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1 Úvod 

Motivace. Faktor, který ovlivňuje naše činnosti, naše smýšlení, postoje, postupy, 

rozhodování,  naší aktivitu. Možná více, než si uvědomujeme. Potkáváme se s ní denně 

a ačkoliv ji nemůžeme změřit, dost podstatně se podepisuje pod naším zápalem pro nějakou 

činnost, podílí se na jejím kvalitativním provedení. 

I to je důvod, proč je fenomén motivace důležitý i v ekonomickém prostředí. a 

to v mnoha směrech. v mé bakalářské práci se budu zabývat především motivací 

zaměstnanců. Každý vedoucí pracovník by si měl uvědomovat důležitosti motivace. Určitě po 

svých zaměstnanců vyžaduje, aby odváděli dobrou, kvalitní práci, vykonanou v předem 

určených termínech, aby pro danou organizaci dobrovolně odváděli své maximum. k tomu je 

důležité, aby byli zaměstnanci v dané organizaci spokojeni, cítili se v ní dobře, a aby měli 

motivaci ve své činnosti pokračovat a snažili se své výkony i nadále zlepšovat. 

Proto je důležité, aby vedoucí zaměstnanci měli dobré znalosti o problematice 

motivace zaměstnanců a dokázali svým zaměstnancům poskytnout takové pracovní podmínky 

a výhody, které by udržely schopné zaměstnance v organizaci a zároveň by je i motivovaly 

k odvádění kvalitní činnosti pro organizaci. 

V mé bakalářské práci se zaměřím právě na problematiku motivace zaměstnanců. Chci 

ji totiž poznat důkladněji, chci vědět, jak motivace působí na zaměstnance, jak vytvořit 

správné podmínky pro to, aby si zaměstnanci dlouhodobě udržovali svou motivaci v co 

možná nejvyšší míře. 

Své poznatky získané během studia a přípravy na teoretickou část bakalářské práce 

se budu následně snažit využít v analýze současného stavu motivace v organizaci, ve které 

budu provádět výzkum. z analýzy se pak budu snažit vyhledat situace, které by se daly v této 

oblasti vylepšit a pokusím se vytvořit návrh na řešení těchto problémů. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce tedy bude provést analýzu současného stavu 

motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. 

Přínosem mé bakalářské práce budou následně navrhnuté návrhy a doporučení, které 

by napomohli zvýšení motivace zaměstnanců v organizaci a tím snad i zvýšení jejich 

výkonnosti a efektivnosti. 
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2 Teoretická východiska 

V první části bakalářské práce se zaměřím na vysvětlení základních pojmů 

a podrobněji přiblížím problematiku motivace zaměstnanců. Tato část tedy bude obsahovat 

definice pojmů motivace, motiv, přiblíží nám jednotlivé zdroje motivací, vysvětlí rozdíly 

mezi vnitřní a vnější motivací a představí neznámější motivační teorie 

2.1 Motivace 

Slovo motivace bylo odvozeno od latinského slova movere, což v překladu znamená 

hýbat, pohybovat. i proto mnozí autoři považují motivaci jako hybnou sílu vedoucí k výkonu. 

Způsobů, jak definovat pojem motivace by se našlo mnoho. Např. podle 

M. Armstronga (1999) je motivace odvozena z cílově orientovaného chování. k motivaci tedy 

dochází při očekávání, že určitá akce pravděpodobně povede k dosažení nějakého cíle a s tím 

spojené odměny, která následně uspokojuje jejich individuální potřeby. za dobře motivované 

lidi považuje Armstrong (1999) takové, kteří mají jasně definované cíle a podnikají kroky, 

od nichž očekávají dosažení těchto cílů. Takoví lidé pracují efektivně, jelikož si uvědomují, 

že jejich vynaložené úsilí slouží jak k uspokojování potřeb organizace, tak jejich vlastním 

potřebám. 

V publikaci J. H. Donnellyho, J. L. Gibsona a J. M. Ivanceviche (1997) se zase 

motivace popisuje jako souhrn vnitřních hnacích sil člověka, jako jsou např. přání, úsilí či 

touhy. Motivaci chápou jako vnitřní stav duše člověka, který ho aktivuje či uvádí do pohybu. 

Motivace je přání člověka odvádět výkon. Zahrnuje úsilí, vytrvalost a cíle. 

E. Bedrnová a I. Nový (2007) definují motivaci jako specifické vnitřní hybné síly, 

které nemusí být vědomé či uvědomované. Tyto hybné síly pak orientují činnost člověka 

určitým směrem, aktivizují ho a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se působení těchto sil 

projevuje v podobě motivované činnosti. 

S. P. Robbins a M. Coulter (2004) označují  motivaci jako ochotu vynaložit úsilí pro 

dosažení cílů organizace, za předpokladu, že tím člověk současně uspokojí své vlastní 

potřeby. 
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R. M. Steers, L.W. Porter a G.A. Bigley (1996) označují motivaci jako něco, co 

nejprve aktivuje lidské chování, co poté chování dále řídí a následně i udržuje. 

2.2 Motiv 

Podle Palána je motiv pohnutka, příčina a energie vyvolávající, udržující a usměrňující 

cílenou lidskou aktivitu s ohledem na její cíl, intenzitu, trvání a variabilitu jejího zaměření. 

Zdrojem motivu jsou vnitřní nebo vnější podněty. Samotná realizace motivu je většinou 

sociálně podmíněna (touha po uznání, strach ze selhání, ztráty prestiže apod.).  

Bedrnová a Nový (2007) definují motiv jako každou vnitřní pohnutka podněcující 

jednání člověka. na člověka nepůsobí jen jeden jediný motiv, ale celý soubor motivů. Ty 

se tak navzájem doplňují. Jednotlivé motivy mohou vést k odlišným cílům, což může 

způsobovat oslabení motivace člověka. Motivy vedoucí ke stejným cílům naopak posilují 

motivaci.  

Člověk jedná převážné na základe motivů, které si uvědomuje. Aktivizující účinek 

motivů trvá tak dlouho, dokud není dosaženo cíle, a motiv není uspokojen. Manažeři proto 

musí nejprve nalézt dominantní motivy svých zaměstnanců, pokud se snaží zvýšit jejich 

pracovní motivaci. 

F. Bělohlávek (2000) míní, že motivy jsou důvody, pohnutky a jednání. Motivy se dle 

něho skládají ze dvou složek. ze složky energizující, která dodává sílu a energii jednání lidí, 

a složku řídící, která určuje směřování jednání, lidé se rozhodnou pro jednu věc a ne pro 

nějakou druhou, vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout. 

2.3 Zdroje motivace 

Dle Lednického (2007) jsou zdroje motivace ty podněty nebo skutečnosti, které 

vyvolávají lidskou motivaci. za základní zdroje označil Lednický: 

- potřeby, přání 

- návyky 

- zájmy 

- ideály a hodnoty 
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Potřeba je prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho důležitého pro jedince. 

Potřeby nutí člověka k činnosti, která utlumí nebo zcela přeruší pocit nedostatku. Neznámější 

členění potřeb stvořil Abraham Maslow, který sestavil hierarchii potřeb od nejnižších, 

nejzákladnějších, které potřebují být uspokojeny přednostně, až po ty nejvyšší, nejsložitější, 

nejobtížněji uspokojitelné potřeby. Detailněji se Maslowovým členěním potřeb budeme 

zabývat níže v kapitole Motivační teorie. 

Přání jsou velmi blízké potřebám. Jsou společná pro všechny lidi bez rozdílu, liší 

se jen poměrové zastoupení základních čtyř přání (Lednický, 2007). Jedná se o: 

- Přání nových zkušeností (projevy zvídavosti, snaha poznání nových dojmů 

apod.) 

- Přání po bezpečí, jistotě 

- Přání po uznání (např. snaha uplatnit se) 

- Přání po citové odezvě (potřeba lásky, přátelství, sounáležitosti apod.) 

Návyky jsou dle Lednického (2007) opakované, ustálené a zautomatizované způsoby 

jednání člověka, které činí v určité situaci. Žádoucí návyky jsou formované výchovou 

a sebevýchovou. Opakem návyků jsou zlozvyky, které jsou společensky nežádoucí, mohou 

být i škodlivé (závislosti na alkoholu, drogách, kouření apod.) 

Zájmy mají dlouhodobý charakter a jedná se o zaměření jedince na určitou oblast 

předmětu a skutečnosti. Zájmy jednotlivců jsou rozmanité, přispívají k charakteristice 

osobnosti a zároveň ho podněcují k aktivitě. (Lednický, 2007). 

Ideály a hodnoty se řadí k nejpodstatnějším zdrojům motivace. Ideál můžeme 

vymezit jako jakýsi vzor jednání, kterému se jedinec snaží přiblížit, je pro něj vodítkem. 

Hodnotu chápeme jako něco, čeho si jedinec váží, cenní, a co ovlivňuje výběr způsobu 

chování nebo stanovení cílů. Pokud jsou hodnoty v souladu s dosavadním životem jedince, 

pak tvoří pocity spokojenosti a vnitřního klidu. Pokud nejsou hodnoty v souladu 

s dosavadním životem jedince, pak tvoří pocity nespokojenosti, nenaplněnosti, vnitřního 

neklidu, strádání. Hodnoty se během života jedince mění a vyvíjejí, nemají tedy stálý 

charakter (Lednický, 2007). 
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2.4 Vnitřní a vnější motivace 

M. Armstrong (1999) rozlišuje dva typy motivace, které umožňují zvýšit pracovní 

výkon: 

1) Vnitřní motivace – lidé motivují sami sebe prostřednictvím hledání, nalézání 

a vykonávání práce, který uspokojuje jejich vlastní potřeby nebo vede ke splnění jejich cílů. 

Obsahuje faktory, které si lidé sami vytvářejí a které následně ovlivňují způsob jejich chování. 

Mezi tyto faktory Armstrong (1999) zařadil: 

- odpovědnost – pocit, že práce je důležitá a máme kontrolu nad svými vlastními 

možnostmi 

- volnost konat 

- příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti 

- zajímavá a podnětná práce 

- příležitost k funkčnímu postupu 

2) Vnější motivace – lidé jsou v tomto případě motivováni managementem 

prostřednictvím odměn nebo trestů. Jedná se např. o: 

- zvýšení platu 

- povýšení 

- pochvala 

- disciplinární řízení 

- odepření platu 

- kritika 

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, nicméně nemusí 

působit dlouhodobě. Naproti tomu vnitřní motivátory mohou mít dlouhodobější  a hlubší 

účinek, poněvadž jsou součástí jedince, nejsou mu vnucovány z vnější (Armstrong, 1999). 
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2.5 Motivační proces 

Podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) je východiskem motivačního 

procesu neuspokojená potřeba. Ta způsobuje v člověku fyzické či psychické napětí. Aby toto 

napětí snížil, je nutné přistoupit ke krokům, jež vedou k uspokojení dané potřeby. (viz. Obr.1) 

 

Obr. 1: Proces motivace podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997, str. 369) 

 

Podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) může být cílově orientované chování 

usměrňováno, inspirováno a může vést k uspokojení potřeb. Ne každý člověk je cílově 

orientovaný, nicméně autoři tvrdí, že je většina lidí je cílově orientována. 

