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Abstrakt 

Práce pojednává o autonomii zaměstnanců a jejím uplatňování v soukromých 

organizacích. Autonomie jako volnost v organizaci vlastní práce je v této práci chápána jako 

pozitivní faktor ovlivňující zaměstnancovu motivaci, spokojenost i efektivitu. Práce se snaží 

vysvětlit její příznivý vliv na tyto faktory. Práce zkoumá přítomnost autonomie  

v nejmenované nadnárodní korporaci, která je lídrem na světovém trhu v oboru stavebnictví. 

Výzkum je veden formou polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými zástupci této firmy 

– s manažery, kteří mohou přítomnost autonomie značným způsobem ovlivnit. Na konci 

práce zhodnocuje roli autonomie ve vybrané organizaci, názory manažerů na ní a další 

aspekty jejího uplatňování. Výsledky jasně potvrzují přítomnost autonomie v dané 

organizaci, její příznivý vliv a především osvětlují, jakým způsobem může fungovat,  

což rozšiřuje současné poznatky o autonomii zaměstnanců. 

Klíčová slova: 

autonomie, organizace, nadnárodní korporace, manažer, motivace, spokojenost, efektivita 

Abstract 

The thesis discusses autonomy and its application in a private sector. Autonomy, 

understood as freedom an employee has in organizing his or her work, is believed to be a 

positive factor that has a beneficial impact on employee’s motivation, satisfaction and 

efficiency. The thesis investigates the function of autonomy in an anonymous corporation 

that is the most successful organization in the world in the construction industry. The 

research has been carried out in the form of semi-structured interviews with representatives 

of this corporation, i.e. with the managers who can influence the degree of employees’ 

autonomy in the organization. Finally, the role of autonomy and its aspects are discussed. 

The thesis confirms presence of job autonomy in the examined organization, shows its 

positive influence, and explains how it may function. The conclusions expand knowledge of 

the forms and effects of employees’ autonomy. 
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1 Úvod 

Rozvoj globálního trhu, růst konkurence nebo vývoj komunikačních a informačních 

technologií jsou významné vlivy, kvůli kterým jsou současné organizace nuceny inovovat 

organizační strategie a podmínky jejich prostředí. Co se týče českého trhu práce,  

tak při současné míře nezaměstnanosti, se firmy, v důsledku velké poptávky a již téměř 

vyčerpané nabídky práce, předhánějí v benefitech pro své zaměstnance. V reakci na tyto 

vlivy vznikají nové formy organizačních struktur a trendy v managementu. Jedním 

z takových trendů je autonomie zaměstnanců (Nikolenko, Kleiner, 1996). Trh i organizace 

se mění, jejich způsob řízení také a proto se objevuje řada teorií, jak si udržet konkurence 

schopnost, zvýšit efektivitu, jak motivovat zaměstnance. Ukazuje se, že finanční odměna už 

nefunguje jako dostatečný motivační faktor a zaměstnanci mají spíše větší potřebu 

seberealizace a uplatnění svých zdatností (Keller, 2007, s. 32-37). Proto se současné firmy 

z hlediska organizace stávají flexibilnější a dávají větší prostor zaměstnancům v podílení se 

na řízení své práce – stávají se autonomní. 

Právě na to navazuji svou bakalářskou prací, jejímž cílem je zjistit roli autonomie 

v nadnárodní korporaci zabývající se stavebnictvím, jež je jednou z ekonomicky 

nejefektivnějších firem na světě. Způsob řízení a přítomnost autonomie má vliv na motivaci 

zaměstnanců a tudíž i na celou efektivitu organizace. Proto přínos celé práce shledávám 

především v tom, že zjištěním role autonomie v jedné z nejúspěšnějších firem na světě bude 

možné rozšířit současné poznatky ohledně tohoto moderního trendu. Díky takovým 

poznatkům by ji v budoucnu mohly uplatnit i další organizace s obdobnou strukturou. 

V teoretické části práce rozvádím, co vlastně autonomie zaměstnanců je a proč je 

významná. Na základě aktuální odborné literatury analyzuji, jaký má vliv na motivaci  

a spokojenost zaměstnanců, jaké jsou její výhody a jakými způsoby ji lze uplatnit. 

V praktické části se zaměřuji na českou pobočku nejmenované nadnárodní korporace,  

která se zabývá stavebnictvím a je světovým lídrem ve svém oboru. Provedla jsem 

kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. Celé téma je nahlíženo 

z manažerské perspektivy, jelikož manažeři jsou právě ti aktéři, kteří se podílejí na řízení 

organizace, a tudíž mají pravomoc autonomii svých zaměstnanců v organizaci prosazovat. 

  

https://www.emeraldinsight.com/author/Nikolenko%2C+Alexander
https://www.emeraldinsight.com/author/Kleiner%2C+Brian+H
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Teoretická část 

2 Autonomie 

Pojem autonomie definují Donnely a kol. (1997, s. 397) následovně: „…autonomie, se 

týká toho, že zaměstnanci mají určitou kontrolu nad svou prací, určitý prostor pro podílení 

se na řízení své práce a svého pracoviště…dává pracovníkům možnost stanovovat si 

pracovní a osobní cíle“. Mezi její prvky patří např. možnost stanovovat si vlastní pracovní 

potup, pružná pracovní doba, možnost zvolit si způsob konání pracovního úkolu apod. 

Autonomní může být podle Donnely a kol. (1997, s. 397) jednotlivec i pracovní skupiny – 

týmy. Vzhledem k tomu, že práce se zabývá autonomií z manažerské perspektivy a uplatnění 

autonomie v řízení organizace, je užívána definice podle teorie řízení, aby chápání tohoto 

pojmu bylo v souladu s oblastí, ve které je bakalářská práce soustředěna. 

2.1 Náhled odborníků 

Hackamn a Oldham (1975) označili autonomii zaměstnanců jako jeden z významných 

motivačních faktorů, který ovlivňuje jejich angažovanost v pracovním zapojení. Od této 

doby autonomie nabyla na popularitě a vědci se o ní začali více zajímat (Svitavská 2015). 

2.1.1 Obecný význam 

Park a Searcy (2012) uvádí, že v momentě, kdy je zaměstnancům dána autonomie  

nad jejich prací, mohou efektivně využívat svých znalostí a schopností. Jakmile zaměstnanci 

dostanou autonomii, mohou to vnímat jako výraz svobody a fakt, že si firma váží jich i jejich 

práce. Tento přístup funguje na principu reciprocity, podle teorie sociální výměny vyvstává 

předpoklad, že lidé úměrně opětují to, co se jim dostalo od druhé strany (Brockner et al. 

2004). Zaměstnanci totiž cítí povinnost oplatit podporu, které se jim ze strany organizace 

dostalo a vynaloží to největší úsilí, aby naplnili stanovené cíle (Park et al. 2010; Rhoades 

and Eisenberger 2002; Wayne et al. 1997). Z toho vyplývá, že autonomie práce je přínosným 

východiskem z hlediska efektivity práce a zároveň může posílit loajalitu k nadřízenému 

jelikož, jak je již zmíněno, podřízený oceňuje důvěru, která je do něj vložena. Tudíž se 

posiluje věrnost k nadřízenému a zvyšuje se potenciál pracovního nasazení zaměstnanců. 

Park a Searcy (2012) tedy hodnotí autonomii jako pozitivní součást řízení. 
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2.2 Vliv autonomie na pracovní výkon zaměstnanců 

Následující studie dokazují, že pracovní autonomie má bezprostřední vliv na vyšší 

výkon zaměstnanců v různých oblastech. 

Deci a Ryan (2008) přicházejí se sebedeterminační teorií, která vysvětluje přímý vliv 

autonomie na motivaci zaměstnanců. Jsou-li zaměstnanci dobře motivovaní, odvádějí i 

dobrou práci. Zaměstnanci bývají motivováni vnějšími faktory, jako jsou platy a odměny, 

povýšení, jejich reputace apod. Existují ale i vnitřní faktory a to zájem, zvědavost, 

svědomitost nebo dodržování hodnot. Tyto vnitřní motivace nemusí být nutně externě 

odměňovány nebo podporovány, ale přesto mohou udržet vášeň a trvalé úsilí. A právě 

kombinace vnějších faktorů s vnitřními motivy a potřebami lidské povahy jsou základem 

sebedeterminační teorie. V rámci této teorie autoři vymezují tři základní psychologické 

potřeby, které jsou podle nich univerzální. První z nich je autonomie, kterou definují jako 

možnost kdykoli se rozhodnout na základě vlastní vůle. Další potřebou je kompetence jako 

pocit vlastní efektivity a poslední potřebou je vztahovost jako pocit sounáležitosti. Tyto 

podmínky totiž nejlépe kombinují vnější a vnitřní motivační faktory a vedou ke zvýšené 

pracovní efektivitě, vytrvalosti a tvořivosti a zároveň to posiluje duševní zdraví člověka. 

Nejsou-li tyto potřeby naplněny, zaměstnanec se stává závislým na vnějších pobídkách  

a výkon zaměstnance klesá (jelikož vnější faktory vedou k vnější motivaci, která vede 

k nižšímu výkonu). Tudíž aby zaměstnanci byli plně motivovaní a proto i výkonní, je podle 

této teorie nutné, aby byly naplněny všechny tři podmínky. (Deci, Ryan, 2008) 

Na tuto teorii navazuje řada výzkumů jako např. studie souvislosti sebedeterminační 

teorie a potřeby spokojenosti s pracovním úsilím zaměstnanců (De Cooman et al., 2013). 

Výzkumný vzorek činil 689 zaměstnanců z různých oblastí – školství, kultura, byznys. 

Většina z nich (73%) dosáhla vysokoškolského vzdělání a pracovala na dané pozici na plný 

úvazek. 91% respondentů patřilo mezi tzv. „bílé límečky“. Výzkum byl proveden v podobě 

dotazníků a napříč různými pracovními pozicemi. Výsledky přinesly zjištění, že efektivní 

využití znalostí – jako klíčový aspekt při dosahování pracovních cílů – má pozitivní vliv  

na pracovní úsilí, které vede k vyšší motivaci po pracovní autonomii, ta pozitivně ovlivňuje 

spokojenost zaměstnance a díky tomu se opět zvyšuje i jeho pracovní úsilí. Role autonomie 

je – podle tohoto výzkumu – na pracovišti zcela zásadní. Zaměstnance na vyšších pracovních 

místech (vedoucí oddělení, manažery) pracovní autonomie motivuje více než zaměstnance 

na nižších pozicích např. úředníky. (De Cooman et. al., 2013) 



11 

Studie Gilleta et al. (2014) zkoumala souvislost základních potřeb (autonomie, 

kompetence a sounáležitosti) a stresu z práce. Výzkum byl proveden mezi 457 zaměstnanci 

v několika různých oborech (průmysl, obchod aj.) a to v organizacích s různými počty 

zaměstnanců. Nadpoloviční většina (tj. 286) zkoumaného vzorku dosáhla vysokoškolského 

vzdělání. V průměru zkoumaní zaměstnanci pracovali pro organizaci mezi 7 až 10 lety (měli 

tudíž jistou praxi a dostatečně pronikli do fungování dané organizace). Studie proběhla 

formou dotazníkového šetření. Výsledek studie odhalil, že naplněné potřeby vedou k vnitřní 

pohodě zaměstnanců, redukci stresu a má to příznivý vliv na jejich výkon nezávisle  

na povaze zaměstnání. Výsledky ukazují, že identita úkolu, význam úlohy, samostatnost  

při plánování, stejně jako vnímaná organizační podpora pozitivně korelují s uspokojením 

potřeby autonomie, kompetence a sounáležitosti. Zmíněné potřeby tudíž hrají ústřední roli 

ve zvyšování nebo snižování prosperity v zaměstnání. Závěr studie také zdůrazňuje,  

že manažeři mohou omezit pracovní úzkost a syndrom vyhoření zaměstnanců tím, že jim 

dopřejí svobodu a částečnou nezávislost zařazením autonomie do organizace. Zaměstnanci 

tak vnímají podporu ze strany organizace a tak ocení příležitost vykonávat významné úkoly 

nezávisle a samostatně. Navíc bylo zjištěno, že potřebu autonomie vnímají více 

vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci než ti s nižším vzděláním. 

