměnných 

značný. 

Tabulka č. 9: Deskriptivní analýza proměnných vstupujících do regresního modelu 

 N 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Minimum Maximum 

Motivace 61 4,180 0,9221 2 5 

Motivátory 57 22,2982 4,07503 8 29 

Hygienické faktory 

ostatní 
54 23,4444 5,62228 10 33 

Hygienické faktory 

vztahy 
56 12,7143 2,50610 5 15 

Zdroj: vlastní výzkum a výpočet 
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Graf č. 4 ukazuje průměrné hodnoty jednotlivých proměnných pro každou úroveň míry 

motivace k práci. Z grafu se zdá, že je pozitivní souvislost mezi průměrnými hodnotami 

jednotlivých indexů a mírou motivace k práci. 

Motivátory v průměru nabývají hodnot pro jednotlivé úrovně míry motivace  

2 až 5: 15,2-18,5-23,1-24; hygienické faktory vztahy: 7,6-12,0-13,1-13,6; hygienické 

faktory ostatní: 15,6-20,7-25.0-24.5. U hygienických faktorů ostatní není vztah monotónní. 

 

Graf č. 4: Průměrné hodnoty jednotlivých proměnných pro každou úroveň míry 

motivace 

Výsledky párových korelací proměnných regresního modelu jsou uvedeny v tabulce 

č. 10. 

Kromě hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi každým párem proměnných 

je dále zobrazen jednostranný význam každé korelace (např. korelace výše je významná, 

p < 0,01). A rovněž je vidět počet případů, které přispívají k zobrazení jednotlivé korelace 

(př. N = 61) (Field, 2009). 

V horní části tabulky jsou nejprve uvedeny párové korelace míry motivace se všemi 

proměnnými vstupujícími do regresního modelu. Skupina motivátory je signifikantní  

na hladině významnosti 0,01 (r = 0,627, p < 0,000). Skupiny hygienické faktory ostatní a 

hygienické faktory vztahy jsou rovněž signifikantní na hladině významnosti 0,01.  

V případě proměnné hygienické faktory ostatní je korelace nižší (r = 0,417, p < 0,002)  

než u proměnné hygienické faktory vztahy (r = 0,601, p < 0,000). Po diagonále matice 

hodnot pro korelační koeficienty jsou všechny rovny 1 (perfektní pozitivní korelace). 

Důvodem pro to je, že tyto hodnoty reprezentují korelaci každé proměnné se sebou samou. 
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Korelační matice je velmi užitečná nejen pro přibližnou představu o vztazích  

mezi prediktory a výsledkem, ale i pro prozkoumání vztahů mezi samotnými prediktory.  

Z tabulky je zřejmé, že všechny tři párové korelace mezi prediktory (tj. mezi proměnnými 

„motivátory“, „hygienické faktory ostatní“ a „hygienické faktory vztahy“) jsou pozitivní  

a signifikantní na hladině významnosti 0,01. Nejvyšší je pak korelace mezi proměnnou 

„motivátory“ a proměnnou „hygienické faktory vztahy“ (r=0,609). Pokud není multiko-

linearita v datech, pak by neměla být žádná významná korelace mezi prediktory (R > 0.9) 

(Field, 2009). Z výše uvedeného je zřejmé, že tato podmínka je splněna a existence perfektní 

kolinearity mezi nezávislými proměnnými (regresory) může být vyloučena.   

Předpoklad modelu č. 5 je ověřen. 

Tabulka č. 10: Výsledky párových korelací proměnných regresního modelu 

 Motivace Motivátory 
Hygienické 

faktory ostatní 

Hygienické 

faktory vztahy 

Motivace 

Korelace 1 0,627** 0,417** 0,601** 

p-value  0,000 0,002 0,000 

N 61 57 54 56 

Motivátory 

Korelace 0,627** 1 0,608** 0,609** 

p-value 0,000  0,000 0,000 

N 57 57 51 53 

Hygienické faktory ostatní (HF1) 

Korelace 0,417** 0,608** 1 0,538** 

p-value 0,002 0,000  0,000 

N 54 51 54 50 

Hygienické faktory vztahy (HF2) 

Korelace 0,601** 0,609** 0,538** 1 

p-value 0,000 0,000 0,000  

N 56 53 50 56 

** p < 0.01, * p < 0.05 

Zdroj: vlastní výzkum a výpočet 
 

  

 

  



71 

 

Tabulka č. 11 zobrazuje výsledky lineární regrese. 

Tabulka č. 11: Výsledky lineární regrese (OLS) 

Model Koeficient 
Směrodatná 

odchylka 
t-statistika p-value 

Konstanta 0,121 0,618 0,197 0,845 

Motivátory 0,100** 0,035 2,867 0,006 

Hygienické faktory 

ostatní (HF1) 
-0,011 0,025 -0,444 0,660 

Hygienické faktory 

vztahy (HF2) 
0,159** 0,055 2,899 0,006 

N 47 F(3,43) 14,169**  

R2 0,497 Korigované R2 0,462  

** p < 0.01  

Zdroj: vlastní výzkum a výpočet 
 

  

Proměnné „motivátory“ a „hygienické faktory vztahy" jsou signifikantní na hladině 

významnosti 0,01. Motivátory (r = 0,100, p < 0,006), hygienické faktory vztahy (r = 0,159, 

p < 0,006). 

Na základě koeficientu determinace lze říci, že model vysvětluje téměř 50 % rozptylu 

vysvětlované proměnné, tj. motivace (R2 = 0,497). F-statistika pak potvrzuje statistickou 

významnost modelu jako celku na hladině významnosti 0,01. 

Výsledky lineární regrese je možno sociologicky interpretovat následovně. Zvýší-li se 

motivátory o 1, pak se (při ostatních proměnných zafixovaných) zvýší míra motivace  

k práci o 0,1. Zvýší-li se hygienické faktory vztahy o 1, pak se (při ostatních proměnných 

zafixovaných) zvýší míra motivace k práci o 0,159. 

Pokud vezmeme v úvahu, že motivátory sdružují šest různých faktorů, pak se jejich 

vliv na motivaci zaměstnanců jeví jako klíčový. Nicméně ani hygienické faktory vztahy 

nelze ve vztahu k motivaci eliminovat, naopak jsou takřka stejně významné. 
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Ověření funkčnosti modelu 

V této části ověříme vhodnost výše odhadnutého modelu pro daný statistický vzorek  

a možnost zobecnění závěrů analýzy na jiné vzorky. A. Field ve své knize Discovering 

statistics using SPSS přímo popisuje tento postup, který jsem použila. Nejprve  

jsem prověřila přítomnost odlehlých bodů. Odlehlé body jsou pozorování, která se výrazně 

liší od ostatních pozorování ve statistickém vzorku, a tím zásadně ovlivňují hodnotu 

bodových odhadů parametrů modelu. (Field, 2009)  

Jedním ze způsobů, jak prověřit přítomnost vlivných bodů, je prozkoumání parciálních 

regresních grafů pro každou proměnnou. Parciální regresní graf je bodový graf zobrazující 

vztah mezi závislou proměnnou na zvolené jediné nezávislé proměnné s eliminací vlivu 

ostatních nezávisle proměnných. Směrnice přímky, jíž je proložen, pak odpovídá 

příslušnému parciálnímu regresnímu koeficientu (Field, 2009). 

