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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s motivací zaměstnanců a určení efektivních 

motivačních nástrojů průmyslového podniku k jejich kreativitě. První část bakalářské práce 

popisuje motivaci, její znaky a typy. Druhá část se věnuje nejvýznamnějším teoriím 

motivace. Třetí část popisuje kreativitu a to především z pohledu zaměstnance. Následující 

část je zaměřena na techniky k docílení kreativity zaměstnanců. Pátá část popisuje inovace 

a zdroje inovačních podnětů. Poslední část tvoří zhodnocení a návrhy motivačních opatření 

na podporu kreativity. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to introduce the motivation of employees and determine an 

effective motivational instruments industrial company to their creativity. The first part 

describes the motivation, its characters and types. The second part part is devoted to most 

important theories of motivation. The third part describes creativity, especially from the 

perspective of the employee. The following section focuses on techniques to achieve 

creativity. The fifth section describes the sources of innovation and innovation incentives. 

The last part is an evaluation of proposals and motivating measures to encourage creativity. 
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ÚVOD 

V současném ekonomickém prostředí se odvíjí úspěšnost podniků především         

od konkurenceschopnosti.  Podnik, který je konkurenceschopný vyuţívá řadu účinných 

metod způsobem, které vedou k efektnímu procesu inovace. Efektivní inovace rozvíjejí 

vědecký a technický pokrok, jsou nástroji k vytváření nových produktů a technologií. 

Prioritní faktor k docílení efektivních inovací podniku jsou kreativní zaměstnanci. 

Kreativní zaměstnanci vytvářejí pro podnik nejdůleţitější sloţku, od které se odvíjí 

úspěšnost podniku. Z tohoto důvodu podnik vytváří nepřetrţitou snahu k docílení vyššího, 

kreativního a efektivního pracovního výkonu svých zaměstnanců. Podnik ve snaze 

zdokonalit své zaměstnance v oblasti kreativity a inovace musí porozumět psychice 

zaměstnanců, jejich potřebám a přáním.  

Motivace, kreativita a inovace vytváří společnou vazbu a výsledkem této vazby 

jsou efektivní nápady, myšlenky, řešení. Kaţdý zaměstnanec má své originální potřeby, 

cíle a specifické typy ţádoucích odměn. Zaměstnanci mohou mít různé bariéry kreativního 

myšlení, vycházející z jejich osobností. Podniky by měly tyto bariéry kreativity odstranit, 

popřípadě potlačit a následně rozvíjet kreativní myšlení zaměstnanců specifickou 

technikou. 

Cílem této bakalářské práce je vysvětlit pojem a význam kreativity zaměstnanců 

průmyslového podniku a vymezit motivační nástroje k její podpoře. Hlavní část práce 

seznamuje s pojmy v oblasti motivace a kreativity zaměstnanců a se základními aspekty 

inovačních procesů a technik. V závěru jsou navrţena doporučení podnikům pro zvýšení 

motivace a kreativity zaměstnanců. Informačními zdroji budou odborné publikace, 

internetové články a vlastní průzkum mezi zaměstnanci hutních podniků.     
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1 Motivace 

Slovo motivace vzniklo z latinského slova movere, které významově znamená 

„hýbat“. Motivace, je impuls k podnětu, který uvádí zaměstnance do pohybu. Motivace 

můţe vycházet například z touhy, emoce či potřeby. Vyznačuje typické psychologické 

faktory, které se rozdělují na dvě základní skupiny. Tyto skupiny dělí faktory na vědomé    

a nevědomé. Vědomé faktory probíhají ve stavu, při kterém zaměstnanec plně vnímá 

podněty a následně na tyto faktory určitým způsobem reaguje. Tyto faktory probíhají        

ve skutečném čase, místě a prostoru. Naproti tomu, nevědomé faktory vyjadřují například 

dosavadní zkušenosti zaměstnance, schopnosti zaměstnance, osobnost zaměstnance a jeho 

hierarchii hodnot. 

1.1 Základní pojmy 

Motiv 

Motiv je označován jako vnitřní psychická síla. Tato síla můţe být například 

pohnutka, usměrňující zaměstnance pomyslným směrem a vyvolává v něm určitou 

aktivitu. Motivy vytvářejí hodnotící vztah vůči objektům, zaměstnancům a následně 

vztahům k nim. Existují tři moţnosti, jak na zaměstnance daný subjekt působí. První 

moţnost je, ţe subjekt zaměstnance určitým způsobem přitahuje a stává se tak pro něj 

přitažlivý, neboli atraktivní. Druhá moţnost je taková, ţe zaměstnanec subjekt vnímá 

negativně. Takový subjekt zaměstnance nepřitahuje a vyvolává v něm odpor. Tato moţnost 

se označuje jako odpudivá neboli averze. Třetí moţnost leţí někde uprostřed mezi 

moţností přitaţlivou a odpudivou. Taková to moţnost je neutrální, neboli nedefinovatelná. 

Daný subjekt zaměstnance nepřitahuje, ale zároveň ho ani neodpuzuje. [6] 

Motivace 

Motivace je abstrakce hlavního a charakteristického rysu dynamiky, psychiky 

zaměstnance. Motivaci vytváří soustava motivů a to především vnitřní touha či potřeba. 

Tato soustava motivů můţe být vědomá, polovědomá a v některých případech dokonce 

podvědomá. Soustavy motivů jsou řízeny emocemi a ovlivňují vůli zaměstnanců. Z tohoto 

důvodu se zaměstnanci chovají různými a odlišnými způsoby. Slova motiv a emoce 

pocházejí ze stejného latinského slova movere. Jiţ  tento fakt naznačuje, jak úzce spolu 

emoce a motivy souvisí. Motivy a emoce jsou na sobě naprosto závislé. 
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Stimul 

Stimul je libovolný impuls (podnět), který u zaměstnance vyvolává motivační 

změny.  Stimuly se dělí na vnitřní podněty, které jsou impulsy a na vnější podněty 

označované jako incentivy.   

Stimulace 

Stimulace je označována jako jev, kdy na psychiku zaměstnance působí vnější 

podněty. Následně se dostavují změny v psychických procesech skrz motivaci. Stimuly 

vznikají nejčastěji z působení jiného zaměstnance. Výslednou úspěšnost stimulačního 

působení ovlivňuje celá řada okolností. Jedná se především o psychický stav zaměstnance, 

motivační profil zaměstnance.[12] 

Motivační profil  

Motivační profil je dlouhodobá charakteristika osobnosti zaměstnance. Pro kaţdého 

zaměstnance je individuální a specifická.  Vytváří jej vlastnosti vnitřních hnacích sil           

a široké spektrum různých obsahů dimenzí, například dimenze orientace na úspěch. 

1.2 Typy motivace 

Motivace ovlivňuje zaměstnance v mnoha faktorech, které si zaměstnanec nemusí 

ani uvědomovat. Vzhledem ke sloţitosti motivace, byla motivace rozdělena do několika 

typů, které vyplývají z řady aspektů. Na základě  vědomých a nevědomých faktorů vychází 

motivace vědomá a nevědomá. Na základě dalších faktorů se motivace dále dělí                

na motivace vnitřní a vnější. 

Motivace vědomá a nevědomá 

Vymezení a ujasnění motivovaného a nemotivovaného chování: 

Zaměstnanec se vědomě snaţí vytvořit si určitou kariéru či postup. Při této snaze však 

nemusí zaměstnanec vědět, z jaké příčiny to dělá. Vyjádření zaměstnance, které ostatním 

zaměstnancům či dokonce sám sobě podává, nemusí být z psychologického hlediska 

správné. Toto chování se dá označit za motivaci vědomou. Pokud si zaměstnanec sám 

neuvědomuje z hlediska psychologie skutečnou příčinu a ani netuší, proč se tak rozhodnul, 

toto chování se označuje jako motivace nevědomá. [12] 

Motivace vnitřní a vnější 

Motivace vychází z podnětů, které jsou buď vnitřní, nebo vnější. Vnitřní podněty 

vytváří motivace vnitřní a vnější podněty vytváří motivace vnější. 
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Vnitřní motivace 

Vnitřní motivace (Intrinsická) je motivace, kdy zaměstnanec motivuje sám sebe. 

Tato motivace vytváří mnohem hlubší účinek, neţ motivace vnější. Za vnitřní motivaci se 

povaţuje prakticky vše, co má pro zaměstnance osobní význam, nebo to zaměstnance baví 

(koníčky, zájmy).  Na rozdíl od motivace vnější, funguje zde prvek sebekontroly a velkou 

roli tvoří vnitřní pocity či vědomí. Je mnohem pravděpodobnější, ţe zaměstnanec odvede 

lepší práci v něčem, co jej baví. Pokud to zaměstnanci udělá radost a dokonce výsledné 

hodnoty zůstanou v jeho vlastnictví, odvede práci efektivněji. Kdyţ dělá zaměstnanec něco 

z donucení, či pro peníze, dá se jen velmi těţko předpokládat, ţe výsledná hodnota bude 

stejná, jako u motivace vnitřní. Vnitřní motivaci ovlivňují tyto základní faktory: 

- Zajímavá a podnětná práce 

- Volnost a moţnost konat (autonomie) 

- Moţnosti rozvíjení a vyuţívání svých schopností a dovedností 

- Vytvářet si příleţitosti k funkčnímu postupu 

- Kontrola nad svými moţnostmi (odpovědnost) 

Zaměstnanec, který je motivovaný vnitřně, „má určité pohnutky, puzení“. Tyto 

pohnutky zaměstnance nutí dělat různé věci způsobem, kterým je dělá. Vnitřní motivace 

popisuje vztah mezi tím, co by chtěl zaměstnanec mít, nebo čeho chce dosáhnout                

a realitou, co zrovna má. Jedná se o směrový faktor „ reálný stav -> stav,                           

po kterém zaměstnanec touţí“. Takový stav pohání zaměstnance vpřed, a kdyţ dosáhne 

cíle, čili vytouţeného stavu, podvědomě se vrací opět do stavu reálného a tento koloběh 

začíná znovu. Vnitřní motivace je nástrojem k odstranění příčin nespokojenosti.[10, 4] 

Vnější motivace 

Vnější motivace je označována, jako motivace extrinsická či sekundární. Vnější 

motivace představuje práci, kdy zaměstnanec nepracuje ze svého vnitřního zájmu. 

Zaměstnanec pracuje z donucení vlivem vnějších činitelů. Vnější motivace má tyto čtyři 

podoby: 

1. Regulace externí – zaměstnanec pracuje na základě trestu nebo odměny; 

2. Regulace pasivně převzatá – zaměstnanec pracuje z potřeby nebýt nejhorší; 

3. Regulace identifikovaná – zaměstnanec pracuje z potřeby uznání či úspěchu; 

4. Regulace integrovaná – zaměstnanec pracuje pod dojmem, ţe to dělá pro sebe. 
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1.3 Znaky a principy motivace 

Podniky, při hledání nových zaměstnanců hledají především zaměstnance, kteří se 

projevují motivačními znaky. Tyto motivační znaky zaměstnanců se za pomocí 

zaměstnavatelů rozvíjejí. Typický příklad motivačního znaku je odhodlanost a energie. 