Obdobně vidí proces motivace Armstrong (1999). i on vidí počátek procesu 

ve vědomém či nevědomém zjištěním neuspokojených potřeb. Potřeby tvoří v člověku přání 

něčeho dosáhnout, uspokojit potřebu. Následuje stanovení cílů, u kterých očekává naplnění 

dané potřeby. Dále zvolí způsob dosažení stanovených cílů. Pokud se podaří dosáhnou cíle 

a potřeba byla uspokojena, vzrůstá pravděpodobnost, že v případě podobné potřeby 

se zopakuje chování, které vedlo k úspěšnému splnění cíle. a naopak, pokud se cíle nepodařilo 

dosáhnout, je pravděpodobné, že člověk nebude opakovat kroky, které nevedly k naplnění 

potřeby.    

1. Neuspokojená potřeba 
(tvoří touhu naplnit 
potřebu) 

 

3. Uspokojení potřeby (odměny 
potřebné k uspokojení potřeb) 

 

2. Cílově orientované chování 
(akce k naplnění potřeb) 
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Obr. 2: Armstrongův model procesu motivace (Armstrong, 1999, str. 296) 

Armstrongův (1999) model motivačního procesu je založen na motivačních teorií 

týkajících se potřeb, cílů a očekávání (viz. Obr. 2). Rovněž je ovlivňován homeostázou, 

posilováním přesvědčení člověka a teorie otevřeného systému. 

Homeostáza – snaha udržet rovnováhu. Vychází z předpokladu, že lidský organismus 

je trvale ve stavu nerovnováhy. Existuje tak snaha uspokojit neuspokojené potřeby, která je 

aktivizovaná neustálým pohybem směrem k rovnováze. 

Posilování přesvědčení člověka – člověk získává zkušenosti při snahách o uspokojení 

svých potřeb. Zjišťuje, že některé kroky pomáhají k dosažení cílu, přinášejí odměny, jiné 

kroky nejsou až tak účinné při dosahování cíle, přinášejí neúspěchy či tresty. v teorii 

posilování přesvědčení člověka se předpokládá, že úspěchy při dosahování cílů působí jako 

pozitivní stimul, roste pravděpodobnost opakování úspěšného chování v případě obdobné 

potřeby v budoucnu. Čím víc je člověk přesvědčen o úspěšnosti určitého chování, tím větší je 

tato pravděpodobnost. a naopak, v případě neúspěchů při dosahování cílů je posilováno 

negativní přesvědčení o úspěšnosti určitého chování a člověk se snaží najít alternativní 

prostředky dosahování cílů. Tento proces se nazývá zákon příčiny a účinku, nicméně má i svá 

omezení, protože příliš nezohledňuje vliv očekávání a rovněž nepoužívá žádného nástroje pro 

předběžný odhad výsledků, které by ovlivnily rozhodování člověka o výběru určitého 

chování. 

Teorie otevřeného systému – živý organismus funguje jako otevřený systém, který 

nepřetržitě odevzdává nějaký materiál či energii okolí a jiný materiál a energii si z okolí zase 

bere, přitom sám sebe během této nepřetržité výměny udržuje ve stabilním stavu. Systém 

jedince tak tedy funguje takovým způsobem, aby udržel svou vnitřní rovnováhu při čelení 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 

Potřeba 
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různým požadavkům, které na něj kladou vnější síly. Rozvíjí se tak, že s ohledem na své 

základní potřeby řeší problémy, které mu předkládá vnější prostředí. 

2.6 Vztah mezi motivací a pracovním výkonem 

Aby byl jedinec spokojen se svou prací, vyžaduje např. mzdu odpovídající danému 

pracovnímu úsilí, spravedlivý systém odměňování, reálnou šanci na povýšení, dostatečnou 

míru sociální interakce, řešení zajímavých a rozmanitých úkolů nebo ohleduplné 

a participativní řízení. Pocit uspokojení je však do značné míry ovlivněn vlastními potřebami 

jedince, jeho očekáváních a pracovním prostředí. Výzkumy navíc neprokázaly výraznou 

pozitivní vazbu mezi spokojeností zaměstnance a jeho pracovním výkonem. To, že je 

zaměstnanec spokojený nemusí nutně zaručovat, že bude vydávat vyšší úsilí než zaměstnanec, 

který není na pracovišti plně spokojen. Motivace je tak jedním z faktorů výrazně ovlivňující 

pracovní výkon, ovšem není jediným faktorem. z toho vyplývá, že maximální motivace tudíž 

nezaručí maximální výkon (Armstrong, 1999). 

2.7 Teorie motivace 

V průběhu několika desetiletí vzniklo hned několik teorií motivace, v mé bakalářské 

práci se proto detailněji zmíním jen o některých z nich. Půjde o ty teorie motivace, které 

považuji za nejpodstatnější a nejprospěšnějších pro mou práci. Zdroje informací o teoriích 

motivací jsem čerpal hlavně prostřednictvím publikace Armstronga (1999). 

2.7.1 Teorie instrumentality 

Instrumentalita je zde chápána jako představa, kdy pokud uděláme jednu věc, povede 

to k nějaké jiné věci. Jedná se o jednu z vůbec nejstarších teorií motivace, poprvé se objevila 

v druhé polovině 19. století. Dle teorie instrumentality je člověk motivován k pracovnímu 

výkonu, pokud budou odměny a tresty provázány s výkonem. Odměny a tresty tedy budou 

přímo závislé na skutečném odvedeném výkonu. ve své zjednodušené podobě teorie 

instrumentality tvrdí, že lidé pracují pouze pro peněžní ocenění. Teorie instrumentality 

využívá principu posilování přesvědčení člověka a zákonu příčiny a účinku. 

Nevýhodou teorie instrumentality je její založení výhradně na systém vnější kontroly, 

zanedbávání řady dalších lidských potřeb. Rovněž nezohledňuje vlivy neformálních vztahů 

pracovníků na formální systém kontroly. 
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2.7.2 Teorie zaměřené na obsah 

Tyto teorie bývají označovány i jako teorie potřeb. Jejich základní předpoklad je 

takový, že existuje neuspokojená potřeba, která vytváří napětí a stav nerovnováhy. Aby byla 

znovu nastavena rovnováha je potřeba rozpoznat cíl uspokojující potřebu. Poté následuje 

výběr vhodného způsobu chování, vedoucímu k dosažení cíle. Chování je tedy motivováno 

neuspokojenými potřebami. Jednotlivé potřeby mohou vyvolávat různě silné úsilí směřující 

k dosažení cíle. Závisí přitom na výchově, způsobu života jedince, prostředí z kterého pochází 

a situaci, ve které se jedinec v současnosti nachází. Jednu potřebu můžeme uspokojit řadou 

různých cílů a zároveň jeden cíl může uspokojit řadu různých potřeb. 

2.7.2.1 Maslowova hierarchie potřeb 

 Tato teorie vychází z nejznámější klasifikace potřeb, kterou formuloval Abraham 

Maslow. Ten vytvořil pět hlavních kategorií potřeb společných pro všechny lidi. Jejich 

znázornění můžete vidět na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Maslowova pyramida potřeb (S. P. Robbins a M. Coulter, 2004, str. 392) 

Maslowova hierarchie potřeb zahrnuje  

Maslow roztřídil potřeby v pořadí od nejnižších takto: 

1. Fyziologické potřeby – potřeby kyslíku, vody, potravy, sexu. 

Seberealizace 

Úcta a uznání 

Společenské potřeby 

Potřeby bezpečí 

Fyziologické potřeby 
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2. Potřeby jistoty a bezpečí – potřeba ochrany před nebezpečím, před 

nedostatkem fyziologických potřeb 

3. Sociální potřeby – potřeby „někam patřit“, potřeba přátelství, lásky, potřeba 

být členem skupin 

4. Potřeba uznání a úcty – potřeba pozitivního a stabilního hodnocení sebe sama, 

potřeba být respektován ostatními. Lze zde zařadit touhy po úspěchu, 

nezávislosti, svobodě a sebedůvěře. Dále taky touhy po dobré reputaci, 

respektu a úctě od ostatních v podobě uznání, pozornosti či ocenění- 

5. Potřeba seberealizace – jedná se o nejvyšší potřeby. Patří zde potřeby rozvíjet 

vlastní potenciál, vlastní dovednosti, snaha stát se takovým člověkem, v jehož 

věří, že se může stát. 

V Maslowově teorii motivace se vždy uspokojují nejdříve potřeby nejnižší potřeby. 

Když je dosáhnuto dostatečné míry uspokojení potřeby, dojde k naplnění potřeby, stává 

se dominantní potřebou potřeba vyšší. Tento proces se tak opakuje až do doby, kdy je 

dominantní potřeba seberealizace. Ta dle Maslowa nelze být nikdy uspokojena. Potřeby, které 

se vyskytují na a blízko vrcholu pyramidy potřeb (Obr. 3) poskytují motivaci největší stimul. 

Tyto potřeby získávají na síle, když dochází k jejich uspokojování. Naopak potřeby v dolní 

části pyramidy potřeb při uspokojování oslabují. Dle Maslowovy teorie motivace nemusí 

nutně práce lidí uspokojovat jejich potřeby, obzvláště když je daná práce stereotypní nebo 

nedostatečně kvalifikovaná. 

Nevýhodou  Maslowovy teorie motivace je fakt, že nebyla ověřena empirickým 

výzkumem, nepočítá příliš s tím, že jednotliví jedinci mohou mít odlišné priority. Rovněž 

se vyskytují pochybnosti o jasně stanoveném hierarchickém uspořádáním potřeb. 

2.7.2.2 Herzbergův dvoufaktorový model 

Hezbergův model pracuje se satisfaktory (motivátory), faktory motivující k vyššímu 

výkonu a úsilí, a dissatisfaktory (hygienické faktory), což jsou faktory sloužící hlavně 

k prevenci nespokojenosti.  

Předpokládá, že člověk je schopný přesně stanovit a sdělit podmínky, které ho při 

pracovním výkonu uspokojují a které zase neuspokojují, je schopný určit období výskytu 
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těchto podmínek a délky jejich trvání. Herzberg a kol. zjistili, že popisy pozitivních období 

se týkaly převážně obsahu práce, konkrétně dosahování úspěchu, povýšení, uznání, 

odpovědnosti a samotné práce. u negativních období se popisy nejčastěji týkaly okolností 

a souvislostí práce,  např. kontrola a způsob vedení, výše mezd, pracovní podmínky.  

Herzberg z toho vyvozuje, že existují dvě skupiny přání zaměstnanců. První skupina je 

orientovaná na rozvoj kvalifikace člověka jako zdroj osobního růstu. Jedná se o satisfaktory. 