Graf č. 5 tak zobrazuje míru motivace k práci oproti motivátorům po eliminaci vlivu 

nezávislých proměnných „hygienické faktory vztahy" a „hygienické faktory ostatní".  

V tomto případě je zřejmá přítomnost odlehlého bodu v pravé horní části grafu, který 

vychyluje proloženou přímku směrem nahoru, a tedy zvyšuje odhadnutou hodnotu 

parciálního regresního koeficientu u proměnné „motivátory“. Zároveň je ale velmi 

nepravděpodobné, že by jeho odstranění nějakým zásadním způsobem ovlivnilo výsledky 

lineární regrese (například tak, že by parciální regresní koeficient nezůstal pozitivní  

a signifikantní na hladině významnosti 0,05). 
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Graf č. 5: Míra motivace k práci oproti proměnné "motivátory" po eliminaci 

vlivu proměnných „hygienické faktory vztahy" a „hygienické faktory ostatní" 
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U korespondujícího parciálního regresního grafu pro proměnnou „hygienické faktory 

ostatní“ (graf č. 6) lze pozorovat odlehlý bod, který je ale tentokrát přítomen v levé horní 

časti grafu, a naopak snižuje hodnotu příslušného parciálního regresního koeficientu.  

Parciální regresní graf tedy spíše potvrzuje závěr regresní analýzy, že mezi mírou motivace 

k práci a proměnnou „hygienické faktory ostatní" neexistuje žádný vztah. 

 

Graf č. 6: Míra motivace k práci oproti proměnné „hygienické faktory ostatní" 

(HF1) po eliminaci vlivu proměnných „hygienické faktory vztahy" a 

"motivátory" 
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Graf č. 7 nakonec zobrazuje míru motivace k práci oproti proměnné „hygienické 

faktory vztahy". V tomto případě není zřejmá přítomnost žádných bodů, které by se výrazně 

lišily od ostatních pozorování. 

 

Graf č. 7: Zobrazení míry motivace k práci oproti proměnné „hygienické faktory 

vztahy"(HF2) po eliminaci proměnných „hygienické faktory ostatní“ a 

"motivátory" 

Obecně lze tedy (na základě grafů č. 5 až 7) říci, že vlivné body zásadním způsobem 

neovlivňují hodnoty bodových odhadů parametrů modelu.   

V dalším kroku se pokusíme ověřit splnění předpokladů 1- 4 uvedených na str. 68 této 

práce následujícím postupem (Field, 2009): 

1. Zobrazíme vztah mezi standardizovanými reziduálními hodnotami a prediktory  

a zkontrolujeme, zda je rozptýlenost reziduálních hodnot homogenní a nezávislá 

(graf č. 8). 

2. Zobrazíme standardizované reziduální hodnoty pomocí histogramu a P-P plotu  

a zkontrolujeme normalitu jejich rozdělení (graf č. 9 a 10). 

3. Zobrazíme standardizované reziduální hodnoty proti pořadí měření a kontrolujeme 

přítomnost rozlišitelné konfigurace nebo cyklu (graf č. 11). 
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Graf č. 8 zobrazuje korelační pole standardizovaných reziduí a předpovězených 

hodnot. Vzhledem k tomu, že vzdálenost reziduí od nuly do jisté míry negativně závisí  

na předpovězených hodnotách, nemůžeme vyloučit porušení předpokladu konstantního 

rozptylu náhodné složky (předpokladu č. 2). Z korelačního pole pak není zřejmý žádný 

vztah, který by naznačoval nesplnění předpokladu linearity. Předpoklad č. 4 je ověřen (Field, 

2009). 

 

Graf č. 8: Zobrazení korelačního pole standardizovaných reziduí a 

predikovaných hodnot 

Grafy č. 8 a č. 9 znázorňují rozdělení náhodných složek. Histogram standardizovaných 

reziduí relativně dobře kopíruje křivku normálního rozdělení a P-P graf se zásadním 

způsobem neodchyluje od diagonální linie. Z obou grafů není zřejmé žádné významné 

porušení předpokladu č. 1 o normálním rozdělení reziduí (Field, 2009). 

Navíc „malé odchylky od předpokladu homoskedascity a normality je možno 

tolerovat“ (Hendl, 2012). 
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Graf č. 9:  Rozdělení náhodných složek - histogram standardizovaných reziduí 

 

Graf č. 10: Rozdělení náhodných složek - P-P graf 
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Graf č. 11 pak zobrazuje korelační pole standardizovaných reziduí oproti pořadí 

měření. Z grafu je zřejmé, že mezi hodnotami reziduí a pořadím měření není žádný vztah. 

Lze tedy říci, že předpoklad č. 3 je splněn (Field, 2009). 

 

Graf č. 11: Korelační pole standardizovaných reziduí oproti pořadí měření 

Analýzou dat byl nalezen statisticky významný vliv motivátorů a hygienického faktoru 

vztahy na míru motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací zapojených  

do projektu Rekonstrukce státu. Při interpretaci výsledků je však třeba brát tyto výsledky  

s rezervou jednak vzhledem k velikosti a specifičnosti statistického vzorku, 

jednak i k možnému narušení předpokladu modelu o konstantním rozptylu náhodné složky. 

3.5.4 Kvalitativní data výzkumu 

K potvrzení výzkumu a k dokreslení jeho výsledků jsem se rozhodla uvést některá 

kvalitativní data, jež jsem získala od respondentů v rámci odpovědí na tři otázky v dotazníku 

(text ponechán bez úpravy). 

Otázka č. 9 Uveďte důvod, proč jste si vybrali toto zaměstnání 

„Studoval jsem tuto tematiku. Odpovědnost vůči společnosti. Má smysl. Výborný kolektiv. 