Podle Hackmana a Oldhama (1975) má autonomie přímý vliv na výkon zaměstnanců. 

Na základě svého výzkumu zařadili autonomii mezi pět nejvýznamnějších pracovních 

znaků, které zvyšují motivaci, spokojenost a výkon zaměstnanců. Patří sem rozmanitost 

dovedností, které jsou vyžadované pro plnění úkolu, význam práce, samostatnost a zpětná 

vazba. Podle této teorie tedy lidé, jejichž práce zahrnuje více autonomie, bývají i více 

spokojeni a tudíž i více výkonní než zaměstnanci, v jejichž práci je prostor pro autonomii 

minimální (Svitavská, 2015). 

Joo, Jeung a Yoon (2010) zkoumali korelaci autonomie a motivace zaměstnanců. 

Výzkum provedli mezi 283 manažery společnosti Fortune Global 100 v Koreji. Většina 

respondentů dosáhla vysokoškolského vzdělání a pracovali na manažerské pozici nebo jako 

asistenti manažerů – většinou to byli muži ve věku 30 let. Metoda zkoumání proběhla  

ve formě dotazníků a otázky zahrnovaly především stupnice hodnocení od 1 do 5 – např. 

samostatnost při plnění úkolů – 1 nejslabší, 5 nejsilnější. Výsledky výzkumu naznačují,  

že zaměstnanci vnímali vyšší výkonnost v práci, když měli vyšší vnitřní motivaci,  

ke které vedla právě autonomie. Tato studie také potvrdila, že manažeři mohou mít největší 



12 

dopad na motivaci a výkon zaměstnanců díky správné motivaci a uspořádání jejich práce, 

kde je klíčovou záležitostí právě autonomie, a proto je třeba taková pracovní místa vytvářet.  

2.3 Vliv autonomie na spokojenost zaměstnanců 

Pracovní výkon souvisí se spokojeností. Čím je větší pracovní spokojenost, bývá větší 

i výkon. Jak s tím souvisí autonomie, překládají níže uvedené příklady. 

Fahr (2011) provedl výzkum, aby zjistil vliv vysoké míry autonomie, na spokojenost 

zaměstnanců s jejich prací. Výzkum provedl v oblastech, jako jsou služby, zdravotnictví, 

průmysl, vzdělávání atd. a jeho výzkumný vzorek činil přes 3500 respondentů. Zkoumání 

proběhlo formou dotazníků. Svým výzkumem prokázal, že vysoká míra autonomie zvyšuje 

spokojenost zaměstnanců a to nezávisle na charakteristikách zaměstnance, tedy nezávisle  

na jeho pozici. 

Jiný výzkum pochází z Norska. Byla provedena studie, jež zkoumala spojitost  

mezi autonomií a angažovaností, spokojeností, pracovním nasazením učitelů základních  

a středních škol. Výzkum byl proveden mezi 2569 respondenty z toho 719 byli muži a 1850 

ženy v průměrném věku 45 let. Pro výzkum bylo využito několik sebehodnotících stupnic, 

jenž byly učitelům předloženy. Analýza ukázala, že autonomie učitelů, byla nezávislým 

prediktorem angažovanosti a uspokojení z práce. Autonomie má tedy pozitivní efekt,  

avšak příznivější vliv má u učitelů s vyšší kvalifikací. (Skaalvik a Skaalvik, 2014) 

Autonomie má vliv na spokojenost zaměstnanců i podle již uvedené sebedeterminační 

teorie obdobně jako vliv autonomie na výkon. Jsou-li zaměstnanci spokojení se svou prací, 

vede to i k jejich většímu výkonu (Deci, Ryan, 2008). 

Pozitivní vliv autonomie na spokojenost zaměstnanců lze vysvětlit i na základě 

Hackmanovy a Oldhamovy (1975) teorie pracovních znaků, kdy při jejich naplnění dochází 

k vnitřní spokojenosti zaměstnanců (viz výše). 

2.4 Omezení výzkumů 

V této kapitole jsem zhodnotila, jakým způsobem může autonomie vést k vyšší 

motivaci a spokojenosti zaměstnanců na základě několika výzkumů. Výzkumy byly 

provedeny v nejrůznějších oblastech a přinesly podobné výsledky – autonomie je 

motivačním faktorem nehledě na pracovní oblast. Nezávisle na výchozích teoriích se dané 

výzkumy shodují v tvrzeních, že autonomie je součástí motivace zaměstnanců. Zkoumaný 
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vzorek v uvedených výzkumech z naprosté většiny tvořili vysokoškolsky vzdělaní lidé,  

což vytváří reprezentativní vzorek právě pro populaci lidí s vyšší vzděláním. Proto se na 

základě těchto výsledků můžeme domnívat, že autonomie by měla být součástí řízení,  

avšak více ji ocení lidé s vysokoškolským vzděláním než s tím nižším.  

Existující evidence má však i svá omezení. K výsledkům výzkumů došli výzkumníci 

formou dotazníkového šetření. Respondenti se mohli snažit odpovídat společensky 

žádoucím způsobem a ne podle svého skutečného subjektivního postoje. Dalším omezením 

může být i otázka, jak upřímné byly odpovědi respondentů, jelikož výsledky výzkumu byly 

prezentovány i jejich nadřízeným. 

V následující kapitole uvádím konkrétní příklady výhod, které autonomie přináší  

a také způsoby, jakými ji lze uplatnit. 
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3 Autonomie jako nový způsob motivace 

Mimo příznivý vliv na pracovní výkon i spokojenost zaměstnanců má autonomie i 

další pozitivní aspekty, které mohou zaměstnance motivovat. V této kapitole je uvedeno 

několik z nich. 

3.1 Překonání finančních odměn 

Studie ukazují, že finanční odměna může mít negativní vliv na motivaci zaměstnance 

a tím vést ke snížení jeho výkonnosti, naopak uplatnění pracovní autonomie může vést 

k opačnému výsledku. 

Např. Pink (2009) kritizuje motivace v podobě finančních odměn. Přichází s tvrzením, 

že lidská motivace je převážně vnitřní a její aspekty rozděluje do tří složek: autonomie jako 

touha organizovat si svou práci sám, profesionalita jako touha získat lepší dovednosti a účel 

jako touha pracovat na něčem, co je důležité a smysluplné. Tyto tři faktory zvyšují motivaci 

a pracovní úsilí zaměstnanců více než finanční pobídky, které jsou jen příjemným bonusem 

k pocitu dobře odvedené práce. (Pink, 2009) 

O negativním vlivu finančních pobídek vypovídá i již zmíněná sebedeterminančí 

teorie. Finanční odměnu řadíme do aspektů vnější motivace, kdy je cílem dosáhnout nějaké 

odměny a tudíž se člověk cítí být pod tlakem. Jsou-li zaměstnanci motivováni vnitřně, 

s úkolem se z nějakého důvodu ztotožňují (např. chtějí překonat sami sebe), jejich motivace 

je tak větší a svojí práci konají lépe. (Deci a Ryan, 2008) 

Studie ukázaly, že vnitřní motivace může být snížena nebo zcela vytěsněna především 

v případě, kdy je finanční odměna příliš vysoká, zaměstnanec se pak raději poddá vnější 

motivaci než té vnitřní kvůli vysoké odměně (Knorová, 2015, s. 116-132). 

3.2 Motivace pro rodiče 

Autonomie nesouvisí jen s vnitřní motivací člověka, ale i s určitými výhodami, které 

může přinést. Thompson a Prottas (2002) zjistili, že v rámci změn demografické povahy 

americké pracovní síly (např. pracující matky, workoholismus) rostou požadavky  

na zaměstnavatele pro vyvážení podmínek pracovního a rodinného života. Autoři zkoumali 

vztahy mezi formální organizační podporou rodiny (rodinné benefity a alternativní plány), 

autonomií práce a neformální organizační podporou (kultura práce a rodiny) a spokojeností 

zaměstnanců. Dokázali, že neformální organizační podpora udržuje rovnováhu mezi prací  

a rodinou. V rámci neformální organizační podpory také zjistili, že zaměstnanci s vyšším 
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stupněm autonomie práce (kterou autoři definují jako diskrétnost ohledně toho, jak bude 

práce vykonána) došli k optimálnímu rozložení času mezi zaměstnáním a domovem, bylo 

méně pravděpodobné, že uvažují o hledání nové pracovní pozice, cítili se méně pod tlakem 

a klesla pravděpodobnost, že dojde ke konfliktům ohledně zaměstnání v rodině. Konkrétním 

způsobem využití autonomie byla pružná pracovní doba nebo možnost home office. Díky 

autonomii mají zaměstnanci pocit, že je organizace podporuje a váží si toho, což má dopad 

i na jejich soukromý život v pozitivním slova smyslu (Thompson a Prottas, 2002). 
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4 Autonomie v organizacích 

Již byl objasněn příznivý vliv pracovní autonomie, ale ne všude ji můžeme uplatnit. 

V některých organizacích z hlediska jejich přístupu v řízení pro takové možnosti není 

prostor. Níže jsou přístupy v řízení rozděleny do dvou skupin, které se vymezují určitými 

organizačními charakteristikami a samozřejmě i výskytem autonomie. 

4.1 Přístupy v řízení 

Organizace nejsou řízeny stejným způsobem. V některých panují ideální podmínky 

pro uplatnění autonomie a v jiných ne. Robbins a Coulter (2002, s. 248-249) rozdělují tyto 

organizace na dva vzorové typy: mechanická a organická. Liší se zejména v přístupu 

k zaměstnancům, v organizaci a pružnosti jejich práce a samozřejmě i výskytem autonomie, 

avšak ve skutečnosti tyto typy neexistují ve své ideální podobě. Jejich prvky se prolínají  

a pouze charakteristiky určitého typu – mechanické či organické – převažují. 

4.1.1 Mechanické řízení organizace 

Mechanická organizace je charakteristická přísnou a pevnou organizací práce. Je  

pro ni typická strnulá struktura oddělení, úzký rozsah řízení, vysoká formalizace, malým 

podílem rozhodování zaměstnanců na nižších úrovních a omezeným přístupem 

k informacím. Typickým rysem je, že se snaží minimalizovat rozdíly mezi osobami,  

jelikož lidské zdroje jsou považovány za neúčinné a neslučitelné. V praxi se mechanická 

forma řízení neobjevuje v čisté podobě, ale většina vládních institucí a velkých organizací 

mají některé z uvedených znaků (Robbins, Coulter, 2002, s. 248-249). 

