
   

Přílohy 

Příloha č. 1 Tabulka č. 2.1 – Přehled teorií motivace 

Kategorie Typ Teoretik Shrnutí teorie Důsledky 

Instrumentalita Taylorismus 
Taylor 

(1911) 

Děláme-li jednu věc, vede to 

k jiné věci. Lidé budou 
motivování, budou-li odměny 

a tresty provázány s jejich 

výkonem. 

Základ primitivních pokusů motivace lidí 

pomocí stimulů. Často se používá 
k zdůvodnění při odměňování založené 

na výkonu. (ačkoliv je to jen zřídka 

efektivní faktor) 

Teorie zaměřená 

na obsah 

(potřeby) 

Hierarchie 

potřeb 

Maslow 

(1954)) 

Existence 5 potřeb: 
fyziologických, jistoty a 

bezpečí, sociálních, uznání, 

seberealizace. Potřeby vyšší 

úrovně se objevují až po 

uspokojení potřeb nižší 

úrovně. 

Orientace pozornosti na různé potřeby, 
jež motivují lidi a také na to, že 

uspokojená potřeba již není motivátorem. 

Pojetí hierarchie nemá praktický význam.  

  

Alderfer - 

ERG teorie 

(1972) 

týká se potřeby existence, 

příslušnosti, růstu 

 

Dvoufaktorový 

model 

Satisfaktory / 

Dissatisfaktory 

Herzberg 

(1957) 

Uspokojení z práce ovlivňují 

2 skupiny faktorů: 

1. Faktory související s prací 

(vnitřní motivátory nebo 
satisfaktory: úspěch, uznání, 

odpovědnost, růst) 

2. Faktory stojící mimo práci 

(vnější motivátory nebo 

hygienické faktory: 

plat/mzda, pracovní 

podmínky) 

Identifikace řady základních potřeb 

(úspěch, uznání, funkční postup, 

autonomii a práci samu). Silně ovlivňuje 

přístupy k vytváření pracovních úkolů a 
prac. míst (obohacování práce). 

Orientace pozornosti na pojetí vnitřní a 

vnější motivace a na skutečnost, že 

motivace plynoucí hlavně z práce samé, 

má dlouhodobější účinek. Je argumentem 

pro peněžní i nepeněžní odměny 

v systému odměňování. 

Teorie zaměřené 

na proces 

(kognitivní) 

Expektační 

teorie 

(teorie 

související 

s očekáváním) 

Vroom, 

Porter a 

Lawler 

(1964) 

Motivace a výkon jsou 

ovlivněny: 

1. Vnímaným spojením mezi 

úsilím a výkonem 

2. Vnímaným spojením mezi 

výkonem a výsledky 
3. Významem (valencí) 

výsledku pro danou osobu. 

Úsilí (motivace)závisí na 

pravděpodobnosti, že po 

tomto úsilí bude následovat 

odměna a že odměna stojí 

za to. 

Rozhodující teorie pro přístupy 

k odměňování, tj. že musí existovat 

vazba mezi úsilím a odměnou (viditelná 

spojnice), odměna by měla být 

dosažitelná a měla by stát za to. 

Teorie cíle 

Latham a 

Locke 

(1979) 

Motivace a výkon se zlepší, 

jestliže lidé mají náročné, ale 

přijatelné cíle a dostává se jim 

zpětné vazby. 

Poskytuje argumenty pro procesy řízení 

pracovního výkonu, stanovování cílů a 

zpětnou vazbu. 

Teorie 

spravedlnosti 

Adams 

(1965) 

Lidé jsou motivovanější, když 

se s nimi zachází slušně a 
spravedlivě. 

Potřeba vytvořit spravedlivé odměňování 

a spravedlivé postupy v oblasti 
zaměstnávání lidí. 

zdroj: [Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, str. 221 a 222]  
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Příloha č. 2 Dotazník Motivace zaměstnanců 
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Příloha č. 3 Grafy Dotazníkového šetření k Otázkám č. 15 – 17,  

Otázkám č.21, Otázkám č. 24-26 

 

Graf 4.14 Otázka č. 15. Máte možnost profesně růst? 

 

 

Graf 4.15 Otázka č. 16. Přemýšlíte o změně svého zaměstnání? 

 

 

Graf 4.16 Otázka č. 17. Pokud jste v otázce č. 16 odpověděli Ano. Proč byste byli ochotni 

práci změnit? 

 

11% 

17% 

41% 

31% 

15.      Máte možnost profesně růst? 

a.         Ano b.         Spíše ano c.         Spíše ne d.         Ne 

16% 

9% 

37% 

38% 

16.      Přemýšlíte o změně svého zaměstnání? 
a.         Ano b.         Spíše ano 

c.         Spíše ne d.         Ne 

0% 

53% 

15% 

18% 

5% 
9% 

17.      Pokud jste v otázce č. 16 odpověděli Ano. Proč byste 

byli ochotni práci změnit?  
a.         Docházka do zaměstnání (dojezdová vzdálenost) 

b.         Finanční ohodnocení 

c.         Kariérní růst 

d.         Lepší možnost seberealizace 

e.         Lepší mezilidské vztahy 

f.          Firemní benefity 
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Graf 4.17 Otázka č. 21 Využíval byste cafeteria systému, kdyby jej zaměstnavatel nabízel? 

 

 

Graf 4.18 Otázka č. 24. Máte-li návrh, jak by se dala práce vykonat lépe, vyslechne Vás 

Váš vedoucí pracovník? 

 

 

Graf 4.19 Otázka č. 25. Charakterizujte svého vedoucího pracovníka: 

  

 

17% 

37% 18% 

28% 

21.      Využíval byste cafeteria systému, kdyby jej 

zaměstnavatel nabízel? 

a.         Ano b.         Spíše ano 

c.         Spíše ne d.         Ne 

46% 

21% 

33% 

24.      Máte-li návrh, jak by se dala práce 

vykonat lépe, vyslechne Vás Váš vedoucí 

pracovník? a.         Ano, vždy b.         Ano, občas 

c.         Ne 

24% 

12% 

14% 
26% 

24% 

25.      Charakterizujte svého vedoucího pracovníka: 

a.         Velmi podporuje a málo přikazuje 
b.         Málo podporuje a velmi přikazuje 
c.         Velmi podporuje a velmi přikazuje 
d.         Zčásti podporuje i přikazuje 
e.         Málo podporuje i přikazuje 
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Graf 4.20 Otázka č. 26. Jakým stylem je řízená Vaše práce? 

 

 

4% 

45% 51% 

26.      Jakým stylem je řízená Vaše práce? 

a.         Nadřízený Vám přesně definuje práci a přidělí Vám úkol 

b.         Nadřízený Vám přidělí práci, ovšem způsob plnění je ponechán na Vás 

c.         Řízení Vaší práce je zcela na Vás 