Baví mě.“ 

„Práce ve veřejném zájmu.“ 

„Taková práce mi dává smysl.“ 
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„Protože se jednalo o relativně známou organizaci a její zaměření rezonovalo s pocity, 

které jsem prožívala při 20. výročí sametové revoluce.“ 

„Zájem o téma, přátelské prostředí, možnost prohlubovat odborné znalosti, možnost 

ovlivňovat prostředí, ve které žiji.“ 

„Nezisková organizace nabízí jiné hodnoty než klasický business.“ 

„Smysluplnost projektu nadačního fondu proti korupci.“ 

„Protože chci dělat něco, co mě baví a co má z mého pohledu smysl. Motivací pro mě 

nejsou až tak peníze, ale spíše obsah práce.“ 

„Jelikož jsem se chtěla občansky angažovat. Tato organizace byla známá v médiích a 

účastnila se i akcí na právnické fakultě kde jsem studovala. Inventura demokracie mi 

umožnila zaměřit se na téma přílepků k zákonům, případně obecně na legislativní proces a 

práci parlamentu a díky tomu rozvíjet praxi vědomostí získané při studiu." 

„Svobodná a odpovědná možnost využít své vzdělání a znalosti a dělat, co je dobré a 

pomáhat.“ 

„Měnila jsem zaměstnání a u toho současného mám dojem, že nejen, že mě práce baví, ale 

také ji nedělám jen pro sebe.“ 

„Kvůli náplni práce, věděla jsem přesně, do čeho jdu a prostředí i kolegy jsem znala.“ 

„Absolutní nezbytností v mém životě je činit věci, které mají význam. Je zvlášť podstatné, 

aby člověk byl přínosem pro tento svět – vytvářel a bránil hodnoty. Tyto zvlášť podstatné 

cíle se snažím dosahovat ve své práci.“ 

„Věnuje se důležitým tématům způsobem, který se mi jeví být věcný, konstruktivní a 

správně cílený.“ 

„Možnost samostatné a smysluplné práce.“ 

„Již od vysoké školy jsem věděla, že pro mě bude stěžejní, abych mohla sledovat dopad mé 

práce a abych nebyla soukolím mezi desítkami či stovkami zaměstnanců, které v podstatě 

nenese žádnou zodpovědnost. Také se jedná o zaměstnání, kde se člověk musí naučit 

naprosté flexibilitě a odpovědnosti. Navíc pokud dokáže svoji práci obhájit a sehnat pro ni 

podporu, může realizovat projekty, které sám považuje za ty nejdůležitější.“ 

„Protože jsem 15 let působila v korporátní sféře a práce v dané oblasti mě přestala bavit a 

naplňovat. A dalším důležitým faktorem byla větší flexibilita práce v neziskovém sektoru.“ 
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„Smysluplnost, možnost prakticky zasahovat do změny politiky, souvislost s oborem.“ 

„Pracovní flexibilita a kreativita.“ 

„Celoživotní zájem o témata, kterými se organizace zabývá. Smysluplná a naplňující 

práce.“ 

„Protože mě baví.“ 

„Tato organizace mi umožnila získat zkušenosti z oblasti řízení a fungování neziskové 

organizace (byla jsem jedním ze zakladatelů a místopředsedkyní). Dále jsem díky tomu 

měla možnosti reálně ovlivnit samosprávu města, v němž jsem se narodila (prosazení 

interpelací občanů atd.)“ 

„Smysluplná práce v oboru, který mě zajímá, vysoká míra odpovědnosti a možnosti 

ovlivňovat chod organizace i programu.“ 

 Všechny tyto odpovědi zahrnují nejen Herzbergovy motivátory, ale rovněž body jeho 

modelu vertikálního zatížení. Jde o výčet kladů, kterých si zaměstnanci na organizaci cení, 

a které se vesměs týkají možnosti samostatné práce, psychického růstu, kreativity a 

odpovědnosti, možnosti být přínosný společnosti, možnosti učit se či být v práci v 

přátelském kolektivu. 

Otázka č. 12 Uveďte důvody, které vás vedou k tomu, že plánujete/neplánujete 

hledat nové zaměstnání.1 

„Uvidíme zda budou granty...“ (5 let) 

„Nejsem zcela rozhodnutý. Práce v nevládní organizaci, která je zaměřená na veřejně 

prospěšné aktivity, je z dlouhodobého hlediska poměrně dost vyčerpávající. Nevládní 

organizace často suplují stát či českou společnost, a na jednoho pracovníka v nevládní 

organizaci připadá nepřiměřeně mnoho práce. Pokud v blízké rodině založím rodinu, pak 

nechtěl bych, aby tímto trpěla. Možnosti práce je mnoho a sám budu vždy zvlášť aktivně 

pomáhat nevládním organizacím, nicméně podezírám, že časem se přesunu do soukromé či 

veřejné sféry.“ (3 roky) 

„Práce mě naplňuje, celkové podmínky jsou dobré, mám platnou smlouvu.“ (1 rok) 

  

                                                 
1 Pozn. autorky: V závorce je uvedeno, kolik let daný respondent v organizaci pracuje. 
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„Jsem spokojený s flexibilním přístupem k práci, což mi umožňuje pracovat při studiu.“ (1 

rok) 

„Jsem spokojena.“ (14 let) 

„Neplánuji hledat nové zaměstnání, spíše se budu snažit o mírné navýšení pracovního 

úvazku. Na současné pozici u stávajícího zaměstnavatele jsem spokojená, učím se nové 

věci, získávám nové zkušenosti, mám více času pracovat na svém osobním rozvoji, zároveň 

mám více času na rodinu a děti. Mám možnost získávat a navazovat nové kontakty. 

Zároveň stále čerpám ze svých dříve získaných zkušeností a kontaktů, které jsem zatím ještě 

na novém působišti plně nevyužila a nerozvinula a tím jsem stále svému zaměstnavateli 

přínosná. Vyhovuje mi i pracovní kolektiv a nestresující pracovní prostředí, oproti 

nadnárodní korporaci je to balzám na duši.“ (1 rok) 

„Lepší platové podmínky, lepší karierní růst a možnost se efektivněji vzdělávat.“ (1 rok) 

„Když nevyjdou podané grantové žádosti, nezbude nic jiného.“ (1 rok) 

„Jsem spokojená, viz výše.“ (15 let) 

„Jsou tu fajn kolegové, vím co dělat.“ (8 let) 

„Nejsem spokojen.“ (3 roky) 

„Zajímavá náplň práce, příjemné pracovní prostředí.“ (2 roky) 

„V současné pozici sice pracuji už přes deset let, ale práce i nároky na ni se neustále 

proměňují, otvírají se nové možnosti, takže rozhodně neupadám do stereotypu. Zároveň za 

tu dobu nabízí solidní jistoty (zajímavé lidi a cesty, plat, časová flexibilita) a už mám i 

určitou rutinu v řadě pracovních činností, které práce zefektivňují s možností věnovat 

pozornost dalším či novým výzvám.“ (11 let) 