Odhodlanost a energie jsou tak důleţité motivační znaky, ţe vytváří prvotní obraz 

zaměstnance u většiny zaměstnavatelů. Motivační znaky se popisuje John Adair tabulka 1, 

který je popsal v podobě synonym.  

Tabulka 1 Synonyma motivace [1] 

Přiřazené termíny Přiřazené vlastnosti 

přístup k práci energie 

orientace na práci pracovní nasazení 

úsilí houţevnatost 

vůle rozhodnost 

nadšení přesvědčivost 

 

Principy motivace 

Motivační působení vzniká v podobě výsledku deficitu. Za deficit se v této 

souvislosti  rozumí libovolný podnět, který můţe být nutný či ţádoucí k udrţování kondice 

fyziologické  a psychické. Tento deficit nejčastěji vytváří incentiva, která má například 

formu výzev, poţadavků kladených na zaměstnance. Incentiva má ovšem účinek jen tehdy, 

pokud je identifikována jako náznak příleţitosti současnou potřebu uspokojit. Principy 

motivace se formulují jako prvotní zákonitosti jejích projevů. 

 Obecně přijímány jsou tři principy a jedná se o tyto: 

1) Ekvilibrium – tento princip pojednává o snaze obnovit oslabenou psychickou           

a fyzickou vyrovnanost  zaměstnance. Tento princip vychází z odstraňování 

vnitřních konfliktů. 

2) Dominantnost- princip, který upřednostňuje pouze motivy, které získávají 

dominantnost a proto mohou způsobit rozhodující aktivitu. 

3) Hédonismus –jedná se o princip slasti, který poukazuje na fakt, ţe veškeré jednání 

zaměstnance je směřováno k dosaţení něčeho příjemného, nebo naopak odvrácení 

od něčeho nepříjemného. Tento princip poukazuje na to, co všechno je ochoten 

zaměstnanec podstoupit a vykonat pro dosaţení vytyčeného cíle.[13][5] 
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1.4 Pracovní motivace 

Pracovní motivace vyjadřuje přístup zaměstnance k práci, ochotu zapojit se            

do pracovního procesu, které vychází z určitých vnitřních pocitů. Zaměstnanci mohou mít 

obecný vztah (postoj) k práci jako takové (práce je zde hodnotou sama o sobě).  Roli má 

zde potřeba pracovat, z které vychází pracovní postoj, včetně zaměření osobnosti 

zaměstnance na druh práce. Například jestli zaměstnanec preferuje práci 

fyzickou/manuální  či práci duševní.   

Zkoumání pracovní motivace vychází ze zkoumání motivů, vedoucí k volbě typu 

práce. Motivy by měly být v průběhu pracovní činnosti uspokojovány. Motivy se proto dělí 

na vnitřní (například seberealizace) a vnější (například mzda). Práce je typickým příkladem 

kombinací obou typů motivů. 

Manaţeři mají prioritní roli v případě motivace zaměstnanců. Manaţer musí 

perfektně ovládat proces motivace, musí jej správně chápat a ovládat. Musí rovněţ znát 

různé typy motivací. Pokud tedy všechny tyto faktory ovládá, měl by být schopen 

zaměstnance „dobře motivovat“. Naproti tomu motivovaný pracovník je člověk, který je 

jiţ určitým způsobem naladěn na zlepšování pracovního výkonu.  Manaţeři se řídí 

motivačními profily a pracovním chováním člověka.  Motivační profil je souhrn 

individuálních vlastností, rysů a potřeb kaţdého člověka.  Za typické rysy by se daly 

povaţovat například nezávislost, sociální cítění, dominance a kooperativnost. [10] 

Postavení člověka v organizaci se historicky vyvíjí. Z počátku je zaměstnanec 

jistým způsobem povaţován za pasivního vykonavatele práce. Postupně aţ do teď, klade 

mnohem větší důraz na význam sociálních vztahů a seberealizaci. Tyto postupy popisují 

teorie X a Y, Herzbergova dvoufaktorová teorie. 

1.4.1 Faktory působící na zaměstnance 

 Postupem času se vytváří a neustále přetváří obraz světa na svět práce                        

a ekonomiky. Tento pracovní svět je čím dál více důleţitější pro referenční rámec ţivota 

jednotlivce. Mechanismy, které za to mohou, se nazývají socializační či akulturační. Pokud 

je jedinec vychováván mimo dosah práce a ekonomiky, dá se u něj předpokládat, ţe se 

nebude umět adaptovat na ekonomické a pracovní podmínky. Toto tvrzení vychází z faktu, 

ţe se práce velice významně podílí na vnitřních motivech a rozšiřuje člověku jeho zájmy, 

popřípadě vytváří i nové. To samé platí také o jeho potřebách. Práce se stává rysem stylu 
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ţivota lidí. Jak moc, můţe být člověk po pracovní stránce úspěšný, se odráţí na jeho 

předpokladech, zralosti člověka a některými rysy. Takové to rysy jsou například: 

- Cílevědomost 

- Svědomitost 

- Zvládání emocí 

- Vytrvalost 

- Odhodlanost 

- Rozšiřování svých schopností 

- Vzdělávání 

Většina těchto rysů, ovlivňující pracovní výkon člověka se dá zdokonalit                  

a zlepšit.[6] 

1.4.2 Uspořádání cílů 

Podniky pouţívají jako motivující nástroj řízení Systémy dohod o cílech. Hlavní 

předností Systémů dohod o cílech je fakt, ţe zaměstnanci nedostávají cíle příkazem. 

Zaměstnanci diskutují s nadřízenými pracovníky právě o těchto cílech. Zaměstnanci        

tak mohou zasahovat do cílů podniku a jsou naplněni pocity, ţe se sami pro tyto cíle 

přičinili. Z tohoto procesu vzniká u zaměstnanců motivační síla. 

 Podsystémy těchto dohod o cílech se uplatňují především přes: 

- Zakomponování zaměstnancových očekávání a proseb ostatních zaměstnanců              

do dohody o cílech 

- Projednání a dohodnutí potřebných prostor pro diskuze a uskutečnění změn 

- Rozvinutí kompetencí zaměstnanců, které jiţ byly přiděleny 

- Stanovení vymezujících podmínek, které dohlíţí na uskutečňování stanovených cílů 

- Zaměstnanci se snaţí o seberealizaci, aby dosáhli lepších pracovních výsledků 

- Rozdělení nových kompetencí podle schopností zaměstnanců 

Systémy dohod o cílech mají určité poţadavky, které je potřeba naplnit. Podnik 

musí hledat cíle, které pro něj přinesou poţadovaný efekt. Jestli je poţadovaný efekt pro 

podnik dobrý, závisí na dvou faktorech: 

1. Faktor – se odvíjí od schopnosti vedoucích pracovníků kvalitně posoudit schopnosti 

kaţdého zaměstnance 

2. Faktor – určení kvality cílů pro podnik a určení kvality cílů pro jednotlivé 

pracovníky 
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Tyto systémy vytváří úspěch zaloţený na kompetencích a snaze uspokojit 

poţadovaný cíl, na vnitřní motivaci a prostředí. Systémy dohod o cílech se musí stát 

součástí kultury podniku.[13]  [17] 

1.4.3 Odměňování zaměstnanců 

Normálního zaměstnance pouze peníze neuspokojují, protoţe postupem času 

zaměstnance peníze přestávají stimulovat. Peníze se tak stávají zdrojem krátkodobé 

motivační síly. Vysoký plat proto ztrácí s postupem času motivační sílu. Naopak malý plat 

vyvolává demotivaci zaměstnance a zaměstnanec se domnívá, ţe si ho podnik patřičně 

neváţí. Od výše platu zaměstnance se odráţí zaměstnancův pracovní výkon a s niţším 

platem zaměstnancův pracovní výkon klesá. Pokud zaměstnanec dospěje k názoru,            

ţe v jiném podniku by měl za stejnou práci vyšší plat, stává se silně demotivovaným a jeho 

pracovní výkon je minimální. Zaměstnance peněţní prostředky ovlivňují nejvíce a to 

z důvodu, ţe uspokojují některé základní potřeby. Jedná se především o tyto potřeby:  

- Potřeba určitého standartu ţivotní úrovně a potřeba bydlení. Mezi tyto potřeby se řadí 

potřeby jídla, potřeby pití, potřeby bydlení. 

- Potřeba pocitu bezpečnosti je druhou základní potřebou, která obsahuje zabezpečení 

v podobě materiální a jistoty. 

- Potřeba uznání se odráţí od faktu, ţe zaměstnanec má potřebu být společensky 

významný. Zaměstnanci přirozeně tuto potřebu nezískají, z tohoto důvodu je 

vyvaţována odměnami. 

- Propracované a flexibilní pracovní modely zastávají roli v uspokojení potřeby 

sebemotivace. 

Odměňování se rozděluje do těchto složek:  

- pevný plat 

- vedlejší výkony a sociální sluţby (například důchody, pojištění) 

- účasti krátkodobé (například bonusy) 

- účasti dlouhodobé (například akcie) 

- různé symboly jako projev sociálního statusu (například poskytnutí sluţebního 

automobilu) 

- nadstavba (například bezplatné vyuţívání podnikových prostředků) 

- vlastní moţnost rozhodovat o přidělených zdrojích v rozpočtu (například oblečení 

hrazené z nákladu podniku)[3] 
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2 Teorie potřeb a motivace zaměstnanců 

Teorie motivace vychází z primární funkce identifikovat faktory, které působí        

na chování zaměstnanců. Teorie motivace rovněţ zkoumají, jak okolí působí                     

na zaměstnance, nebo jak zaměstnanci reagují na jiné zaměstnance. Motivační teorie se 

dělí na teorie potřeb (teorie zaměřené na obsah) a teorie motivace zaměstnanců (teorie 

zaměřené na proces). Teorie potřeb odpovídají na otázku: Co zaměstnance motivuje (proč) 

a teorie motivace zaměstnanců odpovídají na otázku: jak zaměstnance motivovat. 

2.1 Teorie potřeb (Teorie zaměřené na obsah) 

Potřeby jsou povaţovány jako výchozí motivační předpoklady ke vzniku 

současných motivačních procesů. Tyto potřeby vznikají jako reakce vzniklého rozporu 

mezi poţadavky kladenými na zaměstnance a aktuálním stavem. 

Potřeba je aktivace latentně motivující a orientovaná na činnost zaměstnance.  

Potřeby, které má kaţdý zaměstnanec vrozené, jsou obvykle upřednostňovány a ţádoucí. 