Jednou z takovýchto organizací je společnost Honeywell, jež je světovým lídrem  

v produkci technologií. Soustřeďuje se na oblasti, jako jsou letectví, dopravní systémy apod. 

Její kanceláře jsou uspořádány do podoby open space. Všichni zaměstnanci a všechny jejich 

kroky jsou monitorovány. Každý ze zaměstnanců má svůj stůl, který si sám vybere, ale pouze 

na ten určitý den, po skončení pracovní doby se stůl musí zase vyklidit a potřebné dokumenty 

se uloží do skříněk. Čistá pracovní plocha bez jakýchkoli roptylujících faktorů v podobě 

fotografií, barevných propisek apod. neodvádí pozornost od práce a variabilita pracovních 

míst udržuje pozornost. Takový prvek je v této společnosti naprosto zásdaní a běžný. Každý 

ze zaměstnanců musí každý měsíc povinně absolvovat online školení. Zaměstnanci si 

nemohou ani určit umístění ikon na ploše monitoru. Vše je pevně dané. Pravidla, která jsou 

nastolena dodržují i vrcholoví manažeři. Pracovní doba, pracovní postup, organizace  
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i vizualita pracovního prostřední i té nejnižší pracovní jednotky je pěvně dána (rozhovor 

s financial controlorem, HoneyWell). 

4.1.2 Organické řízení organizace 

Proti tomu stojí organická organizace. Ta je charakteristická svou vysoce flexibilní  

a přizpůsobivou strukturou, která dovede rychle reagovat na změny. Standardizaci práce  

a omezení se snaží využívat minimálně, soustředí se spíše na dělbu práce. Zaměstnanci jsou 

vyškoleni a zplnomocněni vykonávat různé práce a zvládat různé problémy, důraz je kladen 

na týmovou spolupráci. Zaměstnanci nejsou svazováni velkým množstvím formalizovaných 

pravidel (Robbins, Coulter, 2002, s. 248-249). 

Mezi organicky řízené organizace můžeme jednoznačně zařadit startupy. Startupy jsou 

malé začínající firmy, které mají v plánu rozšířit se a některé z nich možná i dobýt světový 

trh. Neexistuje žádná ucelená představa o tom, jak řídit startup. Je jen na zakladatelích  

a popř. investorech, jak se svou začínající firmou naloží, tudíž se jedná o řízení velice 

liberální. Řízení startupu je velice odlišné od řízení velkých korporátních firem. Startup týmy 

jsou méně placené, očekává se, že jejich konečná finanční odměna jsou akcie. Jsou to 

riskující lidé, kteří se snaží vyplnit mezeru na trhu a jestli svou práci dokončí, nezávisí  

na infrastruktuře velké firmy. Obyčejně nemají žádný penzijní plán až na kapitál, který jim 

uděluje projekt. Autonomie zaměstnanců je tu klíčová (Kressel, Winarsky, 2015). 
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5 Autonomie v nadnárodních korporacích 

Vlivů na způsob řízení organizace je několik a navzájem se ovlivňují. Proto i každá 

nadnárodní korporace jako celek a zároveň jejich pobočky jako samostatně fungující 

jednotky uplatňují své přístupy, takže nelze generalizovat jeden styl řízení na všechny 

korporace a možná ani na jednu celkovou, protože to závisí na několika dalších proměnných. 

Např. softwarová společnost Atlassian, která sídlí v severní Austrálii, vyvíjí produkty 

pro firmy, softwarové developery a projektové manažery. Zabývá se především rozvojem 

aplikací. Ročně dají svým technickým inženýrům autonomii práce a řeknou: „Jdi a 24 hodin 

pracuj, na čemkoli chceš“ i když to není součástí jejich oboru. Díky tomu se objevila široká 

škála softwarových inovací (Pink, 2009). 

Ve společnosti Google mohou zaměstnanci věnovat 20% své pracovní doby práci,  

na čemkoli chtějí. A více než polovina produktů ročně se zrodila právě během těchto 20% 

času naprosté autonomie např. produkty jako je Gmail, Google News, Orkut (Pink, 2009). 

V takových případech se ukazuje, že autonomie práce je velice efektivní součást vedení 

zaměstnanců, protože jedinci dostanou prostor pro vlastní kreativitu a rozvoj i organizaci 

pracovního postupu. 

Již byly představeny způsoby řízení jednotlivých organizací i uplatnění autonomie 

v nadnárodních korporacích. Následuje kapitola, kde představím kulturu nadnárodní 

korporace, ve které proběhl výzkum. Organizační kultura je totiž jedním z faktorů 

ovlivňujících řízení a má svůj dopad i v praxi.  Uvádím, jaký přístup organizace uplatňuje 

vůči svým zaměstnancům, jaké na ně má požadavky a jaká jsou její specifika. Díky 

podrobnému prozkoumání terénu, ve kterém byl výzkum proveden, jsem si udělala lepší 

představu o fungování dané organizace a také získala potřebné informace pro reflektování 

otázek během plánovaných rozhovorů. 
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6 Kultura organizace 

Jednotliví informátoři mi poskytli informace týkající se jejich řízení, názorů ohledně 

řízení i ohledně firmy, ve které pracují. Samotné výpovědi však mohla značným způsobem 

ovlivnit i kultura prostředí, ve kterém pracují. Na jednu stranu jejich postoj utváří praxe  

i vzdělání na stranu druhou jsou ovlivňováni z vnějšku firemní filozofií, kulturou a jejími 

hodnotami. Proto níže rozvádím tento aspekt. 

6.1 Přístup k zaměstnancům 

Organizace se prezentuje tak, že svým zaměstnancům poskytuje maximální podporu 

ve vzdělávání v podobě nejrůznějších kurzů. Zaměstnanci jsou ohodnoceni úměrně jejich 

výkonu, organizace totiž pravidelně přehodnocuje mzdy, vyplácí prémie a na určitých 

pozicích nabízí i flexibilní pracovní dobu nebo možnost home office. Snaží se uplatňovat 

individuální a přátelský přístup, na jehož základě uplatňují i větší nebo menší volnost 

v organizaci zaměstnancovy práce, protože někdo potřebuje vyšší dohled a někdo nižší podle 

svých zásluh. (Interní materiály organizace XY) 

Zmíněná pružná pracovní doba nebo možnost home office jsou jednoznačnými prvky 

autonomie. Mzda úměrně zaměstnancovu výkonu nebo podpora jejich vzdělávání by se daly 

zobecnit jako podpora zaměstnancova know-how, což mě přivedlo na otázku během 

rozhovoru, zda je organizace opravdu podporuje a zdali v tom autonomie hraje nějakou roli. 

6.2 Požadavky na zaměstnance 

Tak jako každá organizace, tak i tato má specifické požadavky na své zaměstnance. 

Organizace vyžaduje takového zaměstnance, který je schopen se rychle zaintegrovat  

a spolupracovat s ostatními, jelikož se představenstvo snaží uplatňovat týmovou spolupráci 

pro splnění určitého úkolu, v rámci kterého jsou jim vypláceny prémie. Dále by jejich 

zaměstnanec měl vykazovat jistou loajalitu vůči svým nadřízeným i kolegům, protože chtějí 

stabilní kolektiv. Požadují zaměstnance, který je nakloněn dalšímu vzdělávání  

a prohlubování znalostí ve své profesi, jelikož se organizace stále snaží zdokonalovat svou 

produkci i své pracovníky. (Interní materiály organizace XY) 

Na jednu stranu je to organizace, která má požadavky na své zaměstnance, ale možná 

právě tyto požadavky mohou být naplněny díky přístupu organizace k zaměstnanci. Např. 

loajalita může být posílena impulsem ze strany vyššího managementu právě skrze udělení 

pracovní autonomie, jak již bylo uvedeno v teoretické části. Tento bod byl dalším podnětem 



20 

pro zkoumání v praktické části. Dále pak uplatňování týmové spolupráce, která je prvkem 

autonomie bylo také impulsem pro otázku během rozhovoru. 

6.3 Top zaměstnavatel 

Tato organizace několik let za sebou získala ocenění Top employer1. V rámci této 

certifikace musí splňovat ty nejlepší výsledky v  oblasti pracovních podmínek, interní 

komunikace, vystupování zaměstnavatele na trhu i personálního řízení (Interní materiály 

organizace XY). Jelikož firma naplňuje vysoké standardy, řadí se již několik let mezi 

nejlepší zaměstnavatele. 

Organizace by jako několikanásobný držitel ocenění nejlepšího zaměstnavatele měla 

vykazovat ty nejlepší výsledky ve zmíněných oblastech např. v rámci pracovních podmínek. 

Když navážeme na předchozí body, tak zárukou nejlepších výsledků pracovních podmínek, 

by měli být i spokojení zaměstnanci. Proto jsem v rámci výzkumu reflektovala, jestli vůbec 

spokojení jsou, co jejich spokojenosti přispívá, jakým způsobem jsou motivovaní  

a jestli v tom autonomie hraje nějakou roli. 

6.4 Vliv kultury na zaměstnance 

Každý zaměstnanec je ovlivňován třemi hlavními faktory: vzděláním, praxí a firemní 

kulturou a přesně to se mimo jiné promítá i do jejich práce a v našem případě u manažerů  

do jejich stylu řízení (Bedrnová a kol., 2011). Zkoumaná organizace propaguje ekologickou 

produkci, prezentuje se tak, že se snaží podporovat své zaměstnance, oceňuje ty schopné  

a že uplatňuje nejnovější inovativní trendy ať už v managementu či v produkci (Interní 

materiály organizace XY). 

Pokud tomu tak skutečně je, tak podle předchozích informací by tu i autonomie měla 

mít v rámci organizace své místo. Manažer však může mít na autonomii v rámci své praxe  

i vzdělání určitý názor ale na druhou stranu, organizace může tento názor buď potvrdit, 

vyvrátit, nebo potlačit. Během výzkumu jsem tento aspekt brala v potaz a snažila jsem se to 

rozvést během diskuze. 

  

                                                 
1 Každý rok se realizuje výzkum mezinárodně uznávaným institutem Top Employer Institute, který 

certifikuje nejlepší zaměstnavatele dle specifických kritérií (Interní materiály organizace XY). 
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7 Shrnutí 

Autonomii tedy chápeme jako možnost zaměstnanců kontrolovat svou práci a podílet 

se na jejím řízení. Mezi prvky autonomie patří např. pružná pracovní doba, možnost 

stanovovat si vlastní pracovní postup, realizace cílů v týmu, možnost home office apod. 

(Donnely a kol., 1997, s. 397). Je součástí vnitřní motivace zaměstnance, která vede k vyšší 

spokojenosti a pracovnímu nasazení spíše než např. finanční pobídky (Deci a Ryan, 2000). 