„Nástup na mateřskou dovolenou a po něm hledání uplatnění v místě bydliště (bez 

několikahodinového dojíždění).“ (11 let) 

„Nespokojenost se strategií společnosti.“ (6 let) 

„Vzhledem k tomu, že jsem dostudovala a začala pracovat a uvažuji o založení rodiny, 

budu mít jiné starosti.“ (4 roky) 

„Jiná organizace mi byla schopná poskytnout práci na plný úvazek.“ (1 rok) 
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Několik respondentů na tuto otázku odpovědělo jen „jsem spokojen“  

a „jsem nespokojen“. Tyto odpovědi svou různorodostí potvrzují, že u vybraného vzorku 

zaměstnanců nekoreluje míra motivace s délkou pracovního poměru. Objevuje se zde 

pracovní spokojenost i nespokojenost jak u zaměstnanců s krátkým pracovním poměrem, 

tak i u těch, kteří v organizaci pracují několik let. K ověření závislosti délky pracovního 

poměru a míry motivace by bylo třeba získat větší počet dat, tedy větší výzkumný vzorek. 

Otázka č. 8 Jaké změny byste organizaci doporučili, abyste byli více spokojeni. 

„Lepší organizaci práce, lepší plánování, lepší supervize.“ 

„Větší finanční jistota.“ 

„Větší míru profesionalizace.“ 

„Není potřeba něco zlepšovat, pokud by to bylo naprosto dokonalé, nebylo by to normální.“ 

„Lepší management.“ 

„Úprava platových podmínek. Začít řešit otázku hlídání dětí (buď zajištění, výpomoc  

nebo příplatek).“ 

„Větší zapojení nejvyššího orgánu naší organizace (správní rady) do života, dění a práce 

organizace. Nejvíce by mě nicméně povzbudilo, pokud by se více zaangažovala veřejnost  

a aktivně vstupovala do veřejného dění.“ 

„Zavést individuální fundraising, aby se organizace stala více nezávislou.“ 

„Lepší a aktivnější způsob správy organizace a nastavení jasné personální politiky,  

které povede k větší týmové spolupráci a loajalitě.“ 

„Změna systému financování obecně – volné prostředky na provozní úvazky.“ 

„Zajištění dostatku kapacit.“ 

„Přijetí výkonného pracovníka, který by se věnoval výhradně administrativě. Získání více 

individuálních dárců.“ 

„Lepší komunikace s manažerem, více času na vysvětlení problematiky a provázanosti.“ 

„Organizaci žádné podstatné. Spíše je třeba obecně změnit způsob financování organizací. 

V současné situaci je drtivá většina grantů na období jednoho roku, což je zdrojem veliké 

pracovní i životní nejistoty i zhoršené možnosti strategického plánování.“ 
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Uvedené odpovědi ukazují na ne zcela optimální podmínky systému odměn  

a financování, očekávání benefitů aj., ale v zásadě se týkají výhrad vůči správě a vnitřní 

organizaci dané organizace. Korespondují s výsledkem korelační analýzy, podle níž  

mezi mírou motivace a hygienickým faktorem 3.8 způsob správy organizace se projevuje 

druhá statisticky nejvýznamnější pozitivní závislost (r = 0,421, p < 0,001) ve skupině 

hygienických faktorů, hned po faktorech "vztahy". 
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4. VÝSLEDKY VÝZKUMU A DISKUZE 

Analýza dat získaných vyhodnocením dotazníku umožnila odpovědět na výzkumné 

otázky a potvrdit či vyvrátit hypotézy. 

Odpovědi na výzkumné otázky jsou následující: 

 Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí se subjektivním vnímáním 

přítomnosti motivátorů a hygienických faktorů podle Herzbergovy dvoufaktorové 

teorie motivace.  

 Nebyla nalezena statisticky významná souvislost mezi mírou motivace zaměstnanců 

advokačních neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu  

a délkou pracovního poměru. 

Výzkumem byla potvrzena hypotéza 1: Míra pracovní motivace zaměstnanců 

advokačních neziskových  organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí 

s motivátory a hygienickými  faktory z dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. 

Výzkumem nebyla potvrzena hypotéza 2: Míra pracovní motivace zaměstnanců 

advokačních neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu se liší  

v závislosti na délce jejich pracovního poměru. 

Výsledky korelační analýzy (viz tabulka č. 6) poskytují odpovědi na specifické výzkumné 

otázky: 

1. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „úspěch“ z kategorie motivátorů podle teorie  

F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

2. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „uznání“ z kategorie motivátorů podle teorie  

F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

3. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „práce samotná, její obsah“ z kategorie motivátorů 

podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 
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4. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „odpovědnost“ z kategorie motivátorů podle teorie  

F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

5. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „povýšení“ z kategorie motivátorů podle teorie  

F. Herzberga na hladině významnosti 0,05. 

6. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „možnost růstu“ z kategorie motivátorů podle teorie 

F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

7. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „pracovní dohled" z kategorie hygienických faktorů 

podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,05. 

8. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „politika a správa organizace“ z kategorie 

hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

9. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „pracovní podmínky“ z kategorie hygienických 

faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

10. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „mezilidské vztahy s kolegy“ z kategorie 

hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

11. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „mezilidské vztahy s podřízenými“ z kategorie 

hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 
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12. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru “mezilidské vztahy s nadřízenými“ z kategorie 

hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

13. Míra pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu je pozitivně korelovaná se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktoru „postavení v organizaci“ z kategorie hygienických 

faktorů podle teorie F. Herzberga na hladině významnosti 0,01. 

14. Mezi mírou pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu a subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „pracovní jistoty“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga 

nebyla nalezena statisticky významná souvislost. 

15. Mezi mírou pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu a subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „plat“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga nebyla 

nalezena statisticky významná souvislost. 

16. Mezi mírou pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

zapojených do projektu Rekonstrukce státu a subjektivním vnímáním přítomnosti 

faktoru „osobní život“ z kategorie hygienických faktorů podle teorie F. Herzberga 

nebyla nalezena statisticky významná souvislost. 

Dále byly potvrzeny následující předpoklady: 

 Faktory „mezilidské vztahy“ z kategorie hygienických faktorů budou pozitivně 

souviset s mírou pracovní motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených 

do projektu Rekonstrukce státu. 

 Faktor „plat“ z kategorie hygienických faktorů nebude souviset s mírou pracovní 

motivace zaměstnanců neziskových organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu. 