Tyto vrozené potřeby zaměstnance jsou dány biologicky. Jedná se především o pudy 

sociální, pudy zpříjemňující existenci, pudy zachování rodu a jedince. Tyto pudy              

tak zasahují do psychického sebeřízení zaměstnance a mohou se pro něj stát potřebné. 

V tomto případě se pudy zaměstnance mění z latentního stavu na stav aktualizace.            

Na zaměstnance tak působí jako potřeba dosáhnout uspokojení, aby mohlo následovat 

vrácení do stavu latentního. Potřeby byly základem pro vznik Teorie potřeb.[2] 

2.1.1 Maslowova hierarchická teorie potřeb 

Hierarchická teorie potřeb, jejíţ autorem je Abraham Maslow, je povaţována         

za nejvlivnější teorii o motivaci. Abraham Maslow ji představil v roce 1954 v knize 

Motivace a osobnost. Teorie potřeb je zaloţena na přesvědčení, ţe podstata lidských potřeb 

je stanovena biologicky, avšak s vrozenou moţností dalšího vývoje a utvářením vnějším 

působením. Tato teorie ovlivnila myšlení manaţerů na celém světě. Stojí také na základě 

představy, ţe vnější podněty nemotivují zaměstnance, ale ţe zaměstnanec je motivován 

vnitřním naplňováním potřeb. Typickým příkladem vnějšího podnětu můţe být trest          

či odměna. Potřeby tvoří jisté soubory a v těchto souborech platí pravidlo, které tvrdí       

ţe: kdyţ je uspokojen jeden soubor, nahradí jeho místo soubor jiný. Z tohoto pravidla 

vyplývá, ţe kdyţ je uspokojena potřeba, tak zákonitě přestává motivovat. Kniha Motivace                 

a osobnost se stala všeobecně uznávanou a známou. Abraham Maslow sestavil a vytvořil 
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určitou hierarchii nejdůleţitějších prvků lidských potřeb. Tyto potřeby jsou uspořádány 

v přesně daném pořadí, které zobrazuje a zachycuje významnost dané potřeby. Na základě 

potřeb rozdělil motivaci na pět stupňů potřeb Obrázek 1, které dle svého významu vytváří 

jednotlivé stupně pyramidy. 

 

 

Obrázek 1 [Pyramida stimulů (Plamínek, 2008, s. 87)][6] 

2.1.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie, neboli teorie dvou dimenzí se zařadila mezi 

nejpřednější teorie o motivaci práce. Autor je Frederick Herzberg, který navázal                

na předního představitele v oblasti motivace Abrahama Maslowa. Herzberg doplnil asi 

nejvlivnější motivační teorii čili hierarchickou teorii potřeb. Frederick Herzberg vedl 

empirický výzkum, který prokázal fakt, ţe se nedá přesně vymezit motivační vliv různých 

faktorů. Výzkum ukázal, ţe se různé faktory odvíjí od konkrétních situací a úkolů. 

Z Herzbergové dvoufaktorové teorie vyplývá, ţe navrhnout motivační systém 

znamená uvědomit si rozdíly mezi systémem odměňování (stimulací) a motivačním 

systémem. Peníze zaměstnance nemotivují, ale stimulují a stimulace je pouze krátkodobá. 

2.1.3 McClellandova teorie získaných potřeb 

McClellandova teorie získaných potřeb někdy uváděná jako teorie tří potřeb, teorie 

osvojených (naučených) potřeb či jako N- ach teorie (Need for Achivement) byla 

představena v roce 1958. Autor, který tuto teorii představil je David McClelland, který 

působil jako behaviorální a sociální psycholog. Inspiroval jej psycholog Henry Alexander 

Murray a dokonce navázal na jeho práce. Tato teorie poukazuje na fakty ţe: 

- zaměstnanci mají potřebu dopracovat se ke svým cílům; 
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- zaměstnanci se potřebují někam zařadit a patřit; 

- zaměstnanci potřebují uspokojit svou potřebu moci. 

2.2 Teorie motivace zaměstnanců (Teorie zaměřené na proces) 

Teorie zaměřené na proces popisují pracovní motivaci jako jeden ucelený proces. 

Tyto teorie popisují chování zaměstnanců z několika hledisek. Tyto hlediska chování 

zaměstnanců jsou následující: způsob vyvolání, řízení, udrţování a ukončení. Mezi 

nejvýznamnější teorie zaměřené na proces patří: McGregorova teorie X a Y, Vroomova 

teorie očekávání, Adamsova teorie rovnováhy a Skinnerova teorie pozitivního posílení. 

2.2.1 McGregorova teorie X a Y 

McGregorova teorie X a Y je zařazena mezi teorie zabývající se motivací, avšak 

její uplatnění je především v oblasti vedení zaměstnanců. Autorem této slavné teorie je 

DouglesMc Gregor, který se zajímal o názory manaţerů a zaměstnanců. Tato teorie byla 

představena v roce 1960 a popisuje zaměstnance a manaţery ve dvou skupinách X a Y. 

Hlavní otázkou tedy je, jestli zaměstnanec funguje podle „teorie X“ (práce je z donucení     

a je povaţována za nutné zlo) či podle „teorie Y“ ( práce je povaţována za potřebu,    

kterou zaměstnanec potřebuje). Odpověď na tuto otázku je následující: některé práce 

zaměstnance baví a jiné prostě nikoliv.  Pracovní přístup tedy můţe být nabyt, jak teorií X, 

tak rovněţ teorii Y. 

Teorie X tedy udává principy vedení, určení principů a pověření pracovníků,       

kteří řídí zaměstnance a provádějí jejich kontroly. Teorie Y udává, ţe společnost pokročila 

uţ natolik, ţe zaměstnanci hledají seberealizaci. Zaměstnanci chtějí uznání, vlastní rozvoj, 

přínos na účasti v pracovním procesu a přijímají zodpovědnost.[3] 

2.2.2 Vroomova teorie očekávání 

Vroomova teorie očekávání, jejíţ autorem je americký profesor Victor Vroom se 

řadí mezi nejlepší teorie o motivaci. Victor Vroom přišel s touto teorií v roce 1968 a tato 

teorie popisuje, ţe na motivaci má vliv predikce čili vliv budoucnosti. Vroom vysvětluje, 

ţe pokud je zaměstnanec uvědomělý o atraktivnosti a dosaţení svého cíle, pak je 

zaměstnanec motivován k dosaţení tohoto cíle.Vroom popisuje motivační sílu jako tyto 

elementy: Valence, Instrumentality , Expactancy. 
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Z těchto tří elementů vychází také výsledný fakt, ţe zaměstnanec musí ve svůj cíl 

věřit, musí také věřit, ţe je schopen svého cíle dosáhnout a především musí být ujištěn,     

ţe po naplnění cíle získá slíbenou odměnu.[10] 

2.2.3 Adamsova teorie rovnováhy 

Adamsova teorie rovnováhy, neboli Adamsova teorie spravedlnosti se řadí rovněţ 

mezi nejlepší teorie o motivaci. Adams v této teorii tvrdí, ţe zaměstnanci do práce či úkolu 

vkládají své pracovní nasazení, které se odráţí od velikosti odměny za tuto vykonanou 

práci či úkol. 

Tato teorie popisuje vstupy, které zaměstnanec do své práce vloţil a naproti tomu 

výstupy, které by měl za pracovní výkon obdrţet a které očekává. Adams uvádí vstupy, 

které je zaměstnanec ochoten do své práce vloţit jako tyto: úsilí, flexibilita, čas, 

spolehlivost, angaţovanost, loajalita a tolerance, srdce. Naproti tomu popisuje jako 

pracovní výstupy, které zaměstnanec očekává jako tyto: odpovědnost, povýšení, benefity, 

odměny v podobě financí, jistotu, uznání. 

2.2.4 Skinnerova teorie pozitivního posílení 

 Skinnerova teorie pozitivního posílení, neboli Skinnerova teorie zesílení je zaloţena 

na principech kauzality. Skinner ve své teorii vychází z faktu, ţe důsledky ovlivňují 

chování zaměstnance. Latinské slovo causa, které znamená příčina a od kterého je odvozen 

pojem kauzalita, neboli příčinnost je základem této teorie. Kauzalita popisuje kauzální 

stav, který vzniká mezi příčinou a následkem. Skinner z těchto faktů vytvořil ve své teorii 

tři pravidla důsledků, které popisují chování zaměstnance a jedná se o tyto pravidla: 

1) Získaná odměna za pozitivní chování zaměstnance, jeho pozitivní chování zesiluje 

2) Potrestání za negativní chování zaměstnance, jeho negativní chování zeslabuje 

3) Chování zaměstnance se vytracuje, pokud schází trest či odměna[12] 
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3 KREATIVITA 

  Podniky se k cestě k úspěšnosti, v dnešní době neobejdou bez inovací, kreativity      

a z tohoto důvodu se inovacím a kreativitě otvírají nové moţnosti a jsou pokládány             

za priority podniků. Poptávka dnešní doby je velice rozšířená a zákazníci mají mnoho 

poţadavků. Tento fakt vytváří na podniky nátlaky a proto je kladen důraz na kreativitu, 

inovace, a tím pádem na rozdílnost a různorodost nabídky odlišné od konkurenčních 

podniků. Kreativita spolu s inovací vytváří silnou konkurenceschopnost.  

3.1 Základní pojmy 

Kreativita by se dala definovat jako aktivum, které vytváří dosud nevytvořené 

hodnotné řešení, výtvory a jedná se o tvůrčí způsob myšlení. Kreativita je tvořená šesti 

vlastnostmi: schopnostmi, postoji, procesy, způsoby myšlení, mentálními pochody, 

mentálním jednáním: 

Kreativitu tedy tvoří: 

1. Schopnosti 

- Vytvoření a vybavení úplně nové myšlenky, která nevznikla jiţ z existující 

myšlenky. 

- Vytváření nových hodnot, které vznikají na základech jiţ existujících myšlenek, 

nebo jejich sdruţováním či přetvořením. 

2. Postoje 

zaměstnance popisující například: 

- pruţnosti měnit postupy a metody myšlení, závisle na poţadavcích a okolnostech; 

- vyřešení problému mimořádnými způsoby a myšlenkami; 

- nebránit se novým úkolům, které jsou odlišné od předešlých. 

3. Procesy 

- moţností zaměstnance projevit se  

- uspořádání a reţim práce; 

- souvislým myšlením. 

4. Způsob myšlení zaměstnance 

- úkoly mohou být přizpůsobeny způsobu myšlení zaměstnance; 

- uspořádání aktivit, které se k zaměstnanci hodí či nikoliv; 

- porozuměním způsobu myšlení zaměstnance předcházíme nedorozuměním              

a konfliktům. 
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5. Mentální pochod zaměstnance 

- popisuje a vysvětluje chování zaměstnance; 

- zaměstnance vedou k řešení; 

- jsou základem originality. 