Finanční pobídky totiž nejsou dostatečným motivačním faktorem, jelikož zaměstnanci mají 

potřebu překonávat sami sebe (Pink, 2009) a přináší jim i další výhody, tj. integrace 

rodinného a pracovního života pomocí např. pružné pracovní doby (Thompson a Prottas, 

2002). Z hlediska typů řízení organizace řadíme autonomii do organicky řízené organizace, 

která je charakteristická zejména flexibilní, málo formální a přizpůsobivou strukturou 

(Robbins, Coulter, 2002, s. 248-249). Řada výzkumů potvrzuje příznivé účinky pracovní 

autonomie na angažovanost i spokojenost zaměstnanců s jejich prací nezávisle na pozici 

zaměstnance nebo oblasti, v níž pracuje. Obecně lze tedy autonomii chápat jako pozitivní 

prvek, jenž by v návaznosti na uvedené výzkumy měl být součástí řízení. Autonomii totiž 

zaměstnanci ocení a zvýší se tak jejich pracovní efektivita. Nelze ji však uplatnit úplně 

všude. Stále existují pozice, kde pevně daný pracovní postup, pracovní doba i místo zůstávají 

striktně stanoveny. Mluvíme o pozicích ve výrobních linkách, nižších úřadech, recepcích 

apod. Autonomie má své místo spíše ve vyšším managementu – u manažerů, v kreativních 

oblastech, IT nebo ve výzkumu (De Cooman et al., 2013). Dalším ohraničením  

pro autonomii je fakt, že ji ocení spíše lidé s vyšším vzděláním než ti s tím nižším (N. Gillet 

et al., 2014). Mimo jiné to může ovlivnit i fakt, že někteří lidé chtějí z hlediska svých 

schopností či neschopností být kontrolováni, mít přesně stanovený pracovní postup i úkoly 

a pracovat jen tak, jak je jim předloženo. Proto autonomie není ani nemůže být součástí 

každého řízení. 

V následující aplikační části představuji plán výzkumu, kde se zabývám postojem 

manažerů k autonomii zaměstnanců a jejím uplatňováním v praxi. Další část potom navazuje 

s výsledky výzkumu a jejich analýzou, kde kategorizuji zjištěná data, odpovídám  

na výzkumné otázky a charakterizuji, zda a jak byl naplněn cíl práce. 
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Aplikační část 

8 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

V rámci praktické části bakalářské práce zkoumám, jestli manažeři vůbec nějakým 

způsobem uplatňují autonomii práce v řízení a jestli podle nich koreluje s výslednou 

efektivitou. Výzkum na problém nahlíží očima manažerů, protože to jsou právě ti aktéři, 

kteří autonomii práce ovlivňují a mají tu pravomoc ji v organizaci uplatnit. Důvodem  

pro toto téma je, že podle studií je autonomie u zaměstnanců jedním z významných 

motivačních faktorů, který ovlivňuje jejich angažovanost v pracovním zapojení (Hackman 

and Oldham, 1975). Jestliže autonomie funguje pro zaměstnance jako motivační faktor, 

může se osvědčit jako efektivní prostředek při naplňování organizačních cílů. Přínos práce 

shledávám v tom, že zjistíme-li, jak se manažeři staví k tomuto tvrzení, následně pak 

můžeme lépe pochopit způsoby řízení v dané organizaci. Je možné, že právě autonomie je 

jedním z klíčových prvků vedoucích k efektivitě v dané organizaci, čímž by se mohli 

inspirovat i jiní manažeři, případně méně efektivní firmy s obdobnou organizační strukturou. 

Soustřeďuji se na nadnárodní koncern jako součást soukromého sektoru, kde je otázka 

autonomie velice relativní, jelikož každá firma má vlastní normy a pravidla ve jménu firemní 

mikro-politiky (Bedrnová a kol., 2012). 

 

Na základě předchozích poznatků z tématu zaměstnanecké autonomie definuji 

výzkumný problém pro terénní výzkum následovně: Role autonomie ve vybrané organizaci 

z pohledu manažerů. V kontextu tohoto tématu mě budou zajímat odpovědi na tyto otázky: 

1. Jak manažeři chápou autonomii zaměstnanců? 

2. Začleňují manažeři autonomii zaměstnanců nějakým způsobem do svého řízení, 

a jakou formou se to projevuje? 

3. Koreluje podle manažerů autonomie s výslednou pracovní efektivitou? 

9 Výzkumná strategie a techniky sběru dat 

Pro výzkum volím kvalitativní výzkumnou strategii. Jelikož v rámci výzkumu 

zkoumám individuální pohledy konkrétní skupiny – manažerů na autonomii zaměstnanců 

jako součást jejich řízení, což patří do každodennosti určité instituce, shledala jsem 
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kvalitativní strategii jako vhodnou alternativu pro terénní výzkum. Manažeři používají  

pro danou organizaci konkrétní způsob řízení a promítá se sem i jejich individuální přístup 

(Bedrnová a spol., 2012, s. 35), tudíž je kvalitativní strategie ideální. Zároveň mi tak byl 

umožněn přístup k osobitým odpovědím, což je důležité pro můj výzkum, jelikož svým 

individuálním přístupem manažer ovlivňuje uplatňování autonomie. 

Jako techniku sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Potřebovala jsem 

získat co nejkonkrétnější informace o chodu a řízení organizace a zároveň osobní názory  

na autonomii a náležitosti s ní spojené od jednotlivých manažerů. Díky této technice jsem 

mohla rozvést otázky ohledně autonomie a řízení manažerů podle situace a podle způsobu 

odpovídání jednotlivých informátorů, což mi pomohlo získat co nejbohatší data. Každý 

z rozhovorů trval přibližně čtyřicet minut. Ještě před návštěvou organizace jsem důkladně 

prostudovala její web, filozofii, kulturu i cíle, abych byla dobře seznámena s jejím 

prostředím. Podle toho jsem pak připravila otázky pro plánované rozhovory. (Bryman, 2016) 

10 Výběr vzorku; prostředí výzkumu  

Výzkum proběhl přímo v prostředí dané organizace a to s jednotlivými manažery. 

Zkoumanou organizací je nadnárodní korporace sídlící v České republice, která se zabývá 

stavebnictvím a je jedničkou na světovém trhu. Z hlediska časového se jedná o výzkum 

krátkodobý, tedy v rámci přibližně jednoho až dvou měsíců.  

S ohledem na výzkumný problém jsem vybrala specifický vzorek pro výzkum – 

manažery. Protože to jsou aktéři, kteří se podílejí na řízení organizace a ovlivňují autonomii. 

Právě pokynem z jejich strany je možné, aby se v dané organizaci projevila, a proto jsou 

ideálními informátory pro tento výzkum. Výběr manažerů ovlivnila délka jejich praxe, 

zkušenosti s vedením lidí a zkušenost s daným odvětvím. Všichni z nich působí na své pozici 

v průměru 4 roky. Podle výzkumů uvedených výše lze říci, že téma autonomie a jejích 

příznivých dopadů je bližší lidem s vysokoškolským vzděláním či delší praxí a to je také 

důvod, proč jsem se zaměřila právě na tuto cílovou skupinu. 

Další kritérium mého výběru je efektivita organizace. Jelikož je autonomie jedním 

z prvků napomáhajících k efektivitě práce (viz teoretické zakotvení), vybrala jsem 

organizaci, která dominuje trhu v oblasti stavebnictví, tudíž je ekonomicky efektivní a právě 

proto je užitečné zjistit, jestli tomu napomáhá právě zkoumaná přítomnost pracovní 

autonomie. 
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Vzorek vybírám i na základě rozsahu řízení jednotlivých manažerů, kdy každý z nich 

má pod sebou minimálně 3 zaměstnance. Ve třech zaměstnancích totiž už může být 

realizovaná týmová spolupráce a tudíž projevení autonomie.2 Zaměřila jsem se  

na organizaci, která se nachází v místě mého bydliště, tudíž je mi dobře známá,  

jelikož s ní přicházím do kontaktu a umožní mi přístup k informacím, což z části také 

ovlivnilo můj výběr. 

Informátoři tvořící vzorek: 

 Generální ředitel, česká pobočka nadnárodní korporace 

 Vedoucí kvality a technologie, česká pobočka nadnárodní korporace 

 Specialista řízení procesů, česká pobočka nadnárodní korporace 

 Finanční ředitel, česká pobočka nadnárodní korporace 

 Vedoucí nákupu, česká pobočka nadnárodní korporace 

 Vedoucí technického úseku, česká pobočka nadnárodní korporace 

Všichni tito informátoři zůstávají z hlediska etických důvodů v anonymitě. Ve vztahu 

ke kolegům informátorů a jejich možnému zhlédnutí výsledků výzkumu jsou jejich 

jednotlivé výpovědi rovněž anonymizovány. 

11 Postup výzkumu 

Po předchozí domluvě se všemi informátory jsme si domluvili čas a datum schůzky. 

Všechny rozhovory proběhly ve zkoumané organizaci. Před začátkem rozhovorů jsem si 

vyžádala písemný souhlas k nahrání zvukového záznamu na diktafon a následnému 

zpracování získaných dat, které slouží pouze pro akademické účely. Na začátku jsem 

představila svoji bakalářskou práci a její cíl, dále jsem uvedla všechny potřebné informace 

ohledně rozhovoru včetně možnosti kdykoli od rozhovoru odstoupit. Každý rozhovor trval 

v průměru 40 minut. Během rozhovoru jsem pokládala i další otázky podle odpovědí  

na otázky připravené. Po uplynutí rozhovorů bylo potřeba doplnit několik odpovědí,  

takže jsem později informátory kontaktovala prostřednictvím emailu, aby informace byly 

kompletní. 

                                                 
2 I jednotlivec může být autonomní, ale při více lidech se šance na uplatnění autonomie zvyšuje, protože 

zaměstnanci mohou být autonomní i jako tým (Bedrnová a kol., 2012). 
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12 Analytické postupy 

Při výzkumu v terénu jsem vedla audiozáznamy všech polostrukturovaných 

rozhovorů, při čemž jsem si dělala vlastní poznámky. Během rozhovorů jsem se mimo jiné 

snažila zachytit i kontext jejich průběhu, jako je místo a čas, informace o dané organizaci i 

přesné pozici informátora a v neposlední řadě i atmosféru, která během výzkumu panovala.  

Po proběhnutí všech rozhovorů, jsem provedla transkripci získaných dat. Záznam včetně 

vlastních poznámek byly přeneseny do písemné podoby, dále jsem provedla segmentaci 

všech dat. Vynechala jsem nepodstatné části jako je např. slovní vata (Hendl, 2012, s. 208). 

Pro analýzu jsem použila metodu otevřeného kódování. Snažila jsem se ve výpovědích 

objevit témata, která se objevují vícekrát, nebo se nějakým způsobem podobají.  

Pro přehlednost a orientaci v textu byla taková témata označena kódy. Kód chápeme jako 

charakteristické vystihnutí určité části textu. Protože jsou témata označena na základě 

společných znaků, bylo možné je zobecnit, tedy kategorizovat do obecnějších celků (Hendl, 

2012, s. 246-247). V momentě, kdy byla vybraná témata roztřízena v kategoriích, měla jsem 

připravené informace pro vyhodnocení výsledků. 