Podle očekávání můj výzkum potvrdil, že zaměstnanci vybraných nevládních 

organizací jsou motivováni především intrinsickými (vnitřními) motivy, podobně  

jako zaměstnanci jiných organizací z neziskového sektoru či z oblasti sociálních služeb, kteří 

byli součástí výzkumů uvedených v teoretické části této diplomové práce. 

Vnější motivy jako plat či dopad práce na osobní život (např. dojíždění do práce, 

možnost práce z domova) jsou podle výsledků výzkumu statisticky nevýznamné. 
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Finanční odměnu zcela zastíní spokojenost s náplní práce, uznání od kolegů  

a nadřízených, vysoký kredit organizace v očích veřejnosti, výhled na pracovní povýšení, 

možnost být v práci kreativní a mít svou vlastní odpovědnost. Tyto faktory jsou zcela  

ve shodě s principy vertikálního zatížení podle F. Herzberga (např. odstranění některých 

kontrolních mechanismů, zvýšení zodpovědnosti jednotlivce za jeho vlastní práci, vedení 

samostatných projektů, delegování úkolů a podpora aktivity zaměstnanců). 

Zaměstnance motivuje možnost participovat na zavádění nových a náročnějších, 

dosud neřešených úkolů. Mimořádné úkoly jim umožňují uplatnit jejich kreativitu  

a specializaci a otevírají šanci stát se expertem. 

Převaha vlivu intrinsických motivů v motivaci výběrového vzorku je v souladu  

s Herzbergovou teorií o úloze motivátorů a jejich využití pro řízení lidských zdrojů. 

Přijetí hypotézy 1 mého výzkumu zároveň znamená, že pokud jde o hodnocení vlivu 

hygienických faktorů, nepodařilo se dosáhnout shody s dvoufaktorovou teorií F. Herzberga. 

Podle této teorie faktory ze skupiny hygienických faktorů souvisejí pouze s pracovní 

spokojeností a nemotivují zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu. Z výsledků korelační 

a regresní analýzy v rámci mého výzkumu vyplývá, že s tímto tvrzením lze souhlasit pouze 

u faktorů plat, dopad práce na osobní život a pracovní jistoty. 

Hodnoty ostatních korelačních faktorů korespondují spíše se závěry některých dalších 

studií a výzkumů, které se zabývají motivací v neziskovém a veřejném sektoru a v sociálních 

službách a jsou uvedeny v teoretické části této diplomové práce (Borzaga, Tortia, 2006; 

Lorencová, 2010; Mann, 2007; Shields, Smith 2013). 

Borzaga a Tortia ve svém výzkumu v servisním sektoru v Itálii (2006) uvádějí, že 

pracovní spokojenost zaměstnanců neziskových organizací je všeobecně vysoká, bez ohledu 

na jejich nízké mzdy. Pro zaměstnance těchto organizací („other nonreligious nonprofit“  

a „religious nonprofit“) jsou vztahové a vnitřní aspekty k pracovní spokojenosti zcela 

zásadní. Jak ukázala kvantitativní část mého výzkumu, pro zaměstnance neziskových 

organizací v ČR, stejně jako pro poskytovatele sociálních služeb v Itálii, hrají vztahy  

na pracovišti vzhledem k úrovni motivace klíčovou úlohu. Mít přátelské prostředí  

na pracovišti, tedy dobré mezilidské vztahy na všech úrovních, klid na práci, je pro ně stejně 

důležité jako možnost seberealizace, možnost růstu apod. 
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Klíčovou roli tedy nehraje jen "práce samotná", ale i způsob, jakým jsou zaměstnanci 

k práci nebo v práci vedeni a v jaké atmosféře a s kým pracují. 

Autoři Smith a Shieds, ve svém výzkumu motivace pracovníků v sociálních službách 

v USA (2013) uvádějí, že nejpodstatnější pro motivaci těchto zaměstnanců je skupina 

„motivační charakteristiky“ (jedna z nezávislých proměnných modelu pro logistickou 

regresi), jež zahrnuje „job variety and creativity“ a „professional self – esteem“.  

Položky měření byly např. „My coworkers respect me professionally.“, „My job involves 

continual learning and development of my skills.“ Tito autoři zvolili jako proměnnou také 

kategorii "věk", kterou jsem se ve své práci nezabývala, a tím se oba výzkumy liší. Zavedení 

jejich třetí nezávislé proměnné „udržující charakteristiky“ znamená nalezení styčných ploch. 

Kategorie "udržující charakteristiky" zahrnovala faktory, které je možno klasifikovat  

jako hygienické faktory podle F. Herzberga, které byly předmětem mého zkoumání. 

Závěry těchto autorů korespondují s Herzbergovou teorií, že faktory ze skupiny 

motivátorů jsou zásadní pro spokojenost zaměstnanců v organizacích v servisní oblasti  

v USA, a tím korespondují s výsledky výzkumu Lorencové (2010) a Borzagy, Tortia (2006).  

Velmi zajímavé se jeví srovnání mého výzkumu s výzkumem Lorencové (2010). 

Lorencová se v závěru své práce zaměřuje na faktory, které se z pohledu jejího výzkumu 

jeví pro motivaci zaměstnanců servisních neziskových organizací v ČR jako nejdůležitější. 

Jsou jimi naplňování poslání a smysluplnost práce, pochvala a uznání, profesionalizace 

řízení lidských zdrojů, partnerství a komunikace v pracovním týmu, plánování  

pro dlouhodobou stabilitu. 

Faktory, které Lorencová ve svém výzkumu označuje jako klíčové pro pracovní 

motivaci, lze přiřadit do kategorie motivátorů podle F. Herzberga (naplňování poslání  

a smysluplnost práce, pochvala a uznání).  K nim (jako Borzaga, Tortia a Shields, Smith) 

přidává mezilidské vztahy, které Herzberg řadí mezi faktory hygienické. Zbylé významné 

faktory k motivaci, které uvádí - personální řízení a plánování -  je možné přiřadit  

do kategorie Herzbergových hygienických faktorů (způsob správy organizace a personální 

politika). K bodu naplňování poslání a smysluplnosti práce Lorencová uvádí, jak je v tomto 

ohledu důležité fungování správní rady a managementu organizace. S tímto tvrzením jsou 

výsledky mého výzkumu v souladu (viz tabulka č. 6 a vybraná sekce kvalitativní data). 

Zaměstnanci advokačních neziskových organizací projektu Rekonstrukce státu dávají 

velký důraz na smysluplnost své práce, což samozřejmě souvisí s posláním organizace.  

Z kvalitativních dat je zřejmé, že jedním z hlavních důvodů, proč si lidé vybírají práci  
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v neziskovém sektoru, je přínos organizace pro společnost a dělání práce, která, jak věří,  

má smysl. 