6. Mentální jednání zaměstnance 

- definování kreativního výtvoru zaměstnance; 

- zaměstnanec dokáţe být vynalézavý; 

- vychází z mentálního pochodu zaměstnance.[9] 

3.2 Vymezující podmínky kreativity 

Zaměstnanci a to prakticky všichni, v sobě mají eventuální kreativitu,             

protoţe kaţdá lidská bytost má kreativní schopnosti jiţ od narození. Kaţdý zaměstnanec 

má kreativitu originální a odvíjí se například od pracovního prostředí, kolektivu 

spoluzaměstnanců, ale také například od výchovy. Za obecně uznávanou tezí se pokládá 

jako kreativní přemýšlení a chování splnění vymezujících podmínek. Tyto vymezující 

podmínky, které jsou vyobrazeny na obrázku 2, naplňují smyslnost a správnost kreativního 

myšlení a jedná se o tyto podmínky: korektnosti, originality, uplatnění,  základem pro jiné 

nápady. 

 

Obrázek 2Vymezující podmínky kreativity [vlastní] 

Korektnost  

Zaměstnanec ve své kreativnosti vychází z prvotních poţadavků, které jsou na něj 

kladeny. Tyto vstupní poţadavky vymezují zvolení postupů a jejich následné uţití. Avšak 

tyto postupy upozorňují na to, zda byly postupy korektně pouţity k naplnění prvotních 

poţadavků. Prvotní poţadavky ovšem nemusí být na zaměstnance kladeny v jednom 

podniku, ale mohou být svěřeny externím podnikem a nejčastěji zákazníkem. 

V praxi se jedná nejčastěji o definované poţadavky na: měřidla, technické 

parametry, chemické sloţení, pouţití specifického materiálu či prováděné techniky. 

Vymezující 
podmínky 

kreativního myšlení 

korektnost originalita uplatnění základ jiných nápadů 
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Následně slouţí tyto nahromaděné informace a údaje k vyhodnocení, do jaké míry 

byly splněny poţadavky. Tímto způsobem je hodnocena korektnost a kvalita prováděných 

postupů. Musí se ovšem zdůraznit, ţe zadávající podnik je povinen zadat všechny své 

poţadavky v čas, přesně dle svých představ a popřípadě zadat, jaká výrobní technika má 

být pouţita. Pokud tyto konkrétní poţadavky podnik nezadá, nelze hodnotit kreativitu 

zaměstnance vzhledem k těmto cílům. Konečné hodnocení do jaké míry byly splněny 

prvotní poţadavky a prioritní podmínky kreativity vykonává většinou zákazník. Toto 

hodnocení zákazníkem nevyjadřuje a není hodnocením míry kreativity daného 

zaměstnance. Míra kreativity zaměstnance je obvykle hodnocena samostatně.  

Originalita 

Faktor, který se vyznačuje vyřešením problému jedinečným, mimořádným, 

zvláštním způsobem, který nebyl předtím vymyšlen či pouţit. Jakýkoliv vynález, nová 

myšlenka, postupy a řešení jsou vytvářeny zaměstnanci, či zaměstnaneckými týmy. Tyto 

jedinečné postupy však vznikají ve velké míře z jedinečných prvotních poţadavků. Nátlak 

a rozvoj techniky spolu s modernizací lidstva zvyšuje, rozšiřuje jedinečné prvotní 

poţadavky, které vytváří čím dál větší nátlak na nové jedinečné postupy.  

Typickým příkladem originální myšlenky, která byla převedena do vývoje a výroby 

je společnost Hitachi zabývající se vývojem elektroniky. Firma Hitachi přišla v roce 2012 

s revolučním zařízením na ukládání dat. Jedná se o leptání dat do Křemíkového čipu,           

kdy za pouţité laserové techniky jsou do tohoto čipu vypáleny velice malé dírky. Pomocí 

těchto dírek jsou vytvořeny jedničky a nuly. Tyto čipy jsou naprosto revoluční, protoţe by 

se měly dát přečíst i za milion let a dají se přečíst optickým mikroskopem. 

Pokud posuzujeme originalitu a kreativitu je velice důleţité ujasnit si, ţe nová 

myšlenka, nový nápad a řešení nemusí být kreativní. Originální myšlenka či řešení nemá 

návaznost na jiţ vymyšlenou myšlenku či řešení a proto je unikátní. 

Uplatnění 

Uplatnění kreativního myšlení je potřeba aplikovat na pouţitelné vyuţití, ale také 

na naplnění poţadavků na originalitu a především na korektnost. Zvolené postupy sice 

mohou být korektní, avšak poţadavek na uplatnění nemusí naplňovat. Při hodnocení 

daného výrobku hodnotíme z hledisek uplatnění, kreativního úsilí, vhodnosti a splnění 

prvotních poţadavků. Pokud výrobek, řešení splňuje tyto hlediska, stává se kreativním. 

Další problém velice často nastává, pokud je uplatnění v rozporu s originalitou. 

Pokud byl originální výrobek podroben testům a zjistilo se, ţe vybraný postup, nebyl 

v naprosto v pořádku je třeba vyjít z poznatků z důvodů, aby bylo zjištěno, jestli byla 
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chyba ve: vybraném postupu či řešení, prvotních poţadavcích ve výrobě, či nedodrţení 

prvotních poţadavků vlastním přístupem. Nástroje proti vzniku těchto chyb a nedostatků 

slouţí opětovná kontrola informací, průběţné vyhodnocování a pečlivost. 

Základ pro jiné nápady 

Originální akt, pokud jsou splněny předchozí vymezení a splněny prvotní 

poţadavky, je aktem kreativním. Kreativní akty, výrobky, řešení a myšlenky vytváří 

základní stavební strukturu pro další rozvoj. Typickým příkladem je v roce 1913 instalace 

pásů do výroby a revoluce při výrobě automobilu značky Ford modelu T. Tento revoluční 

způsob výroby, který ovlivnil automobilový průmysl na celém světě, instaloval do své 

výroby průkopník automobilového průmyslu Henry Ford. Základ pro jiné nápady můţe 

vytvořit rozšíření sortimentu, odběratelů, růst zisků, uznání. [10] 

3.3 Formy kreativity  

Kreativita můţe být niţší úrovně, nebo vyšší úrovně. Kreativita niţší úrovně 

vychází z faktů, které jsou jiţ známé, například kombinace prvků výrobního procesu. 

Kreativita vyšší úrovně naproti tomu vytváření nové a cenné fakta, jako příklad je 

vytváření nových prvků výrobního procesu a vynalézání nových technologií. 

Kreativita se obvykle rozděluje podle míry tvůrčí potence do pěti podoblastí, které 

jsou zobrazeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Formy kreativity [vlastní]  

FORMY KREATIVITY 

Název kreativity Charakteristické rysy 

Expresivní Základní kreativita představující výrazové 

prostředky například literární 

Produktivní Výsledkem je produkt například ve výrobě 

Invenční Představuje ji originalita například nápad 

v technickém programu 

Inovační Vytváření nových metod, opatření a 

postupů například v technice 

Emergetivní Představuje nejvyšší úroveň kreativity, 

nejvýznamnější objevy 
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Zaměstnanec je inteligentní, kreativní a jeho kreativitu utvářejí následující základní 

faktory: originalita, fluence, elaborace, flexibilita, redefinice a senzitivita obtíţných úkolů. 

Originalita je faktor, který se vyznačuje vyřešení problému mimořádným způsobem a ideí. 

Fluence se vyznačuje způsobem myšlení, které pracuje s několika ideami, stanovisky          

a domněnkami. 

Elaborace je část perfekcionismu zaměřena podrobnosti například v technickém výkresu, 

klade důraz hlavně na proporce. 

Flexibilita se vyznačuje pruţnosti měnit postupy a metody myšlení, závisle na poţadavcích 

a okolnostech. 

Redefinice se vyznačuje transformací dat a to i s pouţitím krajních řešení. 

Senzitivita obtíţných úkolů pohlíţí na problémy s přijmutím mimořádného řešení.[16] 

3.4 Kreativita zaměstnance 

Tato forma kreativity lze definovat jako jev, kdy zaměstnanec (zaměstnanci) 

vhodně a správně vyřeší nesnadné situace pomocí vytvoření nového smysluplného řešení. 

Obecně uznávanou tezí je, ţe kaţdý zaměstnanec disponuje kreativními schopnostmi. 

Avšak existují zaměstnanci, kteří disponují kreativními schopnosti přirozeně a mají 

k dispozici určitou výhodu v tomto směru.  Z mnoha kreativních vlastností se dá vybrat 

sedm, které je moţné postupně zlepšovat. Jedná se o tyto schopnosti :Senzitivita obtíţných 

úkolů, Flexibilita, Originalita, Oblíbení práce (sebemotivace), Know-how, Nepoddajnost 

(vypořádání se s frustrací), Rozváţnost. Těchto sedm schopností se dá také vylepšit            

u zaměstnanců, kteří nedisponují přirozeným smyslem pro kreativitu. Základním 

principem zlepšovaní těchto vlastností je identifikovat slabé stránky těchto schopností       

u zaměstnance, následně se na ně zaměřit a zdokonalovat je. 

3.4.1 Vliv IQ na kreativitu zaměstnanců 

Kreativita zaměstnanců má velikou závislost na kvocientu inteligence,               

který formuloval psycholog William Stern roku 1912. Tento kvocient je zachycen            

ve vzorci : 

       
 ě     á  í

 ě              
 

Tento IQ vzorec měl prvotní účel ve vytvoření testů slouţící k zjištění inteligence 

dětí. Následně byly tyto testy uzpůsobeny dospělým lidem. Postupem se testy přetvořily na 

srovnání rozumových kapacit osob. Tyto modifikované testy se pouţívají také u 
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zaměstnanců například ke zjištění schopností kreativity nebo při zaměstnáních 

vyţadujících vysokou inteligenci. IQ testy se velice často provádějí i z důvodů schopnosti 

kreativity u manaţerů. 

• IQ < 90 = kreativita naprosto chybí 

• IQ 90 -100 =kreativita je velice omezená 

• IQ 100 – 130 = kreativita je silná, zaměřena na skupinu s moţností rozvoje 

kreativity 

• IQ 130 -140 = kreativita je ideální, sebemotivace a touha rozvoje kreativity  

• IQ > 140 = kreativita je nejsilnější, velký kreativní potenciál a naopak ţádná 

sebemotivace, hrozí vznik psychické sklerózy   [12] 

3.4.2 Základní kroky k docílení kreativity zaměstnanců 

Mezi nejdůleţitější věc při snaze zvýšit kreativitu zaměstnanců, je identifikace tří 

základních kroků. Tyto kroky jsou velice často opomíjeny a podceňovány, z tohoto důvodu 

výsledný efekt při docilování ke kreativitě je často velice chabý. Základní kroky jsou tedy 

následující : 

1. zjistit u zaměstnance bariéry kreativního myšlení; 

2.  snaha rozšířit osobité vlohy zaměstnance v kreativním myšlení; 

3. snaha vytváření nových řešení za přispění kolektivu a týmových diskuzí; 

4.  vybrat způsob motivování, který bude pro zaměstnance efektivní. 