Druhá skupina má funkci základny první skupiny a zahrnuje slušné zacházení v oblastech 

odměňování, vedení, pracovních podmínek a administrativních postupů. Uspokojování potřeb 

druhé skupiny nevede k vyššímu pracovnímu výkonu či vyššímu uspokojení z práce, funguje 

pouze jako prevence špatného pracovního výkonu a nespokojenosti z práce. Jedná se tedy 

o dissatisfaktory. 

Hezbergův dvoufaktorový model je kritizován kvůli metodě výzkumu, na kterém byla 

celá metoda sestavena, protože byl zanedbán vztah mezi spokojeností a pracovním výkonem. 

Přesto je tato teorie stále poměrně hojně používána, protože je založena spíše na „skutečném 

životě“ než na teoretických abstrakcích, tudíž je dobře srozumitelná i pro laiky. 

2.7.3 Teorie zaměřené na proces 

Tyto typy teorií se zaměřují hlavně na psychologické procesy, na síly ovlivňující 

motivaci a na základní potřeby. Zkoumají, jak lidé poznávají a vnímají pracovní prostředí, 

a sledují způsoby, jak toto prostředí interpretují a chápají. i proto jsou známy tyto teorie i pod 

názvem kognitivní nebo-li poznávací teorie.  

Ve srovnáním s teoriemi zaměřených na obsah poskytují realističtější vodítko pro 

motivování lidí. Oněmi procesy v názvu tohoto typu teorií, jsou myšleny procesy očekávání, 

dosahování cílů, volby chování a pocitu spravedlnosti. 

2.7.3.1 Expektační teorie 

Jak už název napovídá, tato teorie bude spojená s procesem očekávání. Autor této 

teorie, Victor Vroom, tvrdí, že chování jedince volícího si mezi nějakými alternativami 

s nejistými výsledky je ovlivněno preferencemi očekávaných výsledků a taky přesvědčením, 

že jsou tyto výsledky reálně dosažitelné. Očekávání je zde tedy chápáno jako momentální 

přesvědčení, že v jisté míře pravděpodobnosti bude po určitém způsobu chování a činností 

následovat určitý výsledek.  
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Sílu očekávání umocňuje subjektivní jistota, že po činnosti bude následovat určitý 

výsledek. Naopak sílu výrazně snižuje subjektivní jistota, že po činnosti nebude nesladovat 

výsledek. Sílu očekávání ovlivňují i dosažené zkušenosti člověka, nicméně jednotliví jedinci 

se často dostávají do styku s novými situacemi (např. změna zaměstnání, nové pracovní 

podmínky apod.), kdy je míra využitelnosti dosavadních zkušeností omezená, což může vést 

ke snížení motivace.  

Motivace v expektakční teorii existuje jen tehdy, když mezi výkonem a výsledkem 

existuje jasný vnímaný a použitelný vztah, který si jedinec uvědomuje. Výsledek je zde 

chápán jako nástroj pro dosahování uspokojování potřeb.  

V expektační teorii je rovněž zachycena myšlenka, že vnitřní motivace může přinášet 

větší efekt při dosahování cílů než vnější motivace. Výsledky vnitřní motivace má jedinec pod 

větší kontrolou, může se při jejich realizaci více spolehnout na své zkušenosti a je tak 

schopnější odhadnout pravděpodobnosti dosáhnutí pozitivních výsledků prostřednictvím 

určitého vynaloženého chování. 

Robbins a Cloulterová (2004) popisují expektační teorii tak, že jednotliví lidé 

se chovají takovým způsobem, u kterého očekávají, že jim přinese požadované výstupy a tyto 

výstupy budou zároveň pro ně zároveň atraktivní. na schématickém modelu teorie očekávání 

podle Robbinse a Coulterové (Obr. 4) jsou viditelné vztahy, které existují v této teorii. 

 

Obr. 4: Zjednodušený model expektakční teorie podle Robbinse a Coulterové (2004,str. 391) 

 

Vztah úsilí a výkonu je charakterizován jako pravděpodobnost pocitu, že vynaložené 

úsilí povede k určitému výkonu. Jedná se tedy o samotné očekávání. 

Vztah výkonu a odměny je chápán jako míra přesvědčení člověka, že výkon na určité 

úrovni povede k získání požadovaného výsledku. Mluvíme tedy o účinnosti výkonu. 

Úsilí 
jednotlivce 

Výkon 
jednotlivce 

Systém 
odměňování

í 

Individuální 
cíle 

A B C 

A – vztah úsilí a výkonu 
B – vztah výkonu a odměny 
C – atraktivnost odměny 
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Atraktivnost odměny označuje význam a váhu odměny, kterou očekává 

od dosaženého výsledku. Tento význam podchycuje cíle, potřeby a preference jednotlivce. 

2.7.3.2 Teorie cíle 

Autoři této teorie jsou Latham a Locke. Základní myšlenka spočívá v tom, že 

motivace a výkon jsou vyšší, pokud mají jednotlivci stanoveny specifické cíle, které mohou 

být obtížné, ale zároveň jsou uskutečnitelné a přijatelné pro jednotlivce, a pokud existuje 

zpětná vazba na daný výkon. Obtížné cíle bývají projednány a odsouhlaseny, jsou 

podporovány vedením. Cíle, které si lidé odsouhlasí, obvykle vedou ke kvalitnějšímu výkonu, 

i když je jejich dosahování složitější než u snadných cílů. Zpětná vazba je důležitá pro 

zkoordinování a zkorigování úsilí, úpravu směru a strategie při plnění cíle. 

2.7.3.3 Teorie reaktance 

Je známá i pod názvem teorie jalového odporu a jejím autorem je Brehmen. Vychází 

z toho, že lidé znají své potřeby a způsoby chování, kterými jsou tyto potřeby naplňovány. Při 

rozhodování o volbě způsobu chování mají přiměřenou svobodu. Mohou si volit takové 

chování, které jim maximalizuje uspokojení svých potřeb. Pokud hrozí, že jim tato svoboda 

rozhodování bude významně omezena, budou se jedinci v souladu s principem homeostázy 

snažit zabránit jakékoliv další ztrátě svobody rozhodování. 

Z toho vyplývá, že člověk není jen posluchačem a pasivní příjemcem, ale snaží 

se aktivně pochopit své okolí a snažit se mít pod kontrolou faktory ovlivňující odměny. 

Manažeři se tak v praxi často dopouštějí chyby, kdy se snaží prosadit jistý způsob motivování 

zaměstnanců, aniž by pochopil vlastní hodnoty a orientace těchto zaměstnanců. 

2.7.3.4 Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti dává do popředí vnímání lidí, jak je s nimi zacházeno 

v porovnání s ostatními. Člověk usiluje o spravedlivé zacházení, tedy o takové zacházení, kdy 

je s jedincem zacházeno stejně, jako je zacházeno s jiným jedincem nebo skupinou v podobné 

situaci a podobném postavení. Spravedlnost je tedy subjektivním pocitem založeném 

na porovnávání jednotlivých faktů. 

Podle teorie spravedlnosti bude větší pracovní motivace u těch lidí, kteří mají pocit, že 

se s nimi zachází spravedlivě a naopak, lidé s pocitem, že se s nimi zachází nespravedlivě 
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vůči ostatním, se budou cítit demotivovaní a nebudou odvádět vše pro dosažení maximálního 

pracovního výkonu. 

Armstrong (1999) ve své publikaci zmiňuje, že existují dvě formy spravedlnosti 

Distribuční spravedlnost se týká pocitu lidí, že jsou odměňování podle svého 

přispění a zároveň v porovnání s ostatními jedinci. 

Procedurální spravedlnost zase souvisí s vnímáním spravedlnosti postupů 

managementu v oblastech odměňování či trestání zaměstnanců, povyšování zaměstnanců 

apod. Procedurální spravedlnost a její vnímání je úzce spjato interpersonálními faktory jako 

jsou osobní předpojatost k zaměstnanci, poskytování včasné zpětné vazby mezi vedením 

a zaměstnanci, poskytování přiměřených vysvětlení provedených rozhodnutí, uplatňování 

stejných kriterií pro všechny zaměstnance, kterých se tato kriteria týkají. 

2.8 Motivační strategie 

Cílem motivačních strategií je pozitivně působit na motivaci zaměstnanců, vytvořit 

jim takové pracovní prostředí, postupy a pracovní politiku, které by působily pozitivně 

na pracovní výkon, na jeho výši a efektivitu. 

V. Lednický (2007) se zmiňuje o strategii hnutí za obohacení práce a odměňování 

odrážející výkon. 

Hnutí za obohacení práce vychází z tří nezbytných podmínek pro růst uspokojení 

z práce: 

- práce je pro jejího vykonavatele smysluplná 

- vykonavatel práce nese odpovědnost za její výsledky 

- vykonavatel práce má zpětnou vazbu o výsledcích práce 

Největší vliv na motivaci v této strategii má obsah práce, nikoliv osobní 

charakteristiky zaměstnance. Aby se zvýšila smysluplnost práce, odpovědnost zaměstnance 

a poskytování zpětné vazby, bylo ustanoveno pět základních charakteristik práce, které by 

měly být součástí obsahu práce. Jedná se o tyto charakteristiky: 
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- Dovednostní různorodost udává rozsah uplatnění dovedností, schopností 

a kvalifikace v práci 

- Identita úkolu udává rozsah komplementace určitých částí práce 

- Významnost úkolu je rozsah vlivu vykonávané práce na práci a životy jiných 

jedinců vně i uvnitř organizace 

- Autonomie označuje míru svobody, nezávislosti a image, kterou práce 

poskytuje jedinci 

- Zpětná vazba udává úroveň informací, které získává zaměstnanec o svém 

výkonu (např. o jeho efektivnosti) 

Hnutí za obohacení práce využívá několik přístupů. Zmíníme o přístupech zvětšení 

rozsahu práce a obohacení práce. 

Zvětšením rozsahu práce se rozumí rozšíření dosavadní práce přidáním jednoho nebo 

více úkolů, které jsou na podobné úrovni k původnímu úkolu, navazují na původní úkol. 

Tento přístup poněkud ztrácí svůj smysl, když se jedná o nepříliš smysluplný a zábavný úkol  

Začleněním úkolů na podobné úrovni nevede ke zvýšení motivace k pracovnímu výkonu. 

Obohacení práce se týká práce samotné a je prováděno za pomocí metod zvýšení 

spoluúčasti zaměstnanců, omezení přímého řízení, uznání dosažených výsledků, vytváření 

příležitostí pro větší odpovědnost, budování motivátorů ve smyslu Herzbergovy 

dvoufaktorové teorie, napomáhání pracovního růstu zaměstnanců. 