Z výsledků korelace mezi mírou pracovní motivace zaměstnanců a jednotlivými 

faktory vidíme, že všechny motivátory jsou pro zaměstnance důležité. Jako nejzásadnější 

motivační faktor však (na rozdíl od výzkumu Lorencové) výsledky mého výzkumu přinesly 

mezilidské vztahy s kolegy, tedy hygienický faktor. 

Z hodnot korelačních faktorů (viz tabulka č. 6) vyplývá prvních pět nejvýznamnějších 

faktorů pro míru pracovní motivace zaměstnanců advokačních neziskových organizací 

projektu Rekonstrukce státu:  

 mezilidské vztahy s kolegy (HF) 

 samotná práce a její obsah (M) 

 mezilidské vztahy s nadřízenými (HF) 

 možnost pracovně uspět (M) 

 způsob správy organizace a personální řízení (HF). 

Z celkem pěti faktorů se třikrát jedná o hygienické faktory a dvakrát o motivátory. 

Z pohledu Herzbergovy teorie jde o zdánlivě překvapivý výsledek. Jak jsem již uvedla, 

toto zjištění mě vedlo k rozhodnutí následně rozdělit všechny hygienické faktory do dvou 

podskupin - na faktory "vztahy" a faktory "ostatní". Následnou korelací a regresní analýzou 

agregovaných skupin jsem potvrdila předpoklad, že všechny faktory mezilidské vztahy  

(s kolegy, s nadřízenými a s podřízenými) budou fungovat podobně jako motivátory. 

Proměnné „motivátory“ (r= 0,100, p < 0,006) a hygienické faktory "vztahy" (r = 0,159, 

p < 0,006) jsou signifikantní na hladině významnosti 0,01 a použitý model vysvětluje 50 % 

rozptylu vysvětlované proměnné motivace. Zvýší-li se "motivátory" o 1, pak se (při ostatních 

proměnných zafixovaných) zvýší míra motivace k práci o 0,1. Zvýší-li se o 1 hygienické 

faktory "vztahy", pak se (při ostatních proměnných zafixovaných) zvýší míra motivace  

k práci o 0,159. Je zřejmé, že i když „motivátory“ sdružují šest různých faktorů, a jejich vliv 

na motivaci zaměstnanců se jeví jako klíčový, ani hygienické faktory "vztahy" nelze  

ve vztahu k motivaci eliminovat, naopak jsou takřka stejně významné. 

Lorencová ve svém výzkumu jako klíčový uvádí faktor uznání. V mém výzkumu  

je před faktorem uznání ještě vyšší míra korelace u faktoru možnost pracovně uspět. 
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Uznání za vykonanou práci hodnotí respondenti mého výzkumu téměř shodně  

s důležitostí míry odpovědnosti, které se jim v dané organizaci dostává, a s postavením,  

které v organizaci zastávají. 

Ze srovnání výsledků mého výzkumu a výzkumu Lorencové (2010) vyplývá,  

že faktory ze skupiny motivátory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace fungují  

jako motivátory pro zaměstnance servisních i advokačních neziskových organizací v ČR. 

Mezilidské vztahy s kolegy, s nadřízenými a s podřízenými a způsob správy organizace  

a personální politika, tedy některé hygienické faktory v Herzbergově dvoufaktorové teorii, 

rovněž působí jako motivátory na zaměstnance servisních i advokačních neziskových 

organizací v ČR. 

Vzhledem k tomu, že výsledky mého výzkumu se v podstatných ohledech shodují  

s výsledky výzkumu I. Lorencové, je možné konstatovat, že zaměstnanci neziskových 

organizací v ČR (ať jde o servisní či o advokační NO) mají podobné preference a očekávání. 

Ráda bych zmínila, že některá doporučení, která Lorencová uvádí jako prostředek  

k motivaci zaměstnanců, nekorespondují se způsobem dosažení "skutečné", vnitřní motivace 

podle F. Herzberga, ale zahrnují tzv. movements, neboli KITA. 

Jako způsob uznání či pochvaly totiž vedle systému hodnotících pohovorů a verbálních 

pochval Lorencová doslova uvádí, že je „klíčové věnovat zvýšenou pozornost extrinsickým 

motivům“ a dále, že „mnoho ředitelů se cítí svázáno nemožností odměnit své pracovníky 

zvýšením mezd a podléhají iluzi, že nemůžou omezit fluktuaci pracovníků pramenící z 

nespokojenosti se mzdou. Místo toho by však měli věnovat větší pozornost nefinanční 

kompenzaci mzdových rozdílů. Měli by se zaměřit především na možnosti relaxace a péči o 

psychické a fyzické zdraví svých zaměstnanců.“ Lorencová dále zmiňuje např. zajištění 

poukázek na vstup do kulturních a sportovních zařízení nebo pro využívání služeb 

masážních a kosmetických salónů a vytvoření nabídky volnočasových aktivit, které mohou 

probíhat i v prostorách organizace apod. (Lorencová, 2010). Všechny tyto motivační prvky 

však podle Herzberga fungují pouze dočasně a může se stát, že se zaměstnanci vůči nim 

stanou lhostejní, budou je automaticky očekávat (např. každoroční poukázka na wellness 

pobyt). Může dojít dokonce i k tomu, že pokud jim příslušný benefit nebude poskytnut, 

vyvolá to pocity nelibosti, sníží se koncentrace na práci a potažmo i pracovní výkon.  

Je zde předpoklad absence hygienického faktoru, původně motivační prvek (extrinsický)  

se stává zdrojem nespokojenosti, frustrátorem.  
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Lorencová mezi extrinsickými motivačními prvky zároveň zmiňuje i možnost dalšího 

vzdělávání, což s Herzbergovou teorií koresponduje (motivátor "možnost psychického 

růstu"). Stejné doporučení může být výstupem i mého výzkumu - potřeba školení a dalšího 

vzdělávání se často vyskytuje v kvalitativních datech.  

 V teoretické části práce uvádím, že podle Herzberga je k posílení a dlouhodobému 

efektu motivace zaměstnanců skutečně důležité používat motivátory či body vertikálního 

zatížení a jimi podpořit „samodobíjení“ jejich vnitřní motivace. Podle výsledků mého 

výzkumu lze s doporučením k motivaci zaměstnanců formou tzv. vertikálního zatížení 

souhlasit. Tyto formy motivace uspokojují potřebu seberealizace zaměstnanců v jejich práci 

a nalezení jejího smyslu, ve vlastním pocitu odpovědnosti, ve vlastním pocitu radosti  

z úspěchu, ve vlastním pocitu zadostiučinění.  