13 Výsledky polostrukturovaných rozhovorů 

Níže uvádím jednotlivé kategorie, které vzešly z odpovědí na připravené otázky  

pro polostrukturované rozhovory. Kategorií je celkem pět. Každá z nich značí faktory,  

které ovlivňují uplatnění autonomie v dané organizaci. Každou kategorii charakterizuji  

a vysvětluji to na uvedených odpovědích. Dále pak uvádím své vlastní poznámky,  

které jsem si vedla během všech rozhovorů a dostávám se k patřičným závěrům. 

13.1 Pojem autonomie 

Pro začátek uvádím, jak si informátoři vysvětlují pojem autonomie a to především 

proto, aby bylo jisté, že klíčový pojem užívám já i informátoři ve stejném kontextu  

a informátoři zároveň rozumí tomu, o čem se budeme bavit. Takže tato kategorie není 

klíčová pro výsledky výzkumu, ale především pro vzájemné porozumění mezi mnou jako 

výzkumníkem a informátory. 

Z výsledků vyplývá, že autonomii vystihují slova jako je: volnost:  „Autonomie je 

podle mě míra volnosti v jednání a práci.“ Dále pak samostatnost: „Je to samostatnost v 

určité práci, v rozhodování a volný prostor v kreativitě.“ A také svoboda. Tato klíčová slova 

v podstatě zastupují pravou podstatu autonomie, takže i když několik otázek během 
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rozhovoru termín „autonomie“ neobsahovaly, tak na to navazovaly tyto pojmy, které pořád 

odráží to stejné téma. Všichni informátoři potvrdili, že danému pojmu rozumí a bylo s ním 

tedy možné pracovat v průběhu celého rozhovoru. Jejich výpovědi se přibližně shodují ve 

výkladu významu tohoto pojmu. 

13.2 Kritéria pro uplatnění autonomie 

V odpovědích se opakovalo několik klíčových slov, která dala vzniknout kategorii 

kritéria. Jsou to jasně stanovená kritéria, nutná pro praktické a efektivní uplatnění autonomie 

v dané organizaci. Konkrétními kritérii podle výsledků výzkumu jsou následující: důvěra, 

pravidla, individuální přístup, limity a vyšší management. Níže rozvádím každý z nich 

jednotlivě. 

13.2.1 Důvěra 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že autonomie a její fungování je otázkou důvěry. 

Autonomii totiž nelze uplatnit vždy a všude a ani ji nelze udělit každému: „Autonomie je 

velice dobrá věc, ale vyžaduje to však jisté podmínky, jisté lidi a jisté šéfy, důvěru.“ Jsou tu 

však zaměstnanci, kteří oceňují důvěru, kterou do nich jejich nadřízený vkládá a chtějí se 

mu tak odvděčit dobrou prací, kterou sami vykonají (viz teoretické zakotvení): „Důvěra šéfa 

nepřichází sama, ale když určitý člověk koná tak, že si to zaslouží, tak šéf mu dá větší 

prostor.“ 

 Samotná důvěra posiluje nejen jejich loajalitu k nadřízenému ale zároveň i loajalitu 

k celé organizaci. Naopak jsou tu zaměstnanci, kteří důvěry, která je do nich vložena zneužijí 

pro možnost vyhnout se svojí práci, nebo si ji chtějí nějakým způsobem ulehčit. Proto je 

důvěra jedním z kritérií, za kterých je možné autonomii uplatnit. 

13.2.2 Pravidla 

Dalším z kritérií, kdy je možné uplatnit autonomii, jsou pravidla. Uplatnění autonomie 

má svá jistá pravidla a nejedná se o samovolný proces. Vymezením určitých pravidel je totiž 

jasně stanoveno, co je v rámci pracovní náplně potřeba dodržovat. Takovými pravidly jsou 

např. naplnění stanového cíle v rámci stanoveného času, respektování organizačních norem 

a zásad, využití stanovených zdrojů: „Moje snaha je dát lidem úkol, vymezit zdroje, čas, 

prostředky a nechám je, aby se v tom aktivně účastnili a vyřešili si to sami.“ 

Samotná zkoumaná pobočka je také autonomní, ale opět se musí držet organizačních 

pravidel. To proto, že je to delegovaná jednotka, která sleduje cíle centrály a ne ty vlastní: 
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„Nějakým způsobem jsme jako organizace autonomní ale v nějakém rozsahu těch firemních 

pravidel. Máme tu pravidla, která jsou pro všechny pobočky stejná, ale v individuálních 

záležitostech je ta autonomie dostatečná.“ 

13.2.3 Individuální přístup 

Ke každému nelze přistupovat stejně, a protože každému ani nelze důvěřovat stejně, 

tak se v organizaci uplatňuje individuální přístup k zaměstnancům. Udělení autonomie je 

specifickou záležitostí, kterou si zaprvé každý nezaslouží, nebo ji každý ani neocení: „Ne 

s každým to jde stejně. Někdo potřebuje více pokynů a vedení a někdo méně.“ Někdo rád 

pracuje podle stanoveného postupu a nechce být pověřen takovou zodpovědností, že by 

organizace jeho práce byla čistě na něm: „Je nutné nastavit ‚laťku‘ autonomie individuálně.“ 

Proto je míra autonomie zaměstnanců určována individuálně. 

13.2.4 Limity 

Uplatnění autonomie funguje za určitých limitů. Díky limitům je definováno, co si 

autonomní zaměstnanec může dovolit a jednoduše řečeno, že si nesmí dělat, co chce. Limity 

určují do jaké míry má zaměstnanec volnost v organizaci své práce – kde končí jeho 

autonomie. Kdyby autonomie neměla své limity, mohla by se celá situace vymknout 

kontrole, následoval by chaos, možné plýtvání zdroji, ztráta disciplíny, nenaplnění cílů:  

„Ta svoboda musí mít nějaké mantinely, pokud nejsou, tak to může být až 

kontraproduktivní.“ Limity se prolínají s individuálním přístupem – každý ze zaměstnanců 

má nastavené limity individuálně: „Jsem přesvědčen, že zaměstnanci si svojí volnosti váží, 

ale každý má tu hranici jinde. Někteří jsou, myslím rádi, že má ta autonomie limity  

a omezení.“ Limitem je například to, že zaměstnanec je autonomní pouze v některých 

úkolech, že má např. možnost home office jen jedenkrát v měsíci apod. 

13.2.5 Vyšší management 

Autonomii nelze uplatnit všude. Jasnou oblastí, kde se autonomie v organizaci 

uplatňuje, je především vyšší management – mezi manažery, v IT a kreativních odděleních, 

na nejvyšších pozicích: „Čím výš v organizaci tak tím víc autonomie je potřeba, pak to určitě 

přispívá k pozitivním výsledkům firmy.“ V odděleních jako jsou výrobní linky, nižší 

administrativní jednotky apod. uplatnit nelze. Pořád existují oblasti, ve kterých je potřeba 

držet se stanovených postupů, ve stanovených časech a na stanoveném místě, protože jinak 

by nesplnily svůj účel: „Je to nutná součást především vyššího managementu, pro efektivitu 

v této úrovni to je nutné, v nižším managementu by to moc nešlo.“  
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Lze zaznamenat, že informátor přiznává i vliv autonomie na vyšší efektivitu (viz 

kategorie Autonomie a efektivita). Kritéria tedy ovlivňují i další kategorie, což dává smysl, 

protože autonomie a veškerá její aplikace je možná pouze za fungování stanovených kritérií. 

13.3 Způsob uplatnění autonomie 

Další kategorií je Způsob uplatnění autonomie. Někteří zaměstnanci v organizaci mají 

možnost home office a pružnou pracovní dobu. Na pracovišti se uplatňuje týmová 

spolupráce. Zaměstnanci mívají volnost v určování jejich pracovního postupu. 

Organizace se snaží podpořit zaměstnancovo další vzdělávání v oboru. Taktéž má i své 

specifické požadavky na zaměstnance. 

13.3.1 Home office 

Home office neboli „práce doma“ je jeden ze způsobů uplatnění autonomie 

v organizaci: „Naši zaměstnanci mají např. možnost i home office.“ Informátoři ji vnímají 

jako jednu z největších výhod, kterou někteří zaměstnanci v organizaci mají: „Výhoda, 

kterou mám na své pozici, je home office, čehož si velmi vážím.“ Umožňuje jim to totiž 

skloubit jejich soukromý a rodinný život. Např. zaměstnanci s dětmi si takové výsady velice 

cení. Home office velice přispívá k jejich motivaci i spokojenosti, protože jim to dává 

určitou svobodu. 

13.3.2 Pružná pracovní doba 

Další způsob uplatňování autonomie ve zkoumané organizaci je pružná pracovní doba. 

Vybraní zaměstnanci si sami organizují svůj čas, což podporuje jejich efektivitu a stejně jako 

u home office mají možnost skloubit svůj soukromý a pracovní život, což navíc velice 

oceňují: „Někteří z nás mají i pružnou pracovní dobu, to je skvělá věc, můžu si to alespoň 

přizpůsobit svým soukromým povinnostem.“ 

13.3.3 Volnost v určování pracovního postupu 

Většina zaměstnanců v organizaci, včetně dotazovaných informátorů má volnost v určování 

svých pracovních postupů. V podstatě mají volnost ve způsobu dosažení stanoveného cíle. 

Samozřejmě v rámci určitých kritérií a hodnot organizace: „Moji podřízení si mohou určit 

postup, jakým svou práci vykonají, udělají to, jak chtějí a já chci hlavně ten výsledek. 

Zakročím jen v momentě, kdy je to opravdu nutné.“ 

Podle informátorů taková praxe podporuje efektivní rozložení času a dílčích kroků 

individuálně podle schopností zaměstnance a tak dojdou k nejlepšímu možnému výsledku 
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podle svých nejlepších schopností. Zároveň je pro ně práce potěšením, protože mají v rukách 

jistou „moc“ a práci si zorganizují nejen podle svých schopností, ale i způsobem, který je 

jim nejbližší včetně dalších prvků např. organizace informací formou mnemotechnických 

pomůcek, pouštění hudby pro uvolnění atmosféry apod.: „Mnozí z nich si pouští hudbu, aby 

si navodili příjemnou pracovní atmosféru, nic proti tomu nenamítám, jestli se jim po tom 

lépe pracuje.“ 

13.3.4 Týmová spolupráce 

V týmové spolupráci se zvyšuje pravděpodobnost na uplatnění autonomie,  

protože tým může být autonomní jako skupina a ne jen jako jednotliví zaměstnanci 

(Bedrnová a kol., 2012). Manažeři v organizaci se snaží uplatnit týmovou spolupráci 

v různých odděleních ale i napříč nimi. Funguje to tak, že se zaměstnancům vymezí úkol, 

čas, zdroje i prostředky a jejich vedoucí je nechá pracovat na jejich úkolu: „Aniž bych do 

toho zasahoval, tak ti lidé si radí a pomáhají si, vyřeší problém bez mého zásahu. Je to 

skvělé. Zároveň ale chci, aby člověk vyzdvihl i svou individualitu.“ Týmová spolupráce podle 

výsledků navíc posiluje kolegiální vztahy a sounáležitost. Obecně ji v organizaci vnímají 

jako dobrou cestu pro naplňování organizačních cílů i způsob jak zaintegrovat své 

zaměstnance. Individualita jednotlivých zaměstnanců však není opomíjena. Problém je,  