2.9 Motivace kolektivu 

Každý kolektiv je jedinečný. Svou povahou, složením, formou projevu apod. Ovšem 

často se naleznou společné potřeby uvnitř kolektivu. J. Stýblo (1993) tvrdí, že existují tři 

základní oblasti potřeb: 

- splnit společný úkol 

- pracovat a fungovat jako společná jednotka 

- individuální potřeby a zájmy jednotlivců 
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Aby mohla skupina pracovat jako celek, aby mohla uspokojovat tyto potřeby, 

potřebuje dle Stýbla (1993) plnit tyto funkce: 

- iniciační – navrhování způsobů a postupů řešení problémů, diskuze 

o možnostech přínosu jednotlivců pro splnění úkolů 

- informační – získávání a předávání informací o problému 

- ujasňovací – zjištění, v kolika variantách je potřeba úkol vyřešit, kolik 

časových lhůt je možno stanovit  pro jeho zjištění 

- sumarizační – shrnutí návrhů a řešení problému a jejich rekapitulace 

- zjišťování shody – zda-li všichni souhlasí s návrhy, dosahování kompromisu, 

slaďování názorů 

- vyjadřování skupinových pocitů – povzbuzování, vzájemná podpora 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

3.1 Představení organizace 

Pro vykonání mého výzkumu jsem si vybral dvě základní školy, které sídlí v Ostravě. 

Vedení obou škol si přálo zachování anonymity, proto budu oba subjekty rozlišovat podle 

městského obvodu, do nějž spadají. Jedna organizace, ve které proběhl výzkum byla ZŠ 

v Ostravě-Výškovicích, druhá organizace sídlí v Ostravě-Hrabůvce.  

Obě školy jsou státní, zřizovatelem je město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih.Ten 

zajišťuje provoz školy, tzn. přiděluje příspěvek na zajištění provozních nákladů - energie, 

materiální vybavení, opravy a údržbu, služby. 

ZŠ v Ostravě-Hrabůvce funguje už od počátku sedmdesátých let dvacátého století, ZŠ  

v Ostravě-Výškovicích byla založena v polovině let osmdesátých. Součástí obou škol jsou 

školní jídelny a od roku 2003 i mateřská školky. 

ZŠ v Ostravě-Hrabůvce má celkem 17 tříd s rozšířenou výukou hudební a výtvarné 

výchovy. Navštěvuje ji 364 žáků. ZŠ v Ostravě-Výškovicích tvoří 14 tříd s celkem 292 žáky 

a poskytovat vyvážené vzdělání ve všech vzdělávacích oblastech stanovených vzdělávacími 

dokumenty, zejména Rámcovým vzdělávacím programem vydaným MŠMT ČR. od  října 

1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.  

ZŠ v Ostravě-Výškovicích byla zařazena do pokusného ověřování individuálního 

vzdělávání žáků 2.stupně na základních školách. Rovněž je zapojena do projektu  „Synergie“ 

dotovaného z ESF, který realizuje Ostravská univerzita. v rámci projektu jsou zpracovávány 

materiály pro praxe studentů  a jsou realizována odborná školení-workshopy pro pedagogy 

zapojených škol. 

Mateřská školy zajišťují předškolní výchovu a vzdělávání a navštěvují ji děti ve věku 

od 3 let do nástupu do základní školy nebo děti s odkladem povinné školní docházky. 

v současnosti  má mateřská školka šest tříd, z toho dvě logopedické a celkem ji navštěvuje 

131 dětí, z toho 23 dětí navštěvuje speciální logopedické třídy.  

Školní družina zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro žáky 1.stupně základní 

školy po ukončení vyučování. Činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu pro 
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školní družinu.V  ZŠ v Ostravě-Výškovicích je do školní družiny přihlášeno 90 dětí ve třech 

odděleních. 

V rámci jedné organizace funguje jídelna základní školy a jídelna mateřské školy, 

které jsou zařazené do jednoho útvaru vedeného jednou vedoucí.  Školní jídelny zajišťovaly 

stravování dětí a dospělých. ve školní jídelně ZŠ v Ostravě-Výškovicích se stravuje 

v současnosti přibližně 200 žáků a 22 dospělých zaměstnanců školy. v rámci doplňkové 

činnosti škola zajišťuje stravování pro dalších 11-ti cizích strávníků.  v jídelně mateřské školy 

se stravuje okolo 130-ti dětí a 15 dospělých zaměstnanců.  

3.2 Pracovně právní vztahy 
 

3.2.1 Pracovní doba  

Pedagogové a ostatní zaměstnanci ZŠ mají základní pracovní dobu 40 hodin týdně. 

u pedagogů se pracovní doba člení na přímou pedagogickou činnost a práce související 

s přímou pedagogickou činností.  

Přímá pedagogická činnost obsahuje přímou práci s dětmi a žáky, pedagog provádí 

buď jejich vzdělávání nebo vychovatelskou práci. Učitel ZŠ takhle odpracuje 22 hodin týdně, 

učitelka MŠ 31 hodin týdně a vychovatelka ŠD 28 hodin týdně. 

Práce související s přímou pedagogickou činností jsou práce, při kterých učitel přímo 

nevzdělává žáky, ale vykonává s nimi jinou práci (např. dohled o přestávkách, akcích, 

výletech apod.) nebo se připravuje na vzdělávání (např. příprava na vyučování, tvorba 

výukových materiálů, účast na poradách a školeních, správa kabinetů, sebevzdělávání apod.) 

Vedoucí zaměstnanci mají základní pracovní dobu 40 hodin, ale je-li vedoucím 

zaměstnancem pedagog, krátí se mu jeho přímá vyučovací nebo vychovatelská činnost 

v závislosti na Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (např. ředitel 6 hodin, zástupce ředitele 11 

hodin, vedoucí vychovatelka MŠ 24 hodin). 

3.2.1.1 Jednotlivé denní pracovní doby 

Učitelky MŠ  mají pracovní dobu 8 hodin denně, zahájení pracovní doby je stanoveno 

podle potřeb organizace. Je nutno pokrýt vzdělávání od 6:00 do 16:30. Nejpozději po 6 
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hodinách má učitelka přestávku v práci v rozsahu 30 minut. Přestávky jsou rozvrženy tak, aby 

nad dětmi v každé třídě MŠ byl zajištěn kontinuální dohled.  

Učitelé ZŠ mají standardní pracovní dobu od 7:20 do 15:50. u některých vyučujících 

je standardní pracovní doba odlišná, jedná se např. o učitele tělocviku. v době, kdy je otevřená 

školní jídelna bývá zařazena povinná 30 minutová přestávka v práci.  

Pracovní doba u vychovatelky, která zajišťuje ranní službu je od 6:00 do 10:00 a 

od 11:00 do 15:00. Přestávka v práci je tedy v rozsahu jedné hodiny. Ostatní vychovatelky 

mají pracovní dobu od 8:00 do 11:00  a od 11:30 do 16:30 s půl hodinovou přestávkou. 

Referentky, účetní, vedoucí jídelny mají pracovní dobu od 7:00 do 15:30 hodin. 

Přestávka v práci je 30 minut. 

Uklízečky pracují od 11:00 do 13:00 a od 13:30 do 19:30 hodin, přestávka v práci je 

30 minut 

Školník má pracovní dobu od 7:00 do 15:30 s půl hodinovou přestávkou. 

Kuchařky a provozní zaměstnanci školní jídelny pracují od 6:00 do 14:30, přestávka 

v práci je znovu 30 minut. 

Nepedagogičtí zaměstnanci vykonávají svou práci vždy ve stanovené pracovní době a 

na pracovišti. u pedagogů je doba pro některé související práce (např. příprava na vyučování, 

sebevzdělávání) stanovována volně tak, aby se učitelé mohli připravovat dle své potřeby. 

Naopak některé související práce je nutno vykonávat v určené době a na pracovišti (dohled 

o přestávkách, účast na poradách apod.). 

3.2.2 Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost ve smyslu ustanovení Zákoníku práce se ve školství nevyužívá. 

Přesto je však nutné mít v určitou dobu na pracovišti učitele pro zástup, pro případ, kdy 

některý z učitelů chybí. Učitel, který podle rozvrhu hodin nemá přímou vyučovací povinnost 

je ve škole a provádí práce související. Je-li pak potřeba, aby zastoupil nepřítomného učitele, 

je mu nadřízeným zaměstnancem stanovena na danou vyučovací hodinu přímá vzdělávací 

činnost. 
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3.2.3 Přesčasy 

Ve školství existují jednak klasické přesčasy a speciální druh práce nad stanovený 

rozsah. Klasický přesčas vykonávají nepedagogičtí zaměstnanci na příkaz vedoucího 

zaměstnance v případech, kdy je nutno zajistit větší rozsah úkolů odpovídající jejich 

pracovnímu zařazení a pracovní náplni, a to mimo jejich pracovní dobu. Podmínky se řídí 

zákoníkem práce, včetně platu za práci přesčas nebo možnosti dohodnout čerpání náhradního 

volna za práci přesčas. 

U pedagogů dochází ke klasické práci přesčas, pouze v situacích, kdy se jedná o práci 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu a jde o druh práce související s přímou vzdělávací 

činností (např. účast na nařízeném vzdělávání, provádění zápisu do první třídy, pokud jsou 

tyto činnosti mimo stanovenou pracovní dobu).    

Je-li ale učiteli nařízena přímá vzdělávací činnost nad rozsah stanovený ředitelem 

školy v pracovním úvazku (nejčastěji nad 22 hodin přímé vyučovací činnosti) není tato práce 

považována za přesčas ve smyslu ustanovení § 93 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ale 

jedná se o práci nad stanovený rozsah přímé vyučovací činnosti. v jednom týdnu může být 

učiteli nařízeno takto odučit maximálně čtyři hodiny, další dvě lze s učitelem dohodnout. 

Může se jednat o pravidelnou práci, opakující se každý týden (tzv. neúvazková hodina) nebo 

o hodiny nepravidelné při zástupu. za takto odpracovanou hodinu náleží učiteli dvojnásobek 

průměrného hodinového výdělku. 

3.2.4 Dovolená 

Pedagogům náleží za kalendářní rok dovolená v délce 8 týdnů, nepedagogickým 

zaměstnancům v rozsahu 5 týdnů. Dovolenou čerpají zaměstnanci podle Plánu dovolených. 

Pedagogové čerpají dovolenou převážně v době prázdnin, zejména hlavních v období 

od 1.července do 31.srpna. Pokud zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou v době hlavních 

prázdnin je mu určena ředitelem na období vedlejších prázdnin tak, aby dovolená byla 

vyčerpána do konce kalendářního roku.  

Nepedagogickému personálu lze umožnit čerpání dovolené i ve dnech, kdy probíhá 

vyučování. k tomuto způsobu čerpání dovolení se dá přistoupit i u učitelů, tehdy, má-li učitel 

z nějakého důvodu v roce velký počet nevyčerpaných dnů dovolené.  
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Problematičtější je čerpání dovolené u učitelek mateřské školy, ty totiž musí zajišťovat 

provoz MŠ i v době hlavních prázdnin. Dovolená je tak učitelkám MŠ přidělována i po 

částech v průběhu roku dle organizačních možností.  