3.4.3 Bariéry v kreativním myšlení 

Bariéry kreativního myšlení vycházejí obvykle z těchto sedmi zásad: 

1. Přizpůsobovat se – zaměstnanec mění svůj postoj, tak aby naplnil očekávání            

a naděje, které jsou od něj předpokládány. 

2. Velké ego- zaměstnanec vnímá i malé problémy, jakoby vůbec pro něj nebyly. 

Tento postoj ovšem vede víc a víc k jednodušším řešením 

3. Zbrklost – zaměstnanec neřeší zadané problémy dostatečně a ve snaze řešení 

urychlit nemá prostor pro tvorbu kreativity. Tímto způsobem můţe být pohlíţeno 

na daný problém pouze z jednoho úhlu pohledu. 

4. Podřízení se – pokud si zaměstnanec vnukne představu, ţe jeho práce stejně závisí 

na jeho nadřízeném, povaţuje jej za dominantního. Tento způsob nadřazenosti je 

velice častá bariéra kreativity, kdy zaměstnanec pociťuje svou práci za 

nepodstatnou. 
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5. Omezené myšlení – tato bariéra vychází z principu, ţe se zaměstnanec snaţí 

vymezovat myšlenky a to z důvodů různých mezí. Tyto vymezení mohou 

vzniknout například špatným rozdělením práce mezi zaměstnance, kdy jeden 

zaměstnanec nemůţe dojít ke konečnému řešení z důvodu, ţe uţ patří do náplně 

dalšímu pracovníkovi. 

6. Perfekcionismus – tato vlastnost zaměstnance můţe vytvářet velice negativní 

přístup na jeho kreativitu. Zaměstnanci ovlivněni perfekcionismem velice často 

myslí lineárně a nemají snahu dívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Tato 

řešení mohou být pro zaměstnance naprosto dokonalé, avšak pro jeho nadřízeného 

bývají často nesprávná a nevyhovující. 

7. Pohlížet na věci černě nebo bíle – pokud zaměstnanec na dané problémy nahlíţí 

jen z pohledu ANO nebo NE, nevnímá okolní moţnosti řešení problému. 

Bariéry kreativity vytváří určité bloky zaměstnance a je potřeba se na ně zaměřit. 

Zaměstnanec si mnohdy tyto bariéry nemusí ani uvědomovat a je potřeba ze strany 

nadřízeného či pověřené osoby, aby zaměstnanci pomohl odhalit tyto bariéry. Zaměstnanec 

by se měl odloučit od veškerých bariér a zaměřit se na myšlenky ke vzniku originálních 

vnuknutí a řešení. 

Zaměstnanec musí hledat nové řešení a nejlépe takové, které je v rozporu s těmito 

bariérami. Prioritní je odloučení veškerých kreativních bariér a prvním prostředkem 

k tomuto procesu je identifikace převládajících myšlenek. Právě tyto převládající myšlenky 

usměrňují zaměstnancovo myšlení jedním směrem. 

Dalším krokem tohoto procesu je určení bariér, které vycházejí například 

z proţitých zkušeností, zaţitých pravidel a principů. Velice častou chybou ze strany 

nadřízeného je velký nátlak na zaměstnance. 

 Zaměstnanec musí tento proces vnímat pozitivně a nesmí si připadat, ţe má 

špatnou osobnost, kterou je potřeba změnit. Při odstraňování bloků kreativity nevzniká 

snaha zaměstnance změnit jako člověka, ale snaha pomáhat zaměstnanci ke snadnějšímu 

procesu kreativnosti. Nepřípustné je také srovnávání s ostatními zaměstnanci.[16] 

  



20 

 

4 Techniky k docílení kreativity zaměstnanců 

Existuje řada technik a metod pro rozvíjení kreativity zaměstnanců. Všechny 

kreativní techniky jsou však pouze souborem metod, inspirací a rad. Ţádná z metod 

k docílení zaměstnance myslet kreativně nevytváří garanci, ţe bude kreativita zaměstnance 

zvýšena.  

Kreativita zaměstnance se odvíjí od mnoha aspektů a vţdy bude existovat celá řada 

zaměstnanců, kteří kreativně myslet nezvládnou. Naopak existuje celá řada zaměstnanců, 

která vlastní kreativní potenciál a právě tyto metody těmto zaměstnancům kreativní 

potenciál dokáţí rozvinout. 

Kreativních metod je veliké mnoţství a patří mezi ně i tyto: vyuţití Znalostních 

zaměstnanců, Myšlenkové mapy, Brainstorming, Brainwriting, Brainsketching, Scamper. 

 

4.1 Znalostní zaměstnanci 

Podniky z potřeby vytváření inovací a kreativity potřebují zdokonalovat své 

zaměstnance v kreativním myšlení. Poslední dobou podniky preferují znalostní 

zaměstnance a jejich řízení. Znalostní zaměstnanec je osoba, jehoţ prioritní pracovní 

náplní je produkovat znalosti, pouţít je a následně je předávat jiným zaměstnancům. Práce 

znalostního zaměstnance velice připomíná práci manaţera a je to právě on, kdo má           

na starost zdokonalovat zaměstnance v kreativním myšlení. 

Znalostní zaměstnanci se snaţí přesvědčit zaměstnance, ţe mají nadání přinášející 

zisk pro podnik a zároveň také pro ně. Nejčastěji jsou ovlivňováni domněnkou radosti 

z vykonávané práce, nebo jsou zaměstnanci motivováni různými prémiemi.[11] 

4.2 Myšlenkové mapy 

Podniky hledají způsoby k zdokonalování kreativního myšlení u svých 

zaměstnanců a  velice oblíbeným způsobem jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance 

se stalo vyuţití myšlenkových map. Autorem těchto map je Tony Buzan a vymyslel v 60. 

letech 20. století opravdu unikátní způsob, jak přivést zaměstnance na kreativní myšlení. 

Myšlenkové mapy seřazují nejpodstatnější výrazy grafickým způsobem, 

charakterizující vzájemné spojitosti. Tyto mapy velice často obsahují obrázky a náčrty. 

Myšlenková mapa je zobrazena na obrázku 3, který se nachází v příloze.[13] 
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4.3 Brainstorming 

Brainstorming je nejznámější technika k rozvíjení kreativity u zaměstnanců              

a primární funkce této techniky je získávání informací a údajů potřebných k vyřešení 

problémů či splnění zadaných poţadavků.  

Brainstorming vymyslel v roce 1939 Alex Osborn, který pracoval jako v oboru 

reklamy. Tato kreativní technika sklízí úspěch po celém světě a byla přijata s takovou 

oblibou, ţe vzniklo veliké mnoţství modifikací brainstormingu. Mezi nejznámější 

modifikace brainstormingu patří: brainstorming Classic, Rowlinsonův brainstorming, 

brainstorming Negativní, brainstorming Imaginární, brainstorming Vizuální, brainstorming 

Hodnot a Rolestorming. Tyto modifikace brainstormingu a brainstorming samotný se staly 

samozřejmostí a proto se běţně stává, ţe jsou vykládány a prováděny nesprávným 

způsobem. 

Alex Osborn určil pět vymezujících podmínek brainstormingu a jedná se o tyto 

podmínky: Zákaz hodnocení, Fantazie a uvolněná atmosféra, Podělit se s ostatními            

o nápady, Největší možné množství nápadů.[7] 

4.4 Brainwriting 

Brainwriting je další známá technika k docílení kreativity u zaměstnanců. Tato 

technika je velice podobná Brainstormingu a v podstatě se jedná o jeho písemnou formu. 

Brainwriting se pouţívá z několika důvodu a jedná se o tyto důvody: 

- Pokud není myšlení skupiny zaměstnanců efektivní 

- Pokud se zaměstnanci vzájemně překřikují a nejsou schopni se domluvit 

- Pokud je skupina zaměstnanců špatně sloţena 

- Pokud je ve skupině zaměstnanců nepříznivá nálada 

- Pokud mají zaměstnanci problém diskutovat o svých nápadech s ostatními 

zaměstnanci 

Primární funkce této techniky jsou: získání co moţná největšího počtů nápadů         

a návrhů na dané téma. Snaha získat jiný úhel pohledu na dané téma a pojmenování 

obtíţných sekcí daného tématu. 

4.5 Brainsketching 

Brainsketching je metoda, která je zaloţena na kresbách a náčrtech. Tuto metodou 

uvedl v roce 1988 A. Van Gundym. Brainsketching je modifikací Brainwritingu, která je 
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postavena na principu, ţe zaměstnanci raději kreslí, neţ píšou. Vědecky je prokázáno,       

ţe kreslení a malování je mnohem kreativnější, neţ psaní. Brainsketching obvykle podává 

velice precizní a kvalitní výsledky. Zaměstnanci jsou schopni lépe přemýšlet v obrazech, 

které nejsou tak sloţité, jako přesně formulované pojmy.  [15] 

4.6 Scamper 

Metoda Scamper je úspěšná metoda při hledání originálního řešení. Vymyslel ji Michael 

Michalko, který se inspiroval Osbornovým Checklistem. Hlavním úkolem této metody je 

změna produktu, nápadu či výrobku. Scamper je značně vyuţíván v oblastech reklamy, 

plánování a v oblasti designérských týmů. Název metody vytváří v podobě písmen zkratku, 

která se skládá z těchto kroků: nahraď, kombinuj, adaptuj, modifikuj, pouţij, odeber, 

obrať. 

Michalko časem metodu Scamper rozšířilo další dva kroky: zvětši a přeskup. 
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5 INOVACE A ZDROJE INOVAČNÍCH PODNĚTŮ 

Dnešní doba je technicky vyspělá a člověk se snaţí stále o větší technický pokrok. 

Snaha v rozvoji techniky se odráţí v originálních a kreativních myšlenkách. Právě o této 

snaze pojednává inovace, která je v dnešní době jedna z nejdůleţitějších aspektů 

konkurenceschopnosti. 

5.1 Základní pojmy 

Invence 

Invence je kreativní činnost, která vytváří nápady, vynálezy a myšlenky. Invence 

jsou zaměřeny na změnu něčeho jiţ stávajícího, nebo vytvoření něčeho úplně nového. 

V průmyslovém podniku jsou invence nástrojem pro vznik nových řešení a myšlenek. 

Pokud se tyto nápady a řešení realizují, vzniká inovace. 

Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost pojednává o postavení jednoho podniku vůči podnikům 

druhých. Toto postavení vychází z celé řady aspektů, kdy se porovnávají vlastnosti             

a výsledky aktivit. Konkurenceschopnost vyjadřuje fakt, ţe podnik dokáţe zvládnout 

proces inovace a konkurovat tak ostatním podnikům.  

5.2 Typologie inovací 

Inovace má mnoho účelů a kaţdý tento účel je specifický. Z toho důvodu se 

inovace dělí na čtyři typy. Tyto typy popisuje OSLO manuál, který inovace rozděluje           

na tyto skupiny: Produktové inovace, Procesní inovace, Marketingové inovace, 

Organizační inovace. 

1. Produktové inovace 

Produktové inovace jsou takové, které rozšiřují nabídku podniku o nové výrobky    

či sluţby. Za technicky nový výrobek se povaţuje takový výrobek, který je rozdílný          

od předchozího produkovaného výrobku ve svých technických parametrech. Tyto inovace 

se liší například pouţitím nové techniky, či propojováním s technikou předchozího 

výrobku. 

2. Procesní inovace 

Procesní inovace vznikají důsledkem vylepšených výrobních metod. Do procesní 

inovace patří také metody distribuce a organizace výroby. Mezi procesní inovace se 
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například řadí vylepšené technické výrobky, které musí být vyrobeny speciálními 

metodami. 

3. Marketingová inovace 

Marketingová inovace je zaměřena na design výrobku, ale také na jeho obal. 

Marketingová inovace má úlohu získat zákazníka za pouţití této marketingové metody. 

Podniky se za pomoci marketingových inovací snaţí splnit své základní cíle: naplnění 

potřeb zákazníka, prodat více výrobků a získat místo na trhu. 

4. Organizační inovace 

Organizační inovace se projevuje v obchodních praktikách podniku. Podniky 

zkouší nové metody organizace, do kterých patří i přeskupení pracovních míst 

zaměstnanců. Hlavní cíl organizační inovace je sníţit administrativní náklady pomocí 

zvýšení výkonosti a ziskovosti podniku.[9] 

5.3 Inovace vycházející od zaměstnanců 

Podniky jsou závislé na inovacích a na těchto inovacích závisí přeţití podniku. 

Podniky mohou provést celou řadu inovací například na výrobcích a výrobních procesech. 

Před takovými inovacemi by měl být v podniku inovační proces zaměstnanců. Inovovaní 

zaměstnanci vedou podnik ke splnění těchto cílů: 

- Zvýšení adaptability zaměstnanců; 

- Zvýšení konkurenceschopnosti podniku; 

- Zvýšení odborných znalostí a dovednosti zaměstnanců; 

- Rozvoj lidských zdrojů; 

- Snaha zabránění zaměstnancům hledat jiné pracovní místa. 

Důleţitým faktorem pro inovační proces zaměstnanců je fakt, ţe podnik musí 

v prvé řadě inovovat manaţery v oblasti sociální politiky podniku. Manaţeři by měli       

pro inovaci zaměstnanců vytvořit prostředí podniku, kde zaměstnanci budou vytvářet 

řešení, nápady a inovace. [14] [18]   

5.4 Inovační proces 

Inovační proces lze povaţovat za prostředek, který soubor invencí převádí             

do reality. Výsledkem inovačního procesu je nový či pozměněný produkt, inovovaný        

na poţadavky zákazníků. Inovační proces můţe mít podobu lineární nebo nelineární a má 

určité pravidla, mezi které se řadí i tyto: 

- Podnik je nucen zvyšovat pravděpodobnost svých úspěchů 
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- Podnik je nucen hledat největší moţný způsobů inovací v závislosti na rozsahu 

svých moţností  

- Úspěchy podniky musí převyšovat neúspěchy podniku 

Inovační procesy jsou sloţeny z podprocesů, které na sebe navazují a vytváří 

vzájemnou vazbu. Tyto podprocesy inovačního procesu jsou Invence, Adopce a Difúze. 

Většina podniků inovace nepokládá za klíčové procesy podniku. Podniky se snaţí 

hledat dlouhodobá a stálá řešení, které poskytují jistotu. Inovační procesy jsou v podniku 

mnohdy odmítány subjektivními pohledy od vlastníků či vrcholových manaţerů. Pokud 

však podnik podporuje inovační procesy, musí se zaměřit na tyto čtyři hlavní oblasti jejich 

rozvoje: 

1. Inovační kultura – podpora inovací v podniku, do které patří zejména moţnosti 

zaměstnanců diskutovat o svých nápadech a různorodost nápadů či názorů  

2. Rozvoj lidských zdrojů – podpora podniku rozvíjet nejdůleţitější schopnosti 

inovačních zaměstnanců. Mezi rozvoj lidských zdrojů patří: multifunkční týmy, 

motivace k inovacím, školení a management nápadů 

3. Inovační postupy a metody – snaha podniku vytipovat nevyřčené poţadavky 

zákazníků a paradigma. Za paradigma se v této souvislosti povaţují vzorce myšlení 

zákazníků. 

4. Organizace inovačního procesu – podnik pomocí vhodně zvolených metod 

vytváří nápady, řešení a inovační projekty. Organizace inovačního procesu 

zahrnuje řízení a organizaci inovačních projektů. 

Inovační procesy v podniku rozvíjí mimo čtyři hlavní oblasti ještě veliké mnoţství 

schopností. Mezi tyto schopnosti například patří schopnost: identifikovat moţnosti              

či příleţitosti, myslet kreativně, vytvářet řešení a projektovat, zuţitkovat kreativní řešení 

v praxi, učit se a kooperovat, řízení inovačního procesu od počáteční fáze                           

aţ do konečné.[8] 

5.5 Techniky inovace 

Inovace pojednávají především o vyuţívání příleţitostí. Z tohoto důvodu vznikla 

řada technik a postupů, které se řadí mezi ,,inovační“ . Do jedné skupiny patří techniky, 

které jsou zaměřeny pouze na jeden dílčí problém. Naopak druhou skupinu vytváří 

techniky, které intuitivními postupy hledají řešení.  
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5.5.1 Intuitivní postupy hledání řešení 

Intuitivní postupy jsou postupy, které řeší pouze jeden dílčí problém v  inovačním 

procesu. Mezi nejznámější techniky například patří: Brainstorming, Brainwriting, 

Myšlenkové mapy, Laterální myšlení, 6 klobouků, 635, Bionika a Synektika. Techniky 

jako Brainstorming, Brainwriting, Myšlenkové mapy a Laterální myšlení jiţ byly 

představeny v předchozích kapitolách. 

6 klobouků 

Technika šesti klobouků, je jedna z předních technik v oblasti inovace a kreativity.  

Tato technika je pouţívána podniky v mnoha odvětvích průmyslu. Techniku šesti klobouků 

vyuţívají například tyto podniky:  Siemens, Shell, IBM a Ford. Tato technika přináší 

efektivní výsledky v oblasti úspory času, nákladů a tvorbě nových nápadů. Myšlenkové 

reakce zaměstnanců jsou v průběhu porad odděleny. Technika šesti klobouků je zaloţena 

laterálním myšlením, které vede k efektivním nápadům. Tuto techniku můţe provádět 

pouze šest zaměstnanců. Jednou z primární funkce této techniky je potlačit ego 

zaměstnance, pomocí vymezeného myšlení.  

Technika 635 

Technika 635 je velice podobná kreativní technice Brainsketchingu. Tato technika 

je prováděna ve skupině šesti zaměstnanců. Hlavní snahou této skupiny zaměstnanců je 

identifikovat, diagnostikovat a shrnout informace, které získají od fascilitátora.  Hlavní 

funkce této techniky jsou: 

- Vytvářet nápady 

- Hledat řešení 

- Hledat originální procesy či systémy 

- Motivace zúčastněných zaměstnanců a zlepšení jejich komunikace[8] 

Bionika 

Bionika je inovační technika, která vychází ze systematického přenosu například 

nových technologií a inovací. Bionika obvykle popisuje biologické mechanismy. Z toho 

faktoru vytváří tým, který hledá nápady mezi biologií a technikou. Tato technika vychází 

z řady principu mezi, které patří například tyto principy: specializace, recyklace materiálů, 

přírodní zdroje energie, optimalizace a úspory pouţitého materiálu. 
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Synektika 

Synektika je inovační technika, která má však uplatnění i v kreativitě. Tato technika 

je zaloţena na práci s analogiemi. Význam analogie v této technice je především               

ve slučování odlišných nápadů, řešení či věcí. Synektika je velice podobná technice            

6 klobouků a stejně jako tato technika vychází z laterálního myšlení. Technika synektiky 

má široké uplatnění a lze ji pouţít v celém inovačním procesu. Hlavní funkce této techniky 

je konkrétní problém: definovat, analyzovat, vysvětlit, zaznamenat, vytvořit analogie, 

vytvořené analogie posoudit a aplikovat.[14] 

5.5.2 Systematické přístupy k inovacím 

Systematické postupy jsou postupy, které řeší inovační proces jako celek. Hlavní 

funkcí systematického postupu je: definovat problém, zvolit nástroj k řešení, vybrat řešení 

a vyhodnotit řešení. Mezi nejznámější techniky například patří: Six sigma, TOC, WOIS, 

TRIZ. 

Six sigma 

Technika Six sigma, kterou vymyslela společnost Motorola, patří mezi přední 

inovační techniky. Tato metoda byla modifikována například společnostmi Honeywell        

a General Electric Company. Technika Six sigma našla uplatnění ve všech odvětvích 

průmyslu. Tato metoda je zaloţena na zlepšování procesů za pomocí nalezení a odstranění 

chyb či neshod. Klíčové údaje této techniky jsou následující:  

- Six sigma hodnotí úroveň kvality s efektivitou 99,9997%, 

- Six sigma povaţuje za moţnou příleţitost ke zlepšení všechny faktory, které nejsou 

ideální, 

- tato technika poukazuje na fakt, ţe chybovost zvyšuje náklady, 

- efektivní zlepšení procesů vede k vyšším výsledkům, 

- úlohy jsou přesně definované, 

- tato technika je základem dalších technik např. : DMAIC (5 etap procesu 

zlepšování), DOE (technika plánovaných experimentů),  

- na metodě Six sigma jsou postaveny statistické systémy: JMP, MS Excel, Minitab. 