Nelze opominout, že především ženy upřednostňují flexibilitu zaměstnání a velmi oceňují, 

pokud mohou skloubit svou práci s plánovanou či již probíhající mateřskou dovolenou,  

příp. mají v práci zajištěno hlídání dětí nebo je jim na zajištění služby jinou organizací 

poskytován příspěvek.   

Je jistě velmi diskutabilní, zda je možné z výsledku výzkumu na takto malém vzorku 

61 respondentů zobecňovat, zda zaměstnanci neziskových organizací v ČR jsou/nejsou 

skutečně motivováni k práci některými hygienickými faktory jako je např. pracovní prostředí 

nebo plat. Faktor plat vyšel jako statisticky nevýznamný, a přesto je zmiňován jako důvod, 

proč respondenti uvádějí „spíše ano“ a "ano" v odpovědi na otázku, zda plánují hledat nové 

zaměstnání. K ujasnění by bylo zapotřebí dalšího výzkumu s větším vzorkem. 

Je však jisté, že zaměstnanci neziskových organizací v ČR jsou motivování 

smysluplností jejich práce a dobrými mezilidskými vztahy. To je potvrzeno jak výzkumem 

Lorencové, tak výzkumem prováděným v rámci této diplomové práce.  

Právě proto, že jsou tito zaměstnanci ochotni dělat svou práci za menší mzdu  

v porovnání se zaměstnanci v soukromé či vládní sféře, možná potřebují a zasluhují vedle 

verbálního uznání i jinou „podporu“, některé formy benefitů, jež uvádí Lorencová.  

To by vysvětlovalo vliv hygienických faktorů na motivaci těchto zaměstnanců. Pokud máte 

malý plat v práci, která vás naplňuje, a váš zaměstnavatel vám zajistí hlídání vašeho dítěte a 

tím vám umožní další psychický růst, je to jistě lepší, než když máte malý plat v práci,  

která vás naplňuje, ale hlídání v práci nefunguje a vy nemáte z toho malého platu na chůvu. 
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Otázka délky pracovního poměru a jejího vlivu na míru motivace zaměstnanců 

vybraných organizací je dalším možným tématem pro další výzkum, a to především  

na větším výzkumném vzorku. V mém výzkumu nebyla nalezena souvislost mezi mírou 

motivace a délkou pracovního poměru, přesto je možné konstatovat některá zjištění. 

Zaměstnanci vybraných organizací hodnotili svou míru motivace jako vysokou  

a to bez ohledu na své pohlaví, věk či délku pracovního poměru. Přestože největší počet 

dotazovaných (80 %) pracuje v příslušné organizaci maximálně 6 let a zároveň se většina 

dotazovaných (79 %) hlásí k vysoké míře motivace, nelze na základě těchto hodnot potvrdit 

výsledky výzkumu, podle kterého vnitřní motivace zaměstnance v nové organizaci přetrvává 

po dobu 5 let (Georgellis, Tabvuma, 2010).  

Vysokou míru motivace vykazují i respondenti, kteří pracují v organizaci i delší dobu 

než 5 let a zároveň nelze vyloučit, že se většina respondentů cítí být vysoce motivována 

právě proto, že doba existence samotné organizace nepřesahuje kritické pětileté období.  

Z organizací, které se od r. 2013 do projektu zapojily, zveřejnilo na webových stránkách rok 

vzniku pouhých sedm a jen pět z nich působí na našem území déle než 6 let. 

Vzhledem k neúplným údajům a malému vzorku respondentů nelze predikovat pokles 

míry motivace v dohledné době a stejně tak není možné vyslovit názor, že vysoká fluktuace 

zaměstnanců v neziskových organizacích je způsobena poklesem zájmu o práci.  

Příčinou může být i způsob práce a charakter aktivit jednotlivých organizací zapojených  

v projektu (zaměstnanci mohou být najímáni na krátkodobé projekty). 

Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že výzkumem motivace zaměstnanců neziskových 

či servisních organizací se zabývala celá řada autorů. Nicméně žádný ze zmiňovaných autorů 

neměřil motivaci zaměstnanců formou, kterou jsem pro svůj výzkum zvolila já.  

Každý faktor z Herzbergovy dvoufaktorové teorie byl v korelačním šetření měřen odděleně. 

Jak motivátory, tak hygienické faktory byly hodnoceny jako odpověď na otázku:  

„Jste spokojeni s mírou a způsobem, jakým se následující faktory vyskytují ve vaší 

organizaci?“, a tím bylo umožněno porovnávat výsledky nejen se zmiňovanými výzkumy, 

ale také jednotlivé faktory navzájem. 

Zároveň mi není známa žádná publikace, ve které by oprávněnost použitého modelu 

byla ověřena pomocí grafické analýzy residuálních hodnot.  
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5. ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala otázkou souvislosti mezi pracovní motivací 

zaměstnanců advokačních neziskových organizací projektu Rekonstrukce státu  

a subjektivním vnímáním přítomnosti motivátorů a hygienických faktorů podle Herzbergovy 

dvoufaktorové teorie motivace a otázkou, zda míra pracovní motivace těchto zaměstnanců 

závisí na délce jejich pracovního poměru. S ohledem na současné teorie pracovní motivace 

(intrinsická, extrinsická motivace) a výsledky výzkumů z oblasti motivace pracovníků  

v nevládních neziskových organizacích jsem vymezila základní okruhy a metodiku svého 

výzkumu. 

Kromě základních výzkumných otázek a hypotéz výzkumu jsem zformulovala ještě 

otázky specifické, týkající se souvislosti míry pracovní motivace zaměstnanců advokačních 

neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu se subjektivním 

vnímáním přítomnosti jednotlivých faktorů. 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda míra motivace zaměstnanců advokačních 

neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu souvisí se subjektivním 

vnímáním přítomnosti faktorů z kategorie motivátory a z kategorie hygienické faktory podle 

dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga. Dílčím cílem bylo určit, které z faktorů - pokud 

jejich přítomnost bude potvrzena - hrají nejvýznamnější roli pro pracovní motivaci. 

 Dále jsem si kladla za cíl zjistit, zda se míra motivace zaměstnanců těchto organizací 

liší v závislosti na délce jejich pracovního poměru. 

 V teoretické části jsem podala výklad dvoufaktorové teorie motivace F. Herzberga  

a uvedla některé pozdější i současné studie, které se touto teorií zabývají. Dále jsem  

se věnovala zahraničním i tuzemským výzkumům, které se zabývají intrinsickou motivací 

zaměstnanců ve veřejném i neziskovém sektoru, výzkumům zabývajícím se vlivem 

motivace na přechod zaměstnanců mezi jednotlivými sektory a motivací zaměstnanců  

v sociálních službách. Na jejich základě jsme formulovala hypotézy mého vlastního 

výzkumu. 