Specifikem ve školách je tzv. volno k samostudiu. Toto volno určuje pedagogům 

ředitel a   povinností pedagoga je v tomto období sebevzdělávat se. Může tak činit dle svého 

uvážení a kdekoliv. Takových dnů může být v průběhu školního roku maximálně dvanáct. 

Samostudium se ukládá učitelům zejména na dobu vedlejších prázdnin, kdy neprobíhá výuka.      

3.3 Struktura zaměstnanců 

V ZŠ v Ostravě-Výškovicích pracuje celkem 53 zaměstnanců, z toho ve vedoucích 

a řídících funkcích pracuje sedm zaměstnanců. Jedná se o ředitel  školy, zástupce ředitele 

školy (statutární zástupce), vedoucí útvaru mateřské školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí 

školní družiny, hlavní kuchařka v jídelně ZŠ, hlavní kuchařka v jídelně MŠ.  

33 zaměstnanců působí v organizaci jako pedagogové. z tohoto počtu bylo 20 učitelů 

ZŠ, 10 učitelek MŠ  a 3 vychovatelky školní družiny.V pedagogickém personálu jsou 2 muži 

a 31 žen. Učitelský sbor ZŠ má magisterské vzdělání, v učitelském sboru MŠ je 8 učitelek 

se středním odborným vzděláním pro MŠ a 2 učitelky mají bakalářské vzdělání. 

Vychovatelky mají úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru vychovatelství. 

Nepedagogický personál činní 20 zaměstnanců. Je složen z účetní, referentky, 

správních zaměstnanců (1 školník a 10 uklízeček) a zaměstnanců školní jídelny (vedoucí 

jídelny, 2 hlavní kuchařky, 2 kuchařky a 2 pracovnice provozu). v nepedagogickém personálu 

je 1 muž a 19 žen. 

3.4 Materiální a technické vybavení školy             
 

ZŠ v Ostravě-Výškovicích využívá tři budovy.V jedné je umístěna škola a školní 

jídelna, ve druhé školní družina, ve třetí mateřská škola. Pro výuku je základní škola 

vybavena 36 učebnami, z toho 14 je specializovaných, určených pro výuku fyziky, chemie, 

technické výchovy, pěstitelství, rodinné výchovy, informatiky, dramatické výchovy,  hudební 

výchovy a výtvarné výchovy. v sedmi učebnách je instalována interaktivní tabule – dvě 

učebny s tabulí jsou třídy na prvním stupni, jedna učebna vybavená tabulí je jazyková a čtyři 

tabule jsou v samostatných multimediálních učebnách. Další dvě multimediální učebny jsou 
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vybavené počítači, dataprojektorem a systémem ONfinity (přenosné interaktivní tabule) a jsou 

k dispozici zejména pro výuku přírodovědných předmětů. v učebně přírodopisu je navíc 

k dispozici i vizualizér pro zobrazování a promítání trojrozměrných předmětů. Škola využívá 

dvě tělocvičny, hřiště, které bylo v roce 2009 zcela zrekonstruováno, žákovskou kuchyňku, 

čítárnu a vlastní divadelní sál. Počítačová učebna je vybavená 16 počítači zapojenými do sítě 

a s připojením na internet. Kromě počítačů je k dispozici i tiskárna, digitální fotoaparát 

a kamera.  

Pro výuku cizích jazyků jsou využívány dvě samostatné učebny. v učebně AJ pro žáky 

2.stupně je instalována interaktivní tabule s interaktivními učebnicemi a pět samostatných 

počítačů pro práci žáků s výukovými programy. v učebně AJ pro žáky 1.stupně je 

dataprojektor s plátnem, žáci navíc mají k dispozici tři počítače.  

Vyučující mají k dispozici pro potřeby výuky tři další přenosné dataprojektory, dva 

notebooky, video a DVD přehrávače,  audiotechniku. Pro práci pedagogů je zřízena školní 

počítačová síť s počítači umístěnými ve většině kabinetů. Všechny počítače této sítě jsou 

připojeny na internet a síťovou tiskárnu. Pedagogové mají volný přístup ke třem kopírkám, 

z nichž dvě umožňují i barevné kopírování.  
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4 Analýza současného stavu motivace zaměstnanců 

4.1 Cíle výzkumu 

Základním cílem výzkumu bude zanalyzovat současný stav motivace a celkové 

spokojenosti zaměstnanců ve dvou základních školách a pokusit se navrhnout body, které by 

současný stav mohly zlepšit. 

Mezi dílčí cíle jsem si stanovil: 

- Nalezení takových faktorů, které nejvíce ovlivňuji motivaci zkoumaného 

vzorku pedagogů v pozitivním nebo negativním smyslu. 

- Analyzování spokojenosti zaměstnanců s finančním i nefinančním 

ohodnocením, snažit se rozeznat nedostatky. 

- Zaměřit se na vzdělávání zaměstnanců, zjistit, zda-li si myslí, že mají možnost 

využít svoje schopnosti, dovednosti, znalosti a kvalifikaci. Zda-li mají možnost 

dodatečně se vzdělávat a zda vůbec mají o tyto možnosti zájem. Jak jsou 

zaměstnanci spokojeni se svou dosavadní pracovní kariérou v organizaci, jestli 

vidí šanci dalšího kariérního růstu. 

- Poznat spokojenost zaměstnanců s pracovními pomůckami a vybavením, 

s prostory na pracovišti a s technickým vybavením pracoviště. 

- Prozkoumat interpersonální vztahy na pracovišti, vnímání pracovní morálky, 

porozumění mezi vedením a ostatními zaměstnanci. 

4.2 Zkoumaný soubor 

Zkoumaným vzorkem respondentů byli muži i ženy, zaměstnanci ZŠ v Ostravě-

Výškovicích a ZŠ v Ostravě-Hrabůvce. Vzhledem k zaměření výzkumu byli respondenti 

pouze pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé a učitelky na prvním a druhém stupni ZŠ, 

vychovatelé a vychovatelky, a také učitelky či učitelé z přidružené mateřské školky. 

Velikost zkoumaného vzorku bylo 33 respondentů na Základní škole v Ostravě-

Výškovicích a 25 v ZŠ v Ostravě Hrabivce. 
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4.3 Metody a techniky výzkumu 

Pro výzkum byla použita metoda písemného dotazování prostřednictvím dotazníku. 

Důvodem této volby byla jeho menší časová a finanční náročnost na přípravu, výrobu, 

realizaci a zpracování. Rovněž je to příjemnější forma pro zaměstnance než například metoda 

rozhovoru. Jednak je tu princip anonymity, potřebný čas na vyplnění si volí každý respondent 

sám podle svých představ. Tato metoda neodpoutává na dlouhou dobu pozornost od práce, 

respondent si volí sám, kdy dotazník vyplní, je omezen jen datem odevzdání dotazníku. 

Byl vytvořen dotazník vlastní konstrukce obsahující celkem 47 otázek. Respondenti 

vyplňovali a odevzdávali dotazník anonymně. Bylo využito převážně uzavřených otázek, 

nejčastěji s výběrem ze čtyř možností odpovědí, ale v dotazníku se vyskytuje i několik otázek 

s výběrem ze šesti možných odpovědí. Stejně tak se v něm objevují otázky, kde má 

respondent na výběr jen dvě odpovědi (dichotomické otázky - ano/ne). Rozhodl jsem 

se potlačit neurčité odpovědi („nevím“, „nejsem si jist“ apod.) a odpovědi středové kategorie 

(„ano i ne“, „tak napůl“ apod.). Respondenti jsou tak nuceni si vybrat mezi pozitivní či 

negativní odpovědí, zamezuje se tak úmyslnému vyhýbání se pravdivým odpovědím. 

U některých otázek byla respondentům poskytnuta možnost doplnit výčet možných 

odpovědí, byly tedy použity i otázky polouzavřené. 

Některé otázky mají filtrační charakter, respondent na následující otázku nemusí 

odpovědět, pokud odpověděl v předchozí odpovědi požadovaným způsobem. 

U otázek zjišťujících motivující či demotivující faktory pro respondenta byly použity 

baterie otázek v kombinací se škálovým hodnocením jednotlivých podotázek. 

4.4 Struktura dotazníku  

Dotazník čítá 47 otázek. Poměrně vysoký počet otázek je vyrovnán jejich častou 

jednoduchostí, respondent většinou nestráví nad jednotlivými otázkami mnoho času, nemusí 

se často složitě rozhodovat. Postup dotazníkem je tak poměrně dynamický. 

Dotazník je uveden krátkým představením tazatele, osvětlení důvodů vzniku dotazníku 

a následného použití jeho výsledných údajů. Je zdůrazněna anonymnost a dobrovolnost 

dotazníku. Jsou určena základní pravidla jeho vyplňování. Úvodní část dotazníku je 

zakončena poděkováním za spolupráci. 
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Dotazník byl strukturován do několika sérií otázek, které se vztahovali k určitému 

okruhu: 

- První várka otázek je zaměřena na motivující (otázka 1) a demotivující faktory 

(otázky 2 – 4), jak je vnímají respondenti. 

- Další série otázek je zaměřena na odměňování v organizaci (otázky 5 – 13). 

Nejprve jsou pokládány otázky na nefinanční ocenění, poté i na finanční 

ocenění pracovního výkonu. 

- Následuje soubor otázek týkající se vzdělávání zaměstnanců uvnitř organizace 

a možností jejich kariérního růstu (otázky 14 – 18). 

- Poté navazují otázky týkající se pracovního prostředí a jeho vybavení (otázky 

19 – 27). 

- Otázky 28 – 43 se zabývají pracovním kolektivem, vztahy mezi 

spolupracovníky nebo s vedením. 

- Dotazník ukončují identifikační otázky (otázky 44 – 47) 

4.5 Předvýzkum 

Předvýzkum proběhl na začátku dubna 2011. Předvýzkumu se zúčastnili 4 

respondenti. Tito respondenti nebyli zařazeni do finálního výzkumu. Cílem předvýzkumu 

bylo ověření srozumitelnosti otázek v dotazníku, zda-li respondenti správně pochopí, co je po 

něm žádáno, zda-li respondenti odpovídají požadovaným způsobem a zda-li jsou respondenti 

schopni odpovědět na požadované otázky. 

Cíle předvýzkumu byly splněny, během předvýzkumu se neobjevily žádné výrazné 

komplikace, jen u jedné otázky byly mírně upraveny formulace odpovědí, aby více 

odpovídaly představám respondentů. Průměrná doba vyplnění dotazníku v předvýzkumu 

se pohybovala okolo pěti minut. 