TOC 

Technika TOC (teorie omezení) má hlavní funkci v postupném nalézání 

systémových omezení. Systémová omezení jsou následně odstraněna a za největší omezení 

je povaţován výkon. Techniku TOC  je moţné vyuţít na celý inovační proces. Metoda 

TOC se provádí v následujících krocích: 
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1. Nalezení systémových omezení, 

2. Určení, do jaké míry omezení ovlivňuje systém, 

3. Rozhodnutí, jak omezení maximálně vyuţít, 

4. Zvýšení výkonu konkrétního omezení, 

5. Vytváření zpětné vazby na začátek 

WOIS 

Technika WOIS je strategická technika inovací. Primární funkce techniky WOIS je 

korektní nastavení strategického směřování podniku. Proces této techniky nikdy nekončí    

a vytváří pomyslnou spirálu. Pomyslná spirála popisuje vývoj procesu od minulosti             

a poukazuje na systémová omezení. Technika WOIS je zaloţena na protiřečení a obsahuje 

tyto čtyři sloţky: 

1. Vymezení strategického směřování, 

2. Vymezení protiřečení, 

3. Vyuţití protiřečení, inovačních principů a sestavení mapy řešení, 

4. Vyuţití obdobné inovace, výrobků, procesů marketingu a organizace. 

TRIZ 

Technika TRIZ je jedna z nejdůleţitějších inovačních technik. Tato technika 

vytváří základní sloţku veškerých inovačních postupů. Techniku TRIZ například vyuţívá 

americká vládní agentura NASA čili Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. TRIZ 

vyuţívají také přední světové společnosti, jako jsou: Siemens, Samsung, General Motors, 

Mitshubishi, Schneider Electric a Procter and Gamble. Úspěch metody TRIZ je především 

ve vytváření nápadů či řešení způsobem, který je velice zobecněný a inspirativní. Tato 

metoda vychází ze čtyř následujících principů: 

1. Při hledání řešení v konkrétním odvětví, rozšířit hledání řešení o jiná odvětví.  

2. Vymezit protiřečení a následně ho eliminovat (například pouţitím techniky WOIS) 

3. Snaha přeměnit problémy v prospěšná zadání 

4. Snaha odhadnout evoluci technického vývoje 
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6 Zhodnocení a návrhy motivačních opatření na podporu kreativity 

Pro získání důleţitých poznatků z praxe jsem pouţil online dotazníky. Předností 

těchto dotazníků je rychlá zpětná vazba, minimální náklady, spolehlivost, úspora času         

a anonymita. Tento dotazníkový průzkum je orientován na motivaci, kreativitu a inovace 

z pohledu zaměstnanců. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 67 zaměstnanců 

hutnického průmyslu. Dotazník byl směřován na podporu zaměstnanců v oblasti motivace 

a kreativity. Byl zaměřen na techniky rozvíjení kreativity, konkurenceschopnost a oblast 

inovace. Zaměstnanci, kteří se průzkumu zúčastnili, volili faktory motivace a kreativity, 

které je vystihují. Zaměstnanci dotazníky vyplnili zcela dobrovolně a anonymně,             

aby nebyly ovlivněny postoje podniků. Při studiu tématu kreativity, motivace, inovací         

a průzkumu těchto témat v praxi jsem dospěl k těmto názorům a návrhům: 

6.1 Oblast motivace 

Zhodnocení: V oblasti motivace podniky téměř polovinu z dotázaných 

zaměstnanců nemotivují a motivace zaměstnanců pro podniky není podstatná. Podniky 

chápou fakt, ţe na trhu práce je vysoká nezaměstnanost a vyuţívají toho ve svůj prospěch. 

Tento fakt vychází z průzkumu, protoţe jistota práce byla druhá nejčastější volba 

zaměstnanců. Zaměstnanci často nejsou motivováni pouze finančně, ale například také 

originálními pracovními úkoly. 

Návrhy na zlepšení:  

- Motivovat ke kreativním řešením všechny zaměstnance, nejen ty klíčové z oblasti 

vědy a výzkumu; 

- Diskutovat se zaměstnanci o faktorech a úkolech, které je motivují; 

- Zjistit u zaměstnanců jejich typické motivační znaky a na základě těchto zjištění 

zaměstnancům přidělovat pracovní úkoly; 

- Pokud je to moţné, vyhovět zaměstnanci v preferovaném druhu práce; 

- Zjistit, které motivační rysy zaměstnance vystihují a na základě těchto zjištění 

sestavit pracovní týmy; 

- Diskutovat se zaměstnanci o jejich preferovaných typech odměn. Pro některé 

zaměstnance je například zapůjčení sluţebního automobilu více, neţ samotný plat; 

- Pokud je to moţné, přislíbit zaměstnanci jistotu práce ; 

- Zjistit, který motivační faktor je pro zaměstnance nejdůleţitější a podle tohoto 

zjištění zaměstnancům vytvářet pracovní moţnosti. 
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6.2 Oblast kreativity 

Zhodnocení:  Oblast kreativity dopadla podobně, jako oblast motivace. Podniky 

téměř u poloviny dotázaných zaměstnanců vůbec kreativitu nepodporují. Vzhledem 

k  mnoţství zaměstnanců v hutnickém průmyslu  nejde o nic pozitivního. Podniky neznají 

bariéry kreativity svých zaměstnanců, ale očekávají od zaměstnanců vysoké výsledky. 

Téměř polovina zaměstnanců v podniku nikdy nezkusila ţádnou kreativní techniku. 

Průzkum prokázal, ţe 82% zaměstnanců by chtělo kreativní techniky zkusit. 

 

Návrhy na zlepšení:  

- Podniky by měly podporovat své zaměstnance v kreativitě, protoţe z této podpory 

vzniknou cenné nápady a řešení; 

- Zjistit bariéry kreativního myšlení svých zaměstnanců, které povedou 

k efektivnímu procesu kreativity; 

- Zjistit IQ zaměstnanců, kteří s tím dobrovolně souhlasí a na základě anonymních 

výsledků zařadit zaměstnance s IQ  nad 100 do procesu kreativity; 

- Seznámit zaměstnance s technikami kreativity a zjistit, zda by chtěli nějakou zkusit; 

- Vyuţít kreativní techniky, které jsou nejoblíbenější (Brainstorming, Znalostní 

zaměstnanci, Myšlenkové mapy); 

- Zkusit vyuţít méně oblíbené kreativní techniky (Brainsketching, Brainwriting, 

Scamper); 

- Při zkoumání kreativních nápadů dbát především na následné uţití v praxi; 

- Orientovat čas na kreativitu především v ranních hodinách ; 

- Motivovat zaměstnance odměnou, kdyţ se bude kreativitě věnovat doma                

ve večerních hodinách. 

 

6.3 Oblast inovace 

Zhodnocení: Oblast inovace v dotazování dopadla na rozdíl od oblastí motivace     

a kreativity podstatně lépe. Podle dotázaných, jejich zaměstnavatelé chápou inovace jako 

konkurenční výhodu, avšak nechápou fakt, ţe inovace jsou závislé na kreativních                

a motivovaných zaměstnancích. V průzkumu pouze 24% zaměstnanců uvedlo, ţe si nejsou 

vědomi inovací v podniku. 
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Návrhy na zlepšení: 

- Hledat podněty inovací v řadách vlastních zaměstnanců; 

- Seznámit zaměstnance s inovacemi v podniku a zapojit je do inovačního procesu; 

- Vycházet z faktu, ţe zaměstnanci chtějí inovace v oblasti rozvoje lidských zdrojů    

a zvýšení odborných znalostí; 

- Podpořit největší moţný počet inovačních podnětů, ze kterých se vyberou ty 

nejlepší; 

- Snaţit se zavést inovace do všech oblastí podniku; 

- Odměnit zaměstnance, pokud vymyslí inovaci mimo prostředí práce; 

- Vyuţívat inovační techniky.  

6.4 Celkové zhodnocení a motivační nástroje průmyslového podniku             

ke kreativitě 

Zhodnocení: Průzkum ukázal v podnicích hutnického průmyslu značné nedostatky 

v motivaci zaměstnanců ke kreativitě. Motivace a kreativita zaměstnanců by mohla být 

mnohem lepší, kdyby podniky poznaly své zaměstnance trochu více. Zvýšení motivace          

a kreativity zaměstnanců lze přitom dosáhnout s minimálními náklady. Mnohdy stačí 

vymezit zaměstnancům trochu z pracovního času na kreativitu, nebo vyuţít některých 

kreativních technik. Tyto techniky jsou zábavné, známé, volně dostupné na internetu           

a ve velké řadě literatury. K inovačním a kreativním technikám většinou podniku postačí 

vybavení, které zaměstnanci denně pouţívají. Některé argumenty podniků jsou ostudné, 

jelikoţ tvrdí, ţe nemají dostatečné prostředky k vytváření kreativity a inovace. Podniky 

tyto kreativní techniky téměř nic nestojí. Z tohoto důvodu by měli být zaměstnanci 

motivováni ke kreativitě různými formami odměn. Podle Jáče, má sociální politika 

podniku má devět motivačních nástrojů, kterými by se měli manaţeři řídit.  

Motivační nástroje průmyslového podniku ke kreativitě 

1. V podniku musí být aktivně podporována kreativita a záliby zaměstnanců. 

2. Náplň práce zaměstnance by měla být efektivní, aby byl zdůrazněn přínos práce   

pro podnik. 

3. Zaměstnanci by měli mít moţnost prostor pro osobní rozvoj. 

4. Cíle podniku s cíli zaměstnance by se měl přibliţovat a později slučovat. 

5. Podnik pro své zaměstnance musí vytvořit prostředí, které je vhodné pro tvorbu 

kreativity a inovací. 

6. Podnik musí do inovačního procesu zapojit maximální moţný počet zaměstnanců. 
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7. Vytvoření velmi dobré kultury podniku. 

8. Podnik musí podporovat uspokojování potřeb zaměstnanců, protoţe zaměstnanci 

jsou klíčem k inovacím. 

9. Podnik musí své zaměstnance motivovat formou odměn: pevný plat, pohyblivé 

sloţky a sociální sluţby, účasti krátkodobé, účasti dlouhodobé či různé symboly 

jako projev sociálního statusu. 

6.4.1 Příklady použití motivačních nástrojů průmyslového podniku ke kreativitě 

Příklady pouţití inovací prostřednictvím zaměstnanců můţeme najít 

v automobilovém průmyslu. Škoda Auto a.s.  zavedla zlepšovatelský program  Z.E.B.R.A. 

a uvádí, ţe za období jednoho roku podali zaměstnanci 11 000 návrhů na zlepšení.         

Tyto návrhy na zlepšení byly velice úspěšné a vedly k úsporám 305 milionů korun. Firma 

Škoda Auto a.s. pochopila důleţitost účasti svých zaměstnanců v procesu inovací               

a intenzivně se zaměřuje na vzdělání a kvalifikaci budoucích zaměstnanců. Druhým 

příkladem je japonská firma Toyota, která se v manaţerském řízení dostala na vrchol. 

Toyota pochopila a vyuţila fakt, ţe klíč k většímu počtu inovací je více zaměstnanců. 