že nefunguje akorát v technickém oddělení kvůli soutěživosti jednotlivých departmentů,  

kdy ten nejlepší výkon bývá odměněn prémiemi: „V jiných odděleních to funguje,  

ale bohužel ne v těch technických, protože jednotlivé departmenty mezi sebou soupeří, 

naopak nespolupracují kvůli prémiovým ukazatelům.“ 

13.3.5 Vzdělávání 

Organizace se snaží prohlubovat zaměstnancovu profesionalitu i podpořit jeho know-

how pro zvýšení celkové efektivity firmy. Posílá je na nejrůznější školení a kurzy, které si 

sami vyberou. I v tomto případě jsou zaměstnanci vysoce autonomní, protože si školení  

i způsob zvyšování jejich profesní znalosti vybírají a organizují sami. Navíc se o ně 

organizace snaží pečovat, rozvíjet je a vyjít jim vstříc: „Jsem připraven podporovat cokoli, 

co povede k rozvoji lidí, např. poslat je na kurzy, které si sami vyberou a které je mohou 

rozvíjet a budou adekvátní k jejich práci.“ 

13.3.6 Požadavky na zaměstnance 

Autonomie v organizaci se uplatňuje i v rámci požadavků na zaměstnance. Každý 

jejich zaměstnanec má být nakloněn týmové spolupráci, aby byl schopen se rychle 
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zaintegrovat a dosahovat požadovaných výsledků. Měl by být schopen samostatně pracovat: 

„Já osobně preferuji autonomního zaměstnance se smyslem pro zodpovědnost.“  Měl by se 

snažit o maximální profesionalitu, kterou je firma ochotna podpořit. Zaměstnanec této 

organizace by měl být schopen sám navrhovat nová řešení: „Určitě aby byl samostatný, 

schopný, aby měl schopnost rozhodovat, analyzovat a navrhovat řešení.“ Musí mít smysl 

pro organizaci ať už práce vlastní nebo společné v rámci týmu. Takový typ zaměstnance je 

totiž pro organizaci maximálně přínosný, jelikož každý z manažerů potřebuje vysoce 

spolehlivého a samostatného jedince, schopného dosáhnout požadovaných výsledků  

bez velkého zásahu shora.  

To byly kódy z kategorie Způsob uplatnění autonomie. Na tuto kategorii má 

bezprostřední vliv kategorie první – Kritéria uplatnění autonomie, protože způsoby, jakými 

se dá autonomie uplatnit má svá jasně daná kritéria – uplatňuje se v rámci určitých pravidel 

a limitů, ke každému se přistupuje individuálně a vztahuje se to pořád k vyššímu 

managementu. 

Některé způsoby, jak organizace uplatňuje autonomii, jsou zároveň i způsoby,  

které vedou k zaměstnancově motivaci a spokojenosti. Na to navážu při charakteristice 

těchto kategorií. 

13.4 Vliv autonomie na motivaci 

Podle řady teorií má autonomie vliv i na motivaci zaměstnanců (viz teoretické 

zakotvení). Informátoři se shodovali v otázkách motivace následujícími tvrzeními: motivace 

formou autonomie je záležitostí individuálního přístupu, autonomie a její prvky jsou 

jednoznačným motivačním faktorem, další forma vzdělávání, kterou si zaměstnanci sami 

vybírají je také určitou formou motivace. 

13.4.1 Individuální přístup 

Vzhledem k tomu, že každého motivuje něco jiného, tak i organizace se snaží s tímto 

faktem pracovat a v rámci motivace uplatňuje individuální přístup. Autonomii uplatňuje jako 

motivační faktor, ale každému nabízí něco jiného – možnost home office, pružnou pracovní 

dobu, organizaci vlastní práce, nebo začlenění do týmu, v rámci kterého naplňují organizační 

cíle (i když je týmová spolupráce běžnou součástí organizace, tak i přesto byla uvedena jako 

součást motivace). Individuální přístup totiž vede k efektivnímu uplatnění vybraných 

motivačních faktorů v organizaci, protože každý zaměstnanec (uchazeč) je motivován tím 

nejlepším způsobem právě pro něj: „Na každého platí něco jiného, někdo potřebuje slyšet 
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uznání, někdo chce mít větší volnost a na někoho musíme zase finančně. Na někoho i záporně 

formou větší kontroly“ 

13.4.2 Autonomie jako motivační faktor 

Z výsledků výzkumu vzešel fakt, že autonomie je jeden z významných motivačních 

faktorů, díky které vlastně i dotazovaní manažeři pracují v dané organizaci: „Motivuje mě 

především to, že mám volnost ve svojí práci, že jsem sám sobě šéfem.“ Autonomie je samotné 

motivuje a zároveň ji používají jako prostředek motivace pro svoje zaměstnance. Autonomie 

v organizaci tedy funguje jako motivační faktor. Zajímavou paralelou bylo zjištění,  

že autonomie posiluje zaměstnanecké vztahy, což je určitě možné, jelikož díky např. týmové 

práci na stejném úkolu mezi zaměstnanci probíhá více interakcí a tak se mohou stát i přáteli: 

„Lidi všude i tady motivují především dobré vztahy, v rámci toho hovoříme i o autonomii, 

která dobré vztahy určitě posiluje. 

13.4.3 Vzdělávání 

Podpora vzdělávání formou kurzů a školení, které si zaměstnanec sám vybere je dalším 

hlavním motivačním faktorem uvnitř organizace. Někteří pracovníci totiž mají zájem  

o prohlubování svých znalostí, zdokonalování se ve svém oboru, což může vést i k jejich 

kariérnímu růstu: „Řadu našich zaměstnanců motivuje to, že se firma snaží podporovat jejich 

profesní znalost a oni sami tak mohou vědomostně růst, čímž roste jejich profesionalita.“ 

13.5 Autonomie a její vliv na spokojenost 

Byl dokázán i přímý vliv autonomie na zaměstnancovu spokojenost. Podle 

dotazovaných manažerů má autonomie vliv na jejich spokojenost i na spokojenost jejich 

podřízených. Vybranými kódy, charakterizujícími tuto kategorii, jsou následující: 

autonomie funguje jako zásadní ukazatel spokojenosti, týmový duch posiluje sociální 

vazby, důležitá je smysluplnost celé práce, všechno je to však subjektivní záležitostí. 

13.5.1 Autonomie jako ukazatel spokojenosti 

Podle výsledků výzkumu lze říci, že autonomie je jeden z hlavních prvků vedoucích 

k větší spokojenosti zaměstnanců: „Jsem velice spokojen, protože mám volnost ve své práci, 

tudíž jsem svým pánem a to mě baví.“  Lidé od určité úrovně obecně nemají rádi, když jsou 

řízeni řadou formalizovaných postupů a pravidel. Proto i vybraní informátoři tvrdí, že vlastní 

organizace jejich práce je jedním z hlavních důvodů jejich spokojenosti, současně i motivace 

a částečně i důvod, proč pracují ve vybrané firmě: „Jsem spokojen se svým zaměstnáním. 
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Přispívá k tomu možnost ovlivňovat věci a organizovat chod firmy  

a lidí. Přispívá k tomu i vysoká míra autonomie, proto jsem tady.“ 

13.5.2 Týmový duch 

K dalším faktorům podporující zaměstnancovu spokojenost jsou dobré vztahy  

na pracovišti. Bylo uvedeno, že dobré vztahy posiluje i autonomie, jelikož v rámci týmové 

spolupráce vyvinou zaměstnanci více interakcí mezi sebou a mohou se dokonce stát  

i přáteli: „Ke spokojenosti určitě přispívá kolektiv (parta), kterou má člověk okolo sebe – 

jak podřízené tak kolegy, vedoucí, schopnost a vůle táhnout za jeden provaz. To, že jsou moji 

zaměstnanci svým způsobem volní, tomu určitě napomáhá“ Avšak nejen týmová spolupráce 

posiluje sounáležitost. Tím, že si zaměstnanci mohou určovat a stanovovat vlastní postup 

práce, občas svůj úkol řeší s kolegy, radí se s nimi, nebo chodí pro inspiraci  

i do jiných oddělení. Proto díky takovým interakcím vznikají nové známosti, spolupráce  

a vazby. 

13.5.3 Smysluplnost práce 

Práce, kterou manažeři vykonávají, musí mít dle výsledků hlavně smysl, aby vedla 

k jejich spokojenosti: „Ke spokojenosti dle mého přispívají navzájem se ovlivňující faktory 

– smysluplnost, volnost a také lidi kolem, se kterými to dává smysl.“ Vykonávat smysluplnou 

práci je racionální cíl, jelikož inteligentní člověk na určité – vysoké pozici chce, aby jeho 

práce vedla k určitým smyslu dávajícím výsledkům. Cestu, kterou dojdou ke smysluplnému 

výsledku, si manažer určí sám a proto je smysluplný i způsob dosažení cíle. 

13.5.4 Subjektivní záležitost 

Spokojenost je otázka subjektivního pohledu, jelikož každý má jiné preference  

a požadavky. Každého uspokojuje něco jiného. Sice podle výsledků informátory uspokojují 

podobné věci, ale s jejich zaměstnanci tomu může být jinak, a proto je třeba zohlednit  

tento fakt. Manažery autonomie velice uspokojuje a přispívá k jejich celkové spokojenosti 

s jejich prací, ale nemusí tak tomu být i u jejich podřízených: „Já jsem spokojen,  

protože máme dobrou firemní kulturu, mám svobodu v plánování své práce, ale nevím, jak 

to mají ostatní.“ 

13.6 Vliv autonomie na efektivitu 

Tím, že má autonomie vliv na motivaci a spokojenost zaměstnanců, měla by zároveň 

mít vliv i na výslednou produktivitu zaměstnance a tak i na celkovou efektivitu organizace. 

Charakteristiky vystihující tuto kategorii jsou následující: autonomie je podmínkou 
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výsledné efektivity, autonomie v organizaci je naopak nadbytek. Vliv autonomie  

na efektivitu je však sporný, jelikož je to dle výsledků komplexní záležitost, kdy je třeba 

řešit i více faktorů a nelze celou záležitost tak zúžit. 

13.6.1 Podmínka efektivity 

Z rozhovorů vyplývá, že autonomie je jednoznačnou podmínkou výsledné efektivity  

a dále pak úspěšnosti celé organizace: „Je to zcela zásadní, proto pracuji v této práci. Čím 

je člověk schopnější, tím více je té volnosti potřeba právě kvůli efektivitě.“ Každý 

z autonomních zaměstnanců totiž pracuje takovým způsobem, jaký je mu nejbližší a 

následně pak odvádí lepší výsledky – vyšší a kvalitnější produktivitu. Navíc oceňuje i 

důvěru, která je do něj vložena a tak je posílena loajalita k nadřízenému i k organizaci a 

zároveň je posílena i sounáležitost v rámci sociálních vazeb firmy: „Jde to v momentě, když 

ty lidi znám, vychovám si je a pak si toho váží, s cizími to nejde, protože toho zneužívají. 