4.6 Organizace výzkumu 

Realizace finálního výzkumu probíhala v druhé půli dubna 2011 na pracovištích obou 

zkoumaných organizací. Respondenti měli 5 pracovních dní na odevzdání vyplněného 

dotazníku. na pracovišti v Ostravě-Výškovicích bylo rozdáno 33 dotazníků, na pracovišti 
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v Ostravě-Hrabůvce bylo rozdáno 25 dotazníků. Celkem bylo tedy rozdáno 58 dotazníků. 

Počet dotazníků pokrýval počet pedagogických pracovních míst na obou pracovištích. 

Odevzdáno bylo 26 vyplněných dotazníku z pracoviště v Ostravě-Výškovicích 

(návratnost 79%) a 18 z pracoviště v Ostravě-Hrabůvce (návratnost 72%). Celková návratnost 

činila 76%. Důvodem nižší návratnosti odhaduji v celkové pracovní zaneprázdněnosti 

pedagogických pracovníků v době provádění průzkumu. Další důvod vidím v přehlcení 

zaměstnanců v oblasti vyplňování podobných dotazovacích prací. Měl jsem možnost 

s některými zaměstnanci a členy vedení mluvit a bylo zmíněno, že v poslední době proběhlo 

několik podobných výzkumných šetření. 

Při následné kontrole dotazníků byly 2 dotazníky (po jednom z obou pracovišť) 

vyřazeny z důvodu chybného nebo neúplného vyplnění. Konečný zkoumaný vzorek tak činil 

42 respondentů, kteří řádně vyplnili a odevzdali dotazník 

4.7 Zpracování získaných dat 

Získaná data byla manuálně přenesena do počítačového programu Microsoft Excel 

2003. Zde byly data následně dále zpracována a vyhodnocována. za pomocí programu 

Microsoft Excel 2003 a Microsoft Word 2003 došlo ke grafické úpravě tabulek a grafů. 

4.8 Interpretace výsledků dotazníkového šetření 

4.8.1 Motivátory 

4.8.1.1 Dobrá atmosféra na pracovišti  

Při určování vlivu dobré atmosféry na pracovišti se respondenti poměrně jasně shodli 

na tom, že tento vliv vnímají velmi pozitivně. Všichni respondenti označili tento faktor jako 

významný, 81% mu dokonce přiřadila maximální význam. z toho vyvozuji, že pokud 

na pracovišti vládne spokojená atmosféra, dobré a přátelské klima, zaměstnancům se hned 

pracuje lépe a jsou vědomě schopni podávat lepší výkon (Obr. 5).  
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Motivační význam atmosféry na pracovišti
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největší význam

 

Obr. 5: Motivační význam atmosféry na pracovišti 

4.8.1.2 Jistota pracovního místa 

I zde byla patrná jasná převaha vnímání velké důležitosti tohoto faktoru. Jen 4 

respondenti ohodnotili tento faktor nižší známkou. Lidé si v dnešní době velmi váží toho, že 

mají zaměstnání, a že toto zaměstnání jeví známky trvalejšího pracovního vztahu. Aby 

si zaměstnání udrželi, musejí vykonávat adekvátní pracovní výkony v takové míře, jaké jsou 

požadovány od vedení organizace. Že si to zaměstnanci velmi dobře uvědomují značí 

překročení 90% hranice odpovědí označující jistotu pracovního místa jako významný faktor 

pracovní motivace (Obr. 6). Třetina dotázaných ho hodnotí jako jeden z těch vůbec pro ně 

nejvýznamnější. na ZŠ v Ostravě-Hrabůvce to tvrdí dokonce více jak polovina respondentů. 

Motivační význam jistoty pracovního místa
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Obr. 6: Motivační význam atmosféry na pracovišti 
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4.8.1.3 Mzdové ohodnocení 

Finanční část odměny za práci už nemá tak dominující převahu u respondentů. Jako 

významný faktor ji chápou dvě třetiny zaměstnanců. Zbylá třetina už mzdové ohodnocení 

nevidí za až tak důležitý motivační faktor, jeden z respondentů dokonce výši mzdy považuje 

za zanedbatelný faktor. Pětina dotázaných považuje výši mzdy za rozhodující motivační 

faktor. Mezi odpověďmi respondentů z obou pracovišť se nevyskytly žádné větší rozdíly 

(Obr.7). 

Motivační význam mzdového ohodnocení
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Obr. 7: Motivační význam mzdového ohodnocení 

4.8.1.4 Nehmotné ohodnocení (pochvala, úcta) 

Nefinanční část odměny a její vnímaný vliv na pracovní výkon se v našem výzkumu 

příliš neliší od finančního ohodnocení. Oproti němu má trochu nižší počet nejvyšších známek 

(14%) ale zase má trochu vyšší počet četností u druhé nejvyšší známky (55%). Stejně jako 

u finančního ohodnocení byl přijat jeden dotazník obsahující nejnižší známku u této položky 

(Obr 8.). Mezi školami nebyly zjištěny výraznější odlišnosti. Naopak, výsledky byly velmi 

podobné. 

Motivační význam nehmotného ohodnocení
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Obr. 8: Motivační význam nefinančního ohodnocení 
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4.8.1.5 Možnost pracovního postupu 

Na rozdíl od předcházejících motivátorů většina respondentů nekladla vysoké nároky 

na možnosti pracovního postupu, tedy převažoval spíš menší význam  

(62%). z těchto 62% pak 14% dotazovaných ohodnotilo vidinu pracovního postupu jako 

zanedbatelný faktor (Obr. 9). Důvody můžou být dle mého dvojí. Jednak zde může být 

spojitost s věkem a dobou pracovního vztahu v organizaci. Starší zaměstnanci, kteří v dané 

škole pracují již mnoho let již necítí potřebu dosahovat vyšších pracovní pozice, jsou 

spokojeni se svými dosavadními kompetencemi, ohodnocením, pracovní náplní. s tím je 

spojen druhý možný důvod a to nedostatečná touha po vyšší pozici z důvodu vyšší pracovní 

vytíženosti na nové pozici, větší zodpovědnosti, složitějším pracovním úkonům a jiným 

aspektům, které připadají danému zaměstnanci jako demotivující. Mezi školami nedošlo 

k výraznějšímu odchylce u této položky. 

Motivační význam kariérního růstu
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Obr. 9: Motivační význam kariérního růstu 

4.8.1.6 Možnost dalšího vzdělávání (NIDV, KVIC apod…) 

Příležitost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje připadá motivující 69% 

respondentům. Ovšem jen 10% respondentů považuje vzdělávání za opravdu podstatný 

motivační faktor. Zaměstnanci si tedy uvědomují důležitost neustálého sebevzdělávání 

a zdokonalování, ale zároveň tento faktor nepřeceňují. 31% zaměstnanců nevnímá vzdělávání 

jako významný motivační faktor (Obr. 10). Mezi výsledky z jednotlivých pracovišť nebyly 

zjištěny významné rozdíly. 
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Motivační význam dalšího vzdě lávání
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Obr. 10: Motivační význam dalšího vzdělávání 

4.8.1.7 Zájem o vysokou prestiž školy 

Pokud existuje součinnost vedení a podřízených na cíli zvýšit prestiž dané organizace, 

naplňuje toto dosahování společného cíle uspokojení. Zájmem pracovníků by tak měla být 

snaha o zlepšení reputace školy či udržení reputace na vysoké úrovni a tato snaha by měla být 

v praxi vytvořena větším úsilím, vyššími a efektivnějšími pracovních výkony. Dle mého 

výzkumu však nemá prestiž školy pro zaměstnance až tak zásadní význam. 55% respondentů 

ji přiřazují nižší důležitost při motivaci k pracovním výkonům, pro 17% zaměstnanců má 

dokonce snaha o vysokou prestiž školy minimální význam. na druhé straně, pro 12% 

dotázaných má zvyšování prestiže velmi vysoký význam (Obr. 11) 

Motivační význam prestiže pracoviště  (školy)
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Obr. 11: Motivační význam prestiže školy 

4.8.1.8 Osmi týdenní nárok na dovolenou 

Čas na regeneraci potřebuje každý zaměstnanec a většinou největší odpočinek 

od práce získá v době dovolených, kdy si může oddechnout a po návratu znovu může v plné 

síle podávat dobré pracovní výkony. Pedagogové mají výhodu v tom, že období, kdy nebudou 
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v denním zápřahu s dětmi a nebudou se zabývat jejich vzděláváním, nastává hlavně v letních 

měsících. Oproti ostatním motivačním faktorům, které jsem nabídl k dispozici, však tento 

poněkud zaostává. Jen pro 5% respondentů nabývá největšího významu a pro 24% má 

znatelný význam, pro zbylých 71% už nemá tolik podstatný význam, z toho pro 29%  má 

význam minimální (Obr 12.). 

Motivační význam nároku na dovolenou 
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Obr. 12: Motivační význam nároku na dovolenou 

4.8.1.9 Finanční jistota (tabulkový plat) 

Pokud má zaměstnanec plat s velkými výkyvy, závisejícím např. na odbytu výrobků, 

sezónní době apod., jistě to nepřidá na jeho klidu. Nejistota v oblasti platového ohodnocení 

může způsobovat stres, který rozhodně nepřidává na pracovním výkonu. Pedagogičtí 

pracovníci státních škol mají tu výhodu, že podstatná část jejich platu je pevně stanovena, ví 

na čem jsou a co můžou očekávat. Jako významný motivující faktor označilo finanční jistotu 

83% respondentů. (Obr. 13) Pocit, že se můžou spolehnout na jistou část mzdy, tak zřejmě 

chápou jako uklidňující prvek, jenž dává prostor zvyšování jejich pracovního výkonu. 

Maximální význam této položce přisoudili jen 3 dotázaní, všichni ze ZŠ v Ostravě-Hrabůvce. 

Motivační význam finanční jistoty 
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Obr. 13: Motivační význam finanční jistoty 
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Možnosti přidat vlastní motivující faktor využili dva respondenti, oba přidali možnost 

seberealizace. 

4.8.2 Demotivátory 

Otázka číslo 2 se zabývala faktory, které snižují pracovní motivaci. 

4.8.2.1 Nízká prestiž povolání 

U této položky 53% respondentů označilo nízkou prestiž povolání pedagoga jako 

významný faktor snižující jejich pracovní motivaci. Tito jedinci zřejmě špatně snášejí, jak je 

nahlíženo na jejich práci veřejností, jak je podhodnocena a snižován její význam. Nelíbí 

se jim, jak si je veřejnost zaškatulkovala. 47% zaměstnanců se přes nízkou prestiž povolání 

dokáže relativně slušně povznést, nepřipouští si vliv na jejich pracovní výkon. Jde tedy 

o poměrně vyrovnaný faktor, kdy je rozdělení lidí, kterým tato položka snižuje motivaci 

oproti těm, kterým si tento vliv na motivaci nepřipouštějí, relativně stejný (Obr. 14). 