Toyota však nerozšířila řady svých zaměstnanců, ale zapojila do procesu inovace veškeré 

zaměstnance z provozů. Naprosto všichni zaměstnanci Toyoty dostali moţnost podílet se 

na inovacích. Toyota zaškolila své zaměstnance, a poskytla jim veškeré potřebné 

prostředky. Úspěch Toyoty byl veliký, za minimální náklady a především odhalil efektivní 

manaţerský princip, který se snaţí následovat podniky po celém světě. 
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Závěr 

Vhodně zvolené postupy motivování zaměstnanců ke kreativitě se řadí mezi 

nejefektivnější cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Motivace či kreativita 

by měly mít velkou podporu ze strany podniku. O těchto oblastech rozhodují vlastník 

podniku, manaţer podniku a vedoucí zaměstnanci. Podnik by měl klást důraz na aktuální 

potřeby zaměstnanců, ale neměl by dělat rozdíly mezi zaměstnanci podle: jejich profese, 

délky pracovního poměru v podniku či nejvyššího dosaţeného vzdělání. Podniky by měly 

při výběru nových uchazečů na kreativní pozice projevit zájem o poznání zaměstnanců. 

Poznání zaměstnanců vychází z celé řady faktorů jako například: motivační faktory, IQ, 

bariéry kreativity.  

Abych mohl porovnat praktické a teoretické poznatky v oblasti motivace 

zaměstnanců ke kreativitě a oblasti inovace, provedl jsem průzkum. Do tohoto průzkumu 

se zapojili zaměstnanci podniků v hutnickém průmyslu. Dotazník byl zcela anonymní, 

dobrovolný a zúčastnilo se ho devatenáct ţen a čtyřicet osm muţů. Jelikoţ se jednalo          

o hutnický průmysl, byl větší počet muţů předpokládán. Dotazníky tohoto typu můţe 

pouţívat libovolný podnik v průmyslu. Podniky, které zaměstnávají více zaměstnanců,    

tak mohou mít v tomto směru výhody, oproti menším podnikům. Avšak, jsou to mnohdy 

právě menší podniky, které zvládají proces motivace zaměstnanců ke kreativitě lépe.  

Z mého průzkumu vyplývá, ţe podniky podporují kreativitu zhruba u poloviny 

zaměstnanců. Téměř polovina zaměstnanců vykonává stereotypní práci, která je často 

nenaplňuje. Dá se předpokládat, ţe vykonaná práce nebude tak kvalitní,                          

jako u motivovaných a podporovaných zaměstnanců v kreativitě. 

Podniky by mohly více podporovat své zaměstnance v oblasti kreativity a většinou 

za minimální náklady. Inspirace, při pouţití motivačních nástrojů průmyslového podniku 

ke kreativitě lze nalézt například ve firmě Toyota. Náklady podniku v této oblasti jsou 

mnohdy i nulové a podnik si vystačí s běţnými věcmi. Za tyto věci se povaţují například 

kancelářské potřeby, vybavení podniku (např. ţidle) a prostory podniku. Pokud podniky 

nedokáţí za nepatrné náklady své zaměstnance motivovat a následně vyuţít v procesu 

kreativity a inovace, přichází o významné inovační podněty přímo z pracovišť.  

Za negativní fakt povaţuji, ţe samotní zaměstnanci, zúčastnění v mém průzkumu, 

mají zájem rozvinout svoji kreativitu. Faktem je, ţe 82% zaměstnanců by chtělo některou 

kreativní techniku zkusit. Další fakt je ten, ţe 18% zaměstnancům na tom nezáleţelo, 

avšak ţádný zaměstnanec nebyl proti. Zaměstnanci dále projevili zájem rozšiřovat své 
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znalosti a dovednosti. Téměř kaţdý zaměstnanec měl zájem o inovace v oblastech zvýšení 

adaptability, odborných znalostí a rozvoje lidských zdrojů ve snaze podniku zabránit 

zaměstnancům hledat jiné pracovní místa. Zaměstnanci projevili zájem o inovace v oblasti 

konkurenceschopnosti podniku, z toho vyplývá, ţe projevují zájem o růst podniku.        

Tento zájem zaměstnanců by měl být podniky oceněn například jejich dalším rozvojem 

zaměstnanců. 

Návrhy, které vznikly jako výstupy z dotazníkového šetření a z aplikace 

teoretických poznatků v úvodní části práce, mohou podniky vyuţít dle svých specifických 

moţností v oblasti motivace zaměstnanců ke kreativitě a inovacím.  Domnívám se tedy,    

ţe cíle této bakalářské práce byly řádně naplněny.  
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Příloha č. 1: Příklad myšlenkové mapy 

 

 
Obrázek 3 Myšlenková mapa [vlastní] 
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Příloha č. 2: Dotazník na téma Motivace zaměstnanců ke kreativitě v průmyslovém 

podniku 

 

Období dotazování: 25.3. - 6.4.2014  

 

Váţená paní, Váţený pane, 

online dotazník, který jste obdrţeli, jsem vypracoval pro účely mé bakalářské práce. 

Obracím se na Vás, jako na zaměstnanci podniků působících v hutnickém průmyslu. 

Účelem tohoto dotazníku je zjistit, jestli Váš zaměstnavatel (podnik) podporuje motivaci a 

kreativitu právě Vás, zaměstnanců.  

V otázkách dotazníku jsou zařazeny také inovace, protoţe s kreativitou přímo souvisí.  

Máte moţnost vyjádřit se otevřeně, protoţe tento dotazník je zcela anonymní. 

Dotazník se skládá ze tří částí. První část obsahuje otázky z oblasti motivace, druhá část 

z oblasti kreativity a třetí část se týká inovací. V otázkách číslo: 14, 18, 19 můţete označit 

více odpovědí. U ostatních otázek označte, prosím, jen jednu.  

Tento dotazník Vám nezabere více neţ 10 minut.  

Děkuji za Váš čas.    

Richard Pělucha, Student bakalářského studia 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, VŠB – TU Ostrava 

 

 

Otázka č. 1: Jste: 

1. muţ 

2. ţena 

 

Otázka č. 2: Motivuje podle Vás podnik své zaměstnance? 

1. Ano, motivuje  

2. Ne, nemotivuje 

 

Otázka č. 3: Který motivační znak Vás nejvíce vystihuje? 

1. přístup k práci – energie  

2. orientace na práci – pracovní nasazení 

3. úsilí – houţevnatost 

4. vůle – rozhodnost 

5. nadšení – přesvědčivost 

 

Otázka č. 4: Který druh práce preferujete? 

1. fyzickou/manuální 

2. duševní  

 

Otázka č. 5: Který motivační rys Vás nejvíce vystihuje? 

1. cílevědomost  

2. svědomitost  

3. zvládání emocí  

4. vytrvalost  

5. odhodlanost  

6. rozšiřování svých schopností  



 

 

7. vzdělávání  

 

Otázka č. 6: Který typ odměny preferujete? 

1. pevný plat 

2. výkonové odměny (bonusy) 

3. různé benefity jako projev sociálního statusu (sluţební automobil) 

4. účasti dlouhodobé (akcie) 

5. vlastní moţnost rozhodovat o přidělených zdrojích v rozpočtu (oblečení hrazené z 

nákladu podniku) 

6. nadstavba (bezplatné vyuţívání podnikových prostředků) 

7. pohyblivé sloţky a sociální sluţby (důchody, pojištění) 

 

Otázka č. 7: Který hygienický faktor je pro Vás nejdůležitější? 
1. status  

2. mezilidské vztahy (s nadřízenými, s kolegy, s podřízenými)  

3. odborná kompetence nadřízeného  

4. personální politika a personální řízení  

5. jistota práce (pracovní jistoty)  

6. mzda  

7. pracovní podmínky 

 

Otázka č. 8: Který motivační faktor je pro Vás nejdůležitější? 
1. potřeba uplatnění  

2. uznání a úspěch  

3. samostatná práce  

4. odpovědnost  

5. povýšení, moţnost růstu 

 

Otázka č. 9: Které pravidlo je z Vašeho pohledu zaměstnance nejpřesnější? 

1. Získaná odměna za pozitivní chování zaměstnance jeho pozitivní chování zesiluje. 

2. Potrestání za negativní chování zaměstnance jeho negativní chování zeslabuje. 

3. Chování zaměstnance se vytracuje, pokud schází trest či odměna. 

 

Otázka č. 10: Podporuje Váš podnik kreativitu zaměstnanců? 

1. Ano, podporuje. 

2. Ne, nepodporuje. 

 

Otázka č. 11: Který faktor kreativity je podle Vás nejdůležitější? 

1. korektnost - zaměstnanec ve své kreativnosti vychází z prvotních poţadavků, které jsou 

na něj kladeny, 

2. originalita - vyřešení problému jedinečným, mimořádným a zvláštním způsobem, který 

nebyl předtím vymyšlen či pouţit, 

3. uplatnění- pouţitelnost řešení, ale také naplnění poţadavků na originalitu a korektnost, 

4. základ pro jiné nápady- řešení a myšlenky vytváří základní stavební strukturu pro další 

rozvoj. 

 

Otázka č. 12: Má podle Vás IQ vliv na kreativitu zaměstnanců? 

1. ano  

2. ne  

 



 

 

Otázka č. 13: Která bariéra kreativity je pro Vás typická? 

1. přizpůsobování se  

2. velké ego  

3. zbrklost  

4. podřízení se  

5. omezené myšlení  

6. perfekcionismus  

7. pohlíţet na věci černě nebo bíle  

 

Otázka č. 14: Použil Váš podnik někdy některou z následujících kreativních technik? 

1. znalostní zaměstnanci 

2. myšlenkové mapy 

3. brainstorming 

4. brainwriting 

5. brainsketching 

6. scamper 

7. ne nepouţil 

 

Otázka č. 15: Chtěli byste, aby v podniku byla použita některá kreativní technika? 

(jedná se o zábavné a oblíbené techniky předních, inovujících firem) 

1. ano 

2. nezáleţí mi na tom 

3. ne 

 

Otázka č. 16: Vytváří Váš podnik inovace? 

1. ano 

2. ne 

 

Otázka č. 17: Je podle Vás v podniku kladen důraz na konkurenceschopnost? 

1. ano 

2. ne 

 

Otázka č. 18: Který typ inovace Váš podnik pravidelně vykazuje? 

1. produktové inovace- rozšiřují nabídku podniku o nové výrobky či sluţby  

2. procesní inovace - vznikají důsledkem vylepšených výrobních metod, nástrojů, zařízení  

3. marketingová  inovace - je zaměřena na design výrobku a jeho obal. například 

propagace výrobků či sluţby  

4. organizační inovace - projevuje se v obchodních praktikách podniku. například školení 

5. inovace v podniku nejsou realizovány 

 

Otázka č. 19: Které inovace v oblasti zapojení zaměstnanců by měly být zlepšeny? 

1. zvýšení adaptability zaměstnanců 

2. zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

3. zvýšení odborných znalostí a dovednosti zaměstnanců 

4. rozvoj lidských zdrojů 

 