Detailní přehled výzkumných otázek a hypotézy výzkumu jsou uvedeny v kapitole 2.6. 
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Empirický výzkum byl prováděn ve formě dotazníku (viz příloha č. 1), analýza dat 

metodou deskriptivní statistiky, korelační analýzy a regresní analýzy. Závislou proměnnou 

výzkumu představuje míra pracovní motivace. Za nezávisle proměnné byly zvoleny délka 

pracovního poměru a motivátory a hygienické faktory z dvoufaktorové teorie motivace  

F. Herzberga. 

Pro odhad jednotlivých parametrů modelu byla zvolena nejčastěji používaná metoda 

nejmenších čtverců. Oprávněnost použitého modelu byla prokázána analýzou reziduálních 

hodnot, především grafickou analýzou dvojrozměrného bodového grafu a ověřením 

normálního rozdělení dat. Metodologie, postupy pro výpočet a ověření parametrů modelu 

byly převzaty z publikací Hendla (2012) a návodu pro práci se softwarem SPSS podle Fielda 

(2009). 

Výsledky a jejich diskuse jsou uvedeny v kapitole 3.5. 

Výzkum prokázal pozitivní souvislost mezi mírou motivace zaměstnanců advokačních 

neziskových organizací zapojených do projektu Rekonstrukce státu a jednotlivými 

motivátory a hygienickými faktory dvoufaktorové teorie motivace.  

Nejsilnější vztah byl nalezen mezi mírou motivace a hygienickými faktory "mezilidské 

vztahy s kolegy", přestože podle F. Herzberga by kategorie hygienických faktorů neměla 

zaměstnance motivovat, nýbrž pouze korelovat s pracovní spokojeností. To znamená,  

že výsledek mé práce koresponduje s již uvedenými výzkumy ohledně intrinsické motivace  

pracovníků neziskového sektoru v sociálních službách, kteří dávají důraz  

na dobré vztahy na pracovišti, nekoresponduje však s dvoufaktorovou teorií  

F. Herzberga. Při interpretaci výsledků je však třeba brát tyto výsledky s rezervou zejména 

vzhledem k velikosti a specifičnosti statistického vzorku. 

Na rozdíl od předchozích výzkumů se nepodařilo potvrdit předpoklad, že úroveň míry 

motivace je závislá na délce pracovního poměru. 

Vzhledem k tomu, že počet neziskových organizací i zaměstnanost v neziskovém 

sektoru stále roste a z některých současných výzkumů (viz kapitola 2) vyplývá, že vysoká 

fluktuace těchto zaměstnanců je problémem, doporučuji navázat na výzkum dalším 

šetřením, které by pracovalo s větším výzkumným vzorkem a detailněji prozkoumalo 

variabilitu jednotlivých faktorů nejen uvnitř organizace, ale i mezi jednotlivými 

organizacemi. 
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Kvantitativní i kvalitativní data mého výzkumu ukazují, že zaměstnanci v neziskových 

organizacích jsou ochotni akceptovat nižší plat a benefity na jedné straně a vyšší pracovní 

zátěž na straně druhé - i po pěti letech pracovního poměru převažuje vysoká míra motivace 

- ale jsou velmi kritičtí ke způsobu řízení, prezentování organizace a potřebují uznání jejich 

práce i ze strany veřejnosti. Motivace zaměstnanců organizací zapojených do projektu 

Rekonstrukce státu je ovlivňována podobně jako u zaměstnanců jiných neziskových 

organizací v ČR či v zahraničí. Je pro ně důležité mít dobré vztahy na pracovišti na všech 

úrovních, mít dobrou pracovní náplň, možnost psychického růstu, seberealizace, získat 

uznání či pochvalu a mít vidinu reálného povýšení či postupu. Neméně důležitá  

je spokojenost s řízením lidských zdrojů a dobrá správa organizace. 
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Příloha č. 2: Průvodní dopis 1 

Vážená paní *******, 

V rámci své diplomové práce na katedře Studia občanského sektoru na Karlově univerzitě 

dělám průzkum motivace pracovníků nevládních organizací, které jsou zapojeny do 

projektu Rekonstrukce státu. Průzkum provádím mezi všemi pracovníky těchto organizací, 

nejen mezi těmi, kteří se svou prací přímo věnují projektu Rekonstrukce státu. 

Proto se obracím na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, na který je v tomto emailu 

uvedený odkaz. Výsledky výzkumu budou přínosné pro vedoucí pracovníky vybraných 

organizací.  

Vzhledem k nízkému počtu zkoumaných organizací je pro mě Vaše spolupráce na vyplnění 

dotazníku zcela zásadní, proto velmi děkuji za Váš čas, který výzkumu věnujete. Dotazník je 

anonymní. Pokud budete mít zájem, ráda Vás po vyhodnocení seznámím s jeho výsledky.  

Dotazník naleznete na stránkách: http://www.shauku.cz/!ext/natalben/  

Vřele děkuji za spolupráci.  

S pozdravem a přáním hezkého dne  

Bc. Natálie Rychetská Benyovszká  
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Příloha č. 3: Průvodní dopis 2 

Vážená paní *******,  

předem se omlouvám, pokud jste již dotazník vyplnila, ale vzhledem k jeho anonymitě, není 

možné Vás vynechat z mé druhé a závěrečné prosby o jeho vyplnění.  

V rámci své diplomové práce na katedře Studia občanského sektoru na Karlově univerzitě 

dělám průzkum motivace pracovníků nevládních organizací, které jsou zapojeny do projektu 

Rekonstrukce státu. Průzkum provádím mezi všemi pracovníky těchto organizací, nejen mezi 

těmi, kteří se svou prací přímo věnují projektu Rekonstrukce státu.  

Vzhledem k nízké návratnosti prvního kola rozesílání přistupuji na motivační prvek pro ty, 

kteří dotazník vyplní a napíší mi to emailem. 

Z nich bude vylosováno 5 výherců, kteří dostanou dva lístky na balet Labutí jezero  

do divadla Hybernie. Ti, kteří mi už odepsali, jsou do seznamu zahrnuti.   

Výsledky výzkumu budou přínosné pro vedoucí pracovníky vybraných organizací. 

Vaše spolupráce na vyplnění dotazníku je vzhledem k nízkému počtu zkoumaných organizací 

pro mě zcela zásadní. Dotazník je anonymní, avšak pokud budete mít zájem, ráda Vás po 

vyhodnocení seznámím s jeho výsledky.  

Dotazník naleznete na stránkách: http://www.shauku.cz/!ext/natalben/  

Vřele děkuji za spolupráci.  

S pozdravem  

Bc. Natálie Rychetská Benyovszká 