Demotivační význam nízké prestiže povolání 
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Obr. 14: Demotivační význam nízké prestiže povolání 

4.8.2.2 Množství administrativní práce 

V poslední době se mluví o zvýšení podílu administrativní práce ve školství,  a to i 

u pedagogických pracovníků. Člověk zavalen administrativou nebude mít tolik času 

a prostoru na přípravu pro svou pedagogickou práci, tedy tu práci, kterou má a chce primárně 

vykonávat. Výsledky u této položky dopadly poměrně zajímavě, protože sice 67% označilo 

tento faktor jako méně důležitý co se týče snižování motivace, 29% respondentů ho označilo 

dokonce za velmi málo významný, ale taky se tu objevilo 19% u odpovědi přesně opačné, 
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tudíž že množství administrativní práce dost výrazně negativně ovlivňuje motivaci jedince. 

Obzvláště znatelné to je u ZŠ v Ostravě-Hrabůvce, kde počet takto nespokojených 

respondentů s podílem administrativy na vykonávané práci dosáhl téměř 30% (Obr. 15). Tato 

poměrně velká rozptýlenost může být způsobena rozdílným přístupem k práci a přípravě. 

Některým jedincům zřejmě administrativní část práce nedělá takové problémy jako jejich 

kolegům. Nižší výskyt výrazně nespokojených zaměstnanců s množstvím administrativní 

práce na ZŠ v Ostravě-Výškovicích naznačuje, že je zde míra administrativy v nižším 

množství nebo je její forma přijatelnější pro zaměstnance. 

Demotivační význam množství administrativní práce 
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Obr. 15: Demotivační význam množství administrativní práce 

4.8.2.3 Nutnost neustálého vzdělávání 

Člověk se vzdělává po celý svůj život a aby podal výborné pracovní výkony, je nutné 

se neustále vzdělávat, zdokonalovat, využívat nových metod a postupů. u pedagogické práce 

to platí dvojnásob. Ale…všeho moc škodí. Nenastávají situace, kdy je už pedagog znaven 

nutností se stále vzdělávat? Necítí se vzdělávání nabízeném či dokonce vynucovaném 

ze strany vedení školy stimulován, nepřijde mu nadbytečné? Pokud je pedagog 

„bombardován“ neustalými nabídkami na vzdělávání, může jeho motivace do vzdělávání (a 

tím pádem i do zkvalitňování pracovního výkonu) otupět. Tato hypotéza byla popřena 

výsledky z dotazníků, které udávají, že 90% respondentů tomuto faktoru nepřisuzuje velký 

význam, více jak dvě třetiny dotázaných nespatřuje v nutnosti neustálého vzdělávání zdroj 

negativní motivace práce (Obr. 16) 
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Demotivační význam neustále nutného vzdělávání 
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Obr. 16: Demotivační význam neustále nutného vzdělávání 

4.8.2.4 Nižší finanční ohodnocení 

55% dotázaných si uvědomuje, že finanční ohodnocení, které nedosahuje zřejmě jejich 

představám, snižuje jejich pracovní nasazení. Takoví lidé se nemusí snažit předvést své 

maximum, poněvadž si myslí, že finanční ohodnocení nepokrývá jejich vynaložené úsilí Obr. 

17). Mezi školami nebyl znatelný rozdíl, poněvadž v průměru pracují s podobnými finančními 

prostředky na mzdy.  

Demotivační význam nižšího finančního ohodnocení 
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Obr. 17: Demotivační význam nižšího finančního ohodnocení 

4.8.2.5 Nedostatek podpory od vedení 

Pokud zaměstnanec necítí, že za ním vedení stojí, že má jejich důvěru, zastání, může 

se zaměstnanec cítit nejistý, jeho výkony budou slábnout. 74% respondentů se vyjádřilo v tom 

smyslu, že by pro ně byla nedostatečná podpora výrazným faktorem, který by snížil jejich 

motivaci (Obr. 18). 
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Demotivační význam nedostatku podpory od vedení 
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Obr. 18: Demotivační význam nedostatku podpory vedení 

4.8.2.6 Častá práce vykonávaná nad rámec učitelských povinností 

Práce pedagogů se neskládá pouze z vyučování, hodnocení a dohlížení nad žáky. Práce 

pedagogů často přesahuje rámec pracovní doby, přípravy na vyučovací látku, příprava 

materiálů, plánů apod. zabere mnoho času. Respondenti se v hodnocení omezili pouze 

na možnost malého významu na motivaci (62%) a velkého významu (38%). Pedagogové 

si uvědomují náročnost prací nad rámec, ale většinou jsou schopni se s tím vyrovnat bez 

závažnější ztráty motivace (Obr. 19). 
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Obr. 19: Demotivační význam práce nad rámec povinností 

4.8.2.7 Nedostatečné technické a praktické vybavení 

Můžete mít velmi dobré znalosti, dovednosti, schopnosti, ale pokud nebudete mít 

dostatečné prostředky k realizaci vašich plánů a záměrů, může se to negativně projevit 

na vašem přístupu k práci. to potvrdil i výzkum, když 71% respondentů označilo možnost 

velkého významu tohoto faktoru (Obr. 20). 
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Demotivační význam nedostatečného vybavení 
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Obr. 20: Demotivační význam nedostatečného vybavení 

4.8.2.8 Stres v práci 

Velmi negativní fenomén na motivaci je pracovní stres. 38% respondentů na sobě 

pocítilo znaky pracovního stresu, 10% respondentů pak přiznává, že plně vnímají, že jsou 

v pracovním stresu (Obr. 21). 
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Obr. 21: Vnímání pracovního stresu 

4.8.2.9 Strach ze ztráty pracovního místa 

V době vysoké nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji si zaměstnanci nemůžou 

jen tak dovolit ztratit pracovní místo. Učitelé pociťují tlak, který je na nich vyvíjen 

prostřednictvím neustálého strachu,  že je může nahradit někdo jiný. 75% respondentů, kteří 

se cítí kvůli práci ve stresu, přiznávají velký vliv strachu o pracovní místo, z toho 35% 

vnímají tento faktor velmi vážně (Obr. 22). 
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Strach ze ztráty pracovního místa
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Obr. 22: Strach ze ztráty pracovního místa 

4.8.2.10 Velká zodpovědnost za svěřené osoby 

Ještě větší část vlivu přisuzují respondenti pocitu velké zodpovědnosti za svěřené 

osoby. 80% respondentů vyjádřilo svoje obavy z této zodpovědnosti. 45% z těchto 

respondentů pociťuje tyto obavy velmi silně (Obr. 23). 
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Obr. 23: Odpovědnost za svěřené osoby 

4.8.2.11 Vysoké nároky ostatních (rodiče, vedení apod.) 

Pedagogové se často ocitají pod tlakem vedení, rodičů, dětí, kolegů, kteří jim kladou 

určité požadavky, nároky, které se při kumulaci můžou stát zdrojem pracovního stresu. 

Čtvrtina respondentů si připouští, že takové nároky na ně můžou vyvolat pracovní stres. (Obr. 

24) 
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Vysoké nároky rodičů či vedení 
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Obr. 24: Vysoké nároky rodičů a vedení 

4.8.2.12 Zaneprázdněnost, nedostatek volného času 

Pokud si pedagog nosí práci domů, potřebuje spoustu času na předpřípravu 

jednotlivých vyučovacích hodin či speciálních projektů, provádí administrativní práci, tak mu 

nezbývá příliš času na osobní život. Nedostatek osobního volna označilo 35% respondentů 

jako vlivný faktor tvořící pracovní stres (Obr. 25). 
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Obr. 25: Nedostatek volného času 

4.8.2.13 Nekázeň žáků 

Pokud jsou ve třídě žáci, kteří opakovaně projevují nekázeň a učitel už jen z těží 

nachází způsob, jak těmto projevům nekázně zabránit, může se to projevit na jeho pracovním 

výkonu. 60% respondentů označilo nekázeň jako položku s vysokým významem. Naopak 

30% respondentů problémy s nekázní žáků nemá nebo se s ní dokáží natolik vnitřně vyrovnat, 

že ji nepřipisují téměř žádný význam (Obr. 26). 
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Obr. 26: Nekázeň žáků 

4.8.2.14 Slabé výkony žáků 

Pedagog vydává své úsilí do vzdělávání žáků, je to velmi podstatná část jeho 

pracovního výkonu. Když se ale žáci odměňují slabými výkony, nepozorností ve vyučovacích 

hodinách, mizernou připraveností a neznalostí učební látky, může to zanechat na pedagogovi 

jistý vliv. Pocit zmaru v těchto situacích zřejmě pociťuje 25% dotazovaných, kteří slabé 

výkony žáků označili jako významný faktor. Oproti nim je tu poměrně silná skupina (65%) 

dotazovaných, která tento faktor nepovažuje za důležitý při vzniku pracovního stresu (Obr. 

27). 
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Obr. 27: Slabé výkony žáků 

4.8.2.15 Častý výskyt konfliktních situací 

Pokud nastane závažná konfliktní situace mezi spolupracovníky, podřízeným 

a nadřízeným či v případě pedagogů například ve vztahu k rodičům či dětem, většinou 

se nejedná o nic příjemného. 30% dotazovaných přisuzuje konfliktním situacím velký význam 
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při vznikání stresových situací. 70% dotazovaných jim přisuzuje menší vliv. Tito zaměstnanci 

se buď s konfliktní situací ještě nesetkali nebo je dokážou dobře psychicky zvládat (Obr. 28). 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Výskyt konfliktních situací 

4.8.3 Odměňování 

Nyní následuje série otázek zabývající se odměňováním, spokojenosti zaměstnanců 

s různými typy odměn, jak nahlížejí na spravedlnost odměňování 

4.8.3.1 Pochvaly za dobře odvedenou práci 

Jen 5% respondentů odpovědělo jasným ano, celkem souhlasně odpovědělo 34% 

respondentů. to značí nedostatky v nefinančním ohodnocení. ze srovnání škol vychází lépe ZŠ 

v Ostravě-Výškovicích, kdy souhlasně odpovědělo 40% respondentů. v ZŠ v Ostravě-

Hrabůvce toto číslo činilo jen 24% (Obr 29). 
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Obr. 29: Pochvala za dobře odvedenou práci 
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4.8.3.2 Vnímání kladného ohodnocení 

Tady došlo ke shodě většiny respondentů. Všichni vnímají pozitivní ohodnocení jako 

důležité, je pro ně podněcující k dalším, třeba ještě kvalitnějším výkonům. Hned 93% 

respondentů odpovědělo jasným ano. 

4.8.3.3 Trestání za chyby 

Zaměstnanci se dočkávají nejen úspěchů a splněných pracovních cílů ale sekávají 

se i s neúspěchy, s nesplněnými cíli, normami, dopouští se chyb. Jak zaměstnanci vnímají 

tresty se zabývala otázka č.7.  43% respondentů označilo tresty za přiměřené, zbylých 57% 

trestáno nebylo. Respondenti tedy v otázce trestání vyslovili svoji spokojenost s nastavením 

trestů. 

4.8.3.4 Čerpání možných financí a výhod z účelových prostředků FKSP 

60% dotázaných využívá prostředky z FKSP velmi často, 24% respondentů občasně. 