Utváří to pohodové pracovní prostředí a samozřejmě to vede i k lepším výsledkům.“ 

Je třeba podotknout, že i v těchto odpovědích informátoři vyzdvihují individuální 

přístup k zaměstnancům jako kritérium uplatnění autonomie, které ovlivňuje další otázky 

efektivity. 

13.6.2 Nadbytek 

Další výsledky přinesly zjištění, že zaměstnanci v organizaci mají autonomie naopak 

nadbytek a že to k vyšší efektivitě nevede. Spíše by ji zaměstnanci měli mít méně: 

„Autonomie není řešením, mají jí až přespříliš, naopak by ji možná měli dostat méně, celý 

problém je však mnohem komplexnější.“ Méně by ji měli mít proto, že s tím nevědí rady, 

nebo že toho možná zneužívají a potřebovali by větší vedení pro naplnění stanovených cílů: 

„Autonomie určitě není řešením pro vyšší produkci, potřebovali by jí méně, neváží si toho.“ 

Někteří zaměstnanci si s tím zkrátka nemusí vědět rady, a proto je třeba řešit otázku 

individuálního přístupu, což je záležitost kritérií, za kterých lze autonomii uplatnit. 

Otázka vlivu autonomie na výslednou pracovní efektivitu zůstává otevřená,  

protože výsledky si navzájem odporují. Spíše je to podnět pro další zkoumání, jelikož celou 

problematiku nelze takto zúžit. 
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14 Analýza 

Pro shrnutí výše uvedených informací uvádím následující tabulku, kde jsou všechny 

klíčové informace. Tabulka ilustruje vybrané kódy, které jakýmkoli způsobem korespondují 

s autonomií a jsou roztřízeny do kategorií jež vystihují vlivy na autonomii a vliv autonomie 

na ně. Dále rozvíjím vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a zmiňuji jejich společné znaky 

a vyvozuji z toho patřičné závěry. 

Tabulka 1: Shrnutí výsledků rozhovorů 

Kódy Kategorie Vztahy Závěr 

 Důvěra 

 Individuální 

přístup 

 Pravidla 

 Limity 

 Ve vyšším 

managementu 

KRITÉRIA 

UPLATNĚNÍ 

AUTONOMIE 

Mají vliv na způsob 

uplatnění autonomie, 

motivaci i spokojenost 

– veškeré postupy se 

uplatňují v rámci 

těchto kritérií 

Autonomie se 

v organizaci 

uplatňuje ve velké 

míře, její výskyt 

potvrzují všechny 

vybrané kódy. 

Způsobů jejího 

uplatňování je 

spousta. 

Vliv autonomie na 

efektivitu je 

rozporuplný.  

Uplatňování 

autonomie má svá 

kritéria, která 

ovlivňují další 

faktory. 

Způsob jakým 

organizace 

uplatňuje 

autonomii je 

zároveň i způsob 

jak zaměstnance 

motivují.  

 Home office 

 Volnost 

v určování 

pracovního 

postupu 

 Pružná pracovní 

doba 

 Týmová 

spolupráce 

 Vzdělávání 

 Požadavky na 

zaměstnance 

ZPŮSOB 

UPLATNĚNÍ 

AUTONOMIE 

Způsoby uplatnění 

autonomie jsou 

zároveň i motivačními 

faktory 

 

 Autonomie jako 

podmínka 

efektivity 

 Autonomie 

nadbytek 

VLIV 

AUTONOMIE NA 

EFEKTIVITU 

Ovlivněn – omezen 

kritérii. 
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 Individuální 

přístup 

 Autonomie a 

její 

prvky (volnost, 

home office 

atd.) 

 Vzdělávání 

VLIV 

AUTONOMIE NA 

MOTIVACI 

Ovlivněn – omezen 

kritérii. 

Autonomie je 

záležitostí vyššího 

managementu. 

Organizace 

uplatňuje 

individuální 

přístup. 

 Autonomie 

 Týmový duch 

 Smysluplnost 

 Subjektivní 

záležitost 

VLIV 

AUTONOMIE NA 

SPOKOJENOST 

Ovlivněn – omezen 

kritérii 

Zdroj: vlastní zpracování dle provedených rozhovorů 

15 Další aspekty rozhovorů 

Po celou dobu výzkumu jsem se držela etických zásad, které doporučuje Bryman 

(2008, s. 117- 127). Všichni informátoři byli plně informovaní o plánu a cíli výzkumu.  

Před začátkem rozhovorů mi informátoři dali písemný souhlas o nahrávání a následném 

zpracování jejich odpovědí. Každý z nich měl kdykoli možnost od výzkumu odstoupit  

nebo vynechat odpovědi na otázky, které by jim byly jakkoli nepříjemné, nebo by zasahovaly 

do firemních tajemství. Následně byli informováni o tom, jak bude s daty naloženo a také  

o výsledcích daného výzkumu. Veškeré získané poznatky byly využity pouze v rámci 

výzkumu. V rámci ochrany osobních údajů zůstávají informátoři i daná organizace 

v anonymitě. Po celou dobu výzkumu jsem se snažila navodit příjemnou atmosféru  

a vzájemnou důvěru, informátory jsem plně respektovala. 

Během rozhovorů jsem se snažila zachytit i atmosféru, která v daných okamžicích 

panovala včetně informátorových nonverbálních reakcí na položené otázky.  

Jelikož rozhovory u všech informátorů probíhaly obdobně, shrnuji tyto informace 

dohromady. 

Všichni informátoři působili sebejistě a pohodlně. Seděli vzpřímeně, občas se mi dívali 

do očí, většinou se usmívali a dobře věděli, o čem hovoří. Po každé odpovídali hned, bez 
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dlouhého váhání nebo uvažování. Jejich vystupování bylo vysoce reprezentativní, 

profesionální a zároveň uvolněné. Jejich mluva byla plynulá, používali spisovný jazyk,  

takže ten během transkripce nebyl třeba upravovat. Soudě podle jejich vystupování se žádný 

z informátorů necítil nepohodlně, každý z nich odpověděl na všechny otázky a každý z nich 

souhlasil i s případným zpětným kontaktováním. Domnívám se, že odpovídali podle pravdy, 

jelikož nebyli nervózní, své odpovědi se snažili rozvinout, abychom se vzájemně pochopili 

a dokonce mi bylo řečeno, že účast na výzkumu je pro ně příjemným a zajímavým zážitkem. 

16 Diskuze výsledků 

Cílem výzkumu i samotné bakalářské práce bylo zjistit, jakou roli hraje autonomie  

ve vybrané organizaci a to z manažerské perspektivy. Po tom, co jsem v teoretické části 

definovala, co vlastně autonomie zaměstnanců znamená a jaký je její hlavní význam  

a přínos, jsem provedla samotný výzkum v dané organizaci, jehož cílem mají být odpovědi 

na výzkumné otázky. 

První výzkumná otázka byla: Jak manažeři chápou autonomii zaměstnanců? 

V rozhovoru hned při první otázce, co si představují pod pojmem autonomie, informátoři 

zmínili tři klíčová slova: volnost, samostatnost, svoboda, což jsou hlavní prvky autonomie. 

S definicí autonomie se všichni přibližně shodli. Chápou ji tedy tak, jak vykládá obecná 

definice – zaměstnanci mají určitou kontrolu nad svou prací. Z výsledků vyplývá,  

že autonomie zaměstnanců je otázkou individuálního přístupu, jelikož si jí musí zasloužit  

a také ne každý o autonomii stojí, protože tu jsou zaměstnanci, kteří naopak potřebují jasně 

daný pracovní postup. Jeden z informátorů po ukončení rozhovorů dokonce řekl: „Záleží  

na tom, co máte za materiál.“ Dále bylo zjištěno, že autonomie zaměstnanců v organizaci 

má jasně stanovená pravidla, kterých se musí držet a také se musí držet přísných pravidel 

stanovených mateřskou organizací ze zahraničí. Nejedná se tedy o samovolný proces. 

Podle výsledků je autonomie motivačním faktorem v dané organizaci a dokonce je  

to podmínka výsledné efektivity. Autonomie pro dotazované manažery tedy není novým 

tématem. Podle výsledků se s ní v jejich organizaci setkávají a v řízení ji uplatňují. 

Další výzkumnou otázkou bylo, jestli manažeři autonomii zaměstnanců nějakým 

způsobem začleňují do svého řízení a jakou formou se to projevuje. S tím souvisí odpověď 

na předchozí otázku. Zjistila jsem, že je to podmínka výsledné efektivity a také, že je  

to jedním z motivačních faktorů pro zaměstnance. Autonomie v organizaci funguje  
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na denním pořádku, ale je to otázkou důvěryhodnosti podřízených. Musí si autonomii 

zasloužit. S tím souvisí i otázka, jestli autonomie posiluje zaměstnancovu loajalitu 

k nadřízenému. Výsledky dokazují, že ano, ale je to opět záležitostí individuálního přístupu. 

Jak již bylo uvedeno, sebedeterminační teorie vyzdvihuje tři základní psychologické 

potřeby, které, když jsou naplněny, vedou k větší motivaci i spokojenosti zaměstnanců  

a tudíž i k větší výsledné efektivitě. Jsou to autonomie, kompetence a vztahovost (Deci, 

Ryan, 2008). Podle výsledků výzkumu lze říci, že organizace se snaží tyto potřeby nepřímo 

naplnit. Svým zaměstnancům autonomii v určitých měřítkách uděluje. Kompetence jako 

pocit vlastní efektivity je posilována vzdělávacími programy a zpětnou vazbou ze strany 

nadřízených. Vzhledem k tomu, že organizace vyzdvihuje týmovou spolupráci a snaží se ji 

uplatňovat, tak právě touto cestou je posilován pocit sounáležitosti zaměstnance jako součást 

vztahovosti. Mimo jiné bylo zjištěno, že autonomie uvnitř zkoumané organizace posiluje 

dobré vztahy, sounáležitost a přispívá k celkové pohodě organizace, tudíž posiluje i další 

aspekty. 

Způsobů, jakým organizace autonomii uplatňuje je několik. Podle výsledků je 

autonomie v organizaci záležitostí spíše vyššího managementu. Tzn. manažerů, vedoucích 

oddělení, kreativců v oblasti IT apod. Autonomii používají jako motivační nástroj a dokonce 

bylo zjištěno, že díky tomu mají náskok před konkurencí, jelikož nabízí např. pružnou 

pracovní dobu. Několik manažerů uvedlo, že je samotné autonomie motivuje a je to jeden 

z důvodů, proč jsou spokojeni se svou prací. V několika oblastech platí týmová spolupráce 

a organizace by se bez ní neobešla. Autonomie je zaměstnancům udílena i v rámci právě 

týmové spolupráce. Co se týče požadavků na zaměstnance, manažeři preferují takového, 

který bude schopen samostatně pracovat, takového, který má smysl pro spolupráci. Obecně 

preferují autonomního zaměstnance. Autonomie tedy není něco, co by přicházelo samo až 

v průběhu práce, podle výsledků musí být případný zaměstnanec autonomii alespoň částečně 

nakloněn. Opět je však kladen veliký důraz na individuální přístup, jelikož nelze s každým 

zacházet stejně. 

Během výzkumu jsem řešila i otázku smysluplnosti práce. Informátory smysluplnost 

práce bezprostředně motivuje k lepšímu výkonu. Shoduje se to s tvrzením Dana Pinka 

(2009), který tvrdí, že autonomie, profesionalita a účel – ve jménu smysluplnosti, jsou 

hlavními prvky motivace, které předchází motivaci formou finanční odměny. Bylo zjištěno, 

že i finanční odměna zaměstnance motivuje, ale není to to hlavní a ani to jediné. Dotazované 
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manažery motivuje to, že jsou autonomní a že jejich práce dává smysl. Co se týče 

profesionality, tak i o to se organizace stará v rámci vzdělávacích programů, což zaměstnanci 

oceňují. 

Podle výzkumu má několik zaměstnanců v organizaci možnost home office a pružnou 

pracovní dobu (jak uvádí i ve svých interních materiálech), což jim umožňuje mimo jiné 

skloubit své mimopracovní aktivity a rodinný život. V tomto případě může být autonomie 

dalším podnětem pro motivaci k tomuto zaměstnání, jak mimo jiné uvádí ve svých 

výzkumech i Thompson a Prottas (2002), podle nichž díky této výhodě mají zaměstnanci 

pocit, že je organizace podporuje. 

Manažeři se shodují v tom, že autonomie je záležitostí spíše vyššího managementu, 

což potvrzují i výzkumy, které provedl De Cooman et al. (2013), které jsou uvedeny 

v teoretické části. 

Poslední z výzkumných otázek byla, jestli podle manažerů koreluje autonomie 

zaměstnanců s výslednou efektivitou organizace. Část výsledků uvádí, že je to přímo 

podmínka. Naopak další zjištění to vyvrací a přichází s tvrzením, že autonomie mají 

zaměstnanci dostatek, možná až příliš a že to není řešením. Obecně jsem ale zjistila, že je  

to komplexnější otázka a nelze celou problematiku takto zjednodušovat. Podle výsledků 

rozhovorů autonomie na pracovišti skutečně funguje, ale řízení je samozřejmě ovlivněno 

mnoha dalšími faktory, které souvisí s výslednou efektivitou. Odpověď na tuto otázku je 

spíše sporná. Uplatňování zaměstnanecké autonomie efektivitě nejspíš v nějaké míře 

přispívá, ale jak to souvisí s ostatními faktory je spíše podnětem pro další zkoumání a se 

současnými informaci nelze odpověď jednoznačně určit. 

16.1 Možné limitace výzkumu 

Podstata validity kvalitativního výzkumu spočívá podle Lincolnové a Guby (1995)  

ve čtyřech kritériích a to v důvěryhodnosti, přenositelnosti, hodnověrnosti a potvrditelnosti. 

Co se důvěryhodnosti týče, byly pro kontrolu výsledky s dotazovanými zpětně konzultovány 

a ujistila jsem se, že tyto výsledky souhlasí s jejich výpověďmi. Chtěla jsem se tak vyhnout 

zkreslení informací či vzájemnému nepochopení. Jsem si vědoma toho, že pouze šest 

informátorů není dostatečně rozsáhlý vzorek pro zobecňování na širší populaci,  

ale jelikož se jedná o konkrétní – manažerskou – pozici, jejichž počet je v rámci organizace 

omezený, nebylo možné zajistit více informátorů. Jsem si také vědoma toho, že zjištěné 

výsledky nemůžeme přenést na všechny soukromé organizace i proto, že každá organizace 
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je řízena jinak a mají rozdílné struktury i cíle. Hodnověrnost jsem se pokusila zajistit tím,  

že projekt byl pravidelně kontrolován nezávislým odborníkem, mým vedoucím bakalářské 

práce a odborníkem na sociologické výzkumy. Potvrditelnost jsem se snažila zajistit tím,  

že jsem během výzkumu zaujala objektivní postoj a snažila jsem se získat dostatek informací 

přiměřených k výzkumnému problému. 
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17 Závěr 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o zaměstnanecké autonomii jako pozitivní 

součásti organizační struktury vedoucí k vyšší motivaci, spokojenosti, efektivitě a pohodě 

na pracovišti. V teoretické části jsem definovala, co přesně autonomie zaměstnanců je, dále 

jsem uvedla několik významných teorií vysvětlujících pozitivní vliv autonomie  

na zaměstnancovu psychiku, což následně vede k jeho vyšší motivaci, efektivitě a tudíž  

i růstu efektivity celé organizace. Uvedené teorie nacházejí oporu v empirických studiích, 

které jsem rovněž analyzovala. Vysvětlila jsem organizační strukturu nadnárodních 

korporací a způsoby, jakými může autonomie v daném prostředí fungovat včetně kultury 

zkoumané organizace. 

Cílem práce bylo zjistit roli autonomie v dané organizaci pro lepší pochopení jejího 

fungování a rozšíření poznatků o ní. Zrealizovala jsem výzkum v české 

pobočce nejmenované nadnárodní korporace, která je jednou z nejúspěšnějších stavebních 

firem na světě. Udělala jsem kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů 

se šesti manažery zmíněné organizace. Výsledky přinesly zjištění, že autonomie 

zaměstnanců v dané organizaci opravdu funguje a manažeři ji ve svém řízení uplatňují. 

Obecně ji hodnotí velice pozitivně, snaží se autonomií své zaměstnance motivovat a je 

samotné (mimo jiné) také motivuje. Organizace se obecně snaží pečovat o své zaměstnance, 

podporovat je a zaměstnancům vyššího managementu nechává velký podíl na řízení  

a organizaci své práce. Veškeré zmíněné aspekty však mají svá kritéria, jimiž je např. 

individuální přístup, který signalizuje fakt, že ne ke každému lze přistupovat stejně,  

ne každého autonomie motivuje a dokonce ne každý si ji zaslouží. Proto se autonomie 

uděluje v rámci určitých pravidel. Obecně autonomie v organizaci přispívá k větší 

spokojenosti, avšak zůstává otázkou, jakým způsobem přispívá k efektivitě. Cíl práce byl 

naplněn, protože přináší detailní informace o fungování zaměstnanecké autonomie  

i o názorech jednotlivých manažerů. 

Prvním impulsem, kdy jsem se začala zajímat o toto téma, byl překlad knihy „If you 

really want to change the world“, která byla součástí mého bakalářského překladu. Kniha 

pojednává o zakládání startupů, o inovativních přístupech a přidané hodnotě. Svým 

způsobem souvisí i s tématem práce. Dalším impulsem posilujícím zájem o toto téma byl 

fakt, že kolem sebe mám spoustu přepracovaných známých pracujících ve „zkostnatělých“ 
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organizacích s pravidly a postupy, které nejsou ani zdaleka tak efektivní, jak mají být  

a uvítali by zavedení inovací jako je právě autonomie. 

Můj dojem z celkové problematiky je takový, že autonomie je skutečně velice 

významnou hybnou silou v organizaci, ale způsob jejího náhlého začlenění je velmi 

komplexní a složitá záležitost. Určitě bych doporučila strnulým neefektivním organizacím 

takovou možnost minimálně zvážit, protože příznivé účinky autonomie jsou prokázány  

a zaznamenáváme je už dávno i z dalších např. politických rovin.  

Pracovat na této práci pro mě bylo potěšením, jelikož jsem si rozšířila znalosti v oboru 

manažerské psychologie a sociologie, nahlédla jsem do fungování významné korporace, 

setkala se se zajímavými lidmi a navíc nějakým způsobem přispěla do současných poznatků 

ohledně zaměstnanecké autonomie. V budoucnu bych na to ráda navázala dalším 

zkoumáním např. v rámci diplomové práce a pokusila se posoudit koncept začlenění 

autonomie do organizací, jež by si takovou inovaci žádaly. 
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20.1.1 Příloha 1: Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

V rámci bakalářské práce s názvem „Autonomie zaměstnanců v mechanicky 

řízených organizacích“, která je realizována na FHS UK, jste byl/a vybrán/a požádán/a o 

spolupráci. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět 

na všechny otázky, naopak je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.  

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat.  Nahrávání může být na Vaši 

žádost kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové 

podoby. Se záznamem rozhovoru lze v rámci bakalářské práce zacházet různým způsobem. 

Vaše jméno zůstane v anonymitě. 

 ____________________  

Byla jsem seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného projektu. 

Souhlasím s účastí na tomto projektu. Dávám své svolení výzkumnici, aby materiál, který 

jsem jí poskytl/a, použila za účelem sepsání bakalářské práce. Souhlasím se způsobem, jak 

bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita chráněna během výzkumu i po jeho 

skončení. Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou výsledného 

zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v odborné 

publikaci citovat informace, které jí poskytuji. Rozumím tomu, že pokud se v průběhu 

rozhovoru objeví pro mne obtížná témata, mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku 

nebo kdykoliv ukončit rozhovor. Souhlasím s možností následného kontaktu k doplnění 

výzkumu. 

 

E-mail: .....................................................   

Telefon: ...................................................  

Datum rozhovoru: …………………………… 

Jméno výzkumnice: .................................  

Podpis výzkumnice: ................................   

Vaše jméno: .............................................  

Váš podpis: ..............................................  
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20.1.2 Příloha 2: Seznam otázek pro polostrukturovaný rozhovor 

Název společnosti: 

Sídlo společnosti: 

Oblast: 

Jméno informátora: 

Funkce informátora: 

 __________________________________________________  

1. Co si představujete pod pojmem autonomie zaměstnanců? 

2. Mají vaši zaměstnanci možnost podílet se na řízení své práce? 

3. Pokud ano, váží si toho? 

4. Myslíte, že to posiluje jejich loajalitu k vám? 

5. Pokud ne, dal byste jim vy osobně tuto možnost a proč? 

6. Je pro vás osobně důležitá jistá samostatnost zaměstnanců? Ovlivňuje podle vás 

výslednou efektivitu? 

7. Jaký máte názor na týmovou práci a uplatňujete ji i ve vaší organizaci? 

8. Pokud ano, kde konkrétně a jak to funguje? 

9. Jakým způsobem motivujete své zaměstnance? 

10. Jaký typ zaměstnance preferujete ve vaší firmě? 

11. Jakým způsobem podporujete zaměstnancovo know-how? 

12. Autonomie funguje jako motivační faktor pro zaměstnance, souhlasíte s tímto 

tvrzením a proč? 

13. Vykazují někteří z vašich zaměstnanců (departmentů) výrazně nižší efektivitu 

než ostatní? Pokud ano, myslíte, že by tomu autonomie mohla pomoci? 

14. Máte jako pobočka určitou samostatnost v organizaci své práce? 

15. Máte vy osobně určitou volnost nad svoji prací a řízením svých zaměstnanců? 

16. Jakým způsobem vás motivují vaši nadřízení? 

17. Podporuje firma vaše know-how? Pokud ano, jakým způsobem? 

18. Jste spokojen se svou prací, a co tomu přispívá 

Případné doplňující otázky: 

1. Mají někteří vaši zaměstnanci možnost home office? 
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2. Co si myslíte, že od vás firma očekává? 

3. Může se podle vás za určitých podmínek autonomie uplatnit i v oblastech, kde to 

zatím nefunguje? 

 Ano/ne a proč? 

4. V jakých oblastech je autonomie podle vás relevantní? 

5. Jak se prezentujete vy jako manažer – vaše charakteristiky: 