17% nevyužívá prostředky FKSP vůbec. 

4.8.3.5 Spravedlivý systém odměňování 

76% respondentů se domnívá, že systém odměňování je spravedlivý. s určitostí 

se to však odvážilo tvrdit pouze 5% dotázaných. 10% cítí, že v systému odměňování nejsou 

všichni odměňování spravedlivě, 5% dotázaných je o tom přesvědčeno. 5% dotázaných 

se zdrželo odpovědi s tím, že to nejsou schopni posoudit, pravděpodobně z nedostatku 

informací. 

4.8.3.6 Odměňování dle kolektivní smlouvy 

Kolektivní smlouva uzavíraná v jednotlivých školách se sebou nese i jisté příspěvky, 

odměny, které jsou vynakládány v určitých přesně stanovených situacích. Například se jedná 

o odměny k dosažení určitého životního jubilea, za určitý počet odpracovaných let 

v organizaci apod. s odměňováním dle kolektivní smlouvy je zcela spokojeno jen 24% 

dotázaných. 43% sice je vcelku spokojeno, vidí ale prostory pro zlepšení. 33% respondentů 

vyjádřilo nespokojenost s tím, jak je nastaveno odměňování v kolektivní smlouvě. na ZŠ 

v Ostravě-Hrabůvce byl poměr nespokojených větší (41%) a naopak poměr zcela spokojených 

byl menší (18%). 
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4.8.3.7 Finanční ohodnocení práce 

S finančním ohodnocením práce bylo relativně spokojeno 43% respondentů, 57% 

zaměstnanců se spíše kloní k nespokojenosti. Nebyl zaznamenán žádný zcela spokojený nebo 

zcela nespokojený zaměstnanec co se týče finančního ohodnocení. 

4.8.3.8 Přiměřenost mzdy k odvedené práci 

Mezi pedagogickým personálem nevládne příliš spokojenosti s finančním 

ohodnocením vynaloženého pracovního úsilí. 45% dotázaných považuje výši mzdy 

za nepřiměřenou odvedeným výkonům. Dalších 33% je spíše nespokojeno. Částečně 

spokojeno s výši mzdy k poměru odvedené práce bylo jen 21% zaměstnanců. 

4.8.3.9 Zvýhodňování zaměstnanců při odměňování 

81% si nemyslí, že by někteří zaměstnanci byli znevýhodňování, 14% má však opačné 

mínění. 5% dotazovaných nedokázalo posoudit tuto skutečnost. 

4.8.4 Vzdělávání 

Další série otázek se bude zabývat vzděláváním zaměstnanců, jejich postojem 

k vzdělávání, možnostem rozvíjení svého pracovního kapitálu a jeho využití ve organizaci. 

4.8.4.1 Uplatnění kvalifikace a pracovního potenciálu v organizaci 

80% zaměstnanců má pocit, že svůj pracovní potenciál a kvalifikaci uplatňuji při 

vykonávání práce v adekvátní míře. Dalších 10% se klaní spíše k tomu, že svůj potenciál 

uplatňují, ale nejsou si jisti, jestli v míře zcela odpovídající jejich představám. 10% by 

si dokázalo představit lepší využití svých schopností, znalostí či dovedností. 

4.8.4.2 Ochota vzdělávat se 

Všichni dotazovaní projevili ochotu ke zdokonalování svých znalostí, dovedností, 

ke snaze ještě zlepšit svůj pracovní výkon. 

4.8.4.3 Možnost navštěvovat školení, kurzy 

Všichni respondenti si jsou vědomi, že mají možnost se dále vzdělávat, cítí v tomto 

ohledu podporu vedení. 
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4.8.4.4 Spokojenost s dosavadní kariérou 

Respondenti vesměs vyjádřili spokojenost s dosavadním směřováním své kariéry. 69% 

je spokojeno prakticky bez výhrad, zbylých 31% by si možná dokázalo představit i lepší 

průběh a současný stav, ale v rámci možností jsou spokojeni. 

4.8.4.5 Vnímání šance na kariérní postup 

Šanci na kariérní postup v rámci organizace částečně vidí 19% zaměstnanců. Naopak 

55% respondentů nevěří v další kariérní postup. Zbylá část vzorku se sice myšlenky 

na kariérní postup zcela nevzdává, ale nevidí ji moc reálně. 

4.8.5 Pracovní prostředí 

Následující soubor otázek se zaměří na pracovní prostředí a jeho vybavení. 

4.8.5.1 Spokojenost s prostory, kde probíhá výuka 

S těmito prostory vládla spíše nespokojenost. Jen 36% respondentů bylo spokojeno, 

byť ne zcela. Nespokojenost respondentů dále rozebírala otázka č.20. z ní je patrné, že 

nespokojenost nejčastěji pramení ze zastaralého vybavení učeben nebo vybavení má 

nedostatečnou kvalitu. Tuto možnost označilo 73% respondentů. 27% nespokojených 

respondentů vidělo rovněž problém v nedostatečné prostornosti učeben, mají v nich pocit 

stísněnosti. v možnosti pro jiné důvody jeden z respondentů uvedl nedostatečné vytopení 

místností. v učebnách pociťuje zimu, chlad, což může být obzvláště během zimních měsíců 

nepříjemné. Další respondent zase nebyl spokojen s tím, že v učebně nemá dataprojektor, 

ačkoliv by se pro něho našlo využití. 

4.8.5.2 Spokojenost s vybavením kabinetu 

Situace s kabinety je ještě horší, s vybavením a prostory bylo spokojeno jen 12% 

respondentů. 48% pedagogů nebylo s kabinety příliš spokojeno a 40% je s nimi zásadně 

nespokojeno. Kritičtější situace je přitom v ZŠ v Ostravě-Hrabůvce, tam je s kabinety mírně 

spokojeno pouze 6% pedagogů. 

Důvody nespokojenosti jsem se pokusil rozklíčovat v otázce č.22. Pedagogům 

se nejčastěji nepozdává estetický vzhled kabinetů, tuto možnost označilo 65% respondentů. 

Po 27-mi procentech pak získali nedostatečné prostory kabinetu a taky vybavení 

neodpovídající představám pedagogů. 
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4.8.5.3 Kvalita a dostupnost pomůcek a materiálu 

O něco lepší je situace s učebními pomůckami a materiálem. 40% pedagogů je s jejich 

dostupností a kvalitou docela spokojeno, 60% spíše nespokojeno. Hlavními důvody 

nespokojenosti s pomůckami a materiálem je podle otázky č.24 zastaralost těchto pomůcek 

a učebních materiálů, tedy jejich kvalitativní stránka (56%) a nízká disponibilnost pomůcek, 

tudíž jejich kvantitativní stránka (44%). 

4.8.5.4 Kvalita a dostupnost technického vybavení 

S kvalitou a dostupností technického vybavení bylo zcela spokojeno 10% respondentů, 

dalších 36% bylo relativně spokojeno. Spíše nespokojeně se cítilo 29% respondentů a 26% 

nebylo s úrovní technického vybavení spokojeno vůbec. v této položce byly patrné velké 

rozdíly mezi pracovištěm, kde byl prováděn výzkum. Zatímco v ZŠ v Ostravě-Výškovicích 

převládala spíše spokojenost (56%), v ZŠ v Ostravě-Hrabůvce byla patrná nespokojenost 

(70%, z toho 53% bylo zásadně nespokojeno).  

Důvod nespokojenosti s technickým vybavením byl zjišťován v otázce č. 26. z té jasně 

vyšlo, že pedagogové jsou nespokojeni s dostupností techniky, s jejím stářím či poruchovostí 

neměli výraznější problém. 

4.8.5.5 Technické vybavení tříd 

Ve třídách jednotlivých pedagogů nejčastěji nalezneme DVD či video přehrávače 

(55%). Paradoxně je těchto přehrávačů více než televizí, ty mělo ve svých třídách 19% 

pedagogů. Poměrně často se ve třídách objevovali i CD přehrávače (45%), vzácnější byly už 

interaktivní tabule, ty mělo pouze 7% respondentů. Osobní počítače neměl ve třídě ani jeden 

z respondentů, 21% respondentů tvrdí, že ve třídě nedisponují žádným technickým 

vybavením. 

4.8.6 Interpersonální vztahy 

Od prostředí materiálního se přesuneme do prostředí vztahového. Následující otázky 

budou zaměřeny na vnímání vztahů v kolektivu a s vedením. 
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4.8.6.1 Vztahy mezi spolupracovníky 

Všichni respondenti vyjádřili svoji spokojenost se svými vztahy s ostatními členy 

kabinetu. Přesto jen 19% z nich ohodnotilo tyto vztahy za velmi dobré, tudíž se zde stále 

nalézá prostor pro zlepšení. 

4.8.6.2 Vztahy s nadřízenými 

I zde všichni respondenti vyjádřili spokojenost. Velmi dobré vztahy s vedením má 

však jen 7% respondentů. Ostatní označují své vztahy jako spíše dobré. 

4.8.6.3 Spokojenost s atmosférou v učitelském sboru 

V návaznosti na předchozí dvě otázky není překvapením, že jsou opět všichni 

respondenti spokojeni. Je zde však patrný růst maximální spokojenosti, s atmosférou ve sboru 

už je velmi spokojeno 24%.  

4.8.6.4 Věčně nespokojení jedinci v kolektivu 

Přítomnost věčně a se vším nespokojených jedinců v kolektivu může (ale nemusí) vést 

v dlouhodobějším horizontu ke konfliktům, ke zhoršení pracovní morálky a celkové 

atmosféry. Jak jsme zjistili v předcházející odpovědi, atmosféra ve sboru je hodnocena bez 

výjimek kladně, nicméně 95% respondentů si je vědoma přítomnosti věčných nespokojenců 

v kolektivu, z toho 86% jich vnímá hned několik. 5% respondentů si není vědomo, že by 

takoví jedinci byly přítomni v kolektivu. Ačkoliv tedy věčně nespokojení jedinci v kolektivu 

jsou, nemají zřejmě na něj výrazně negativní vliv. 

4.8.6.5 Týmová práce 

V kolektivu je potřeba být schopen pracovat týmově, nejet si jen „na své triko“. 93% 

respondentů ohodnotilo spolupráci v kolektivu jako bezproblémovou, jen 7% označilo 

spolupráci s kolegy jako ne vždy ideální.  

4.8.6.6 Ochota pomoci v kolektivu 

Každý občas potřebuje výpomoc od svého kolegy, u pedagogických pracovníků tomu 

není jinak. 88% respondentů má s ochotou kolegů dobré zkušenosti, 12% respondentů 

se setkává i s odmítavými reakcemi, když byl např. požadavek složitější, náročnější na čas.  
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4.8.6.7 Organizace a řízení školy 

S organizací a řízením školy jejím vedením bylo velmi spokojeno 26% respondentů, 

74% bylo „pouze“ spokojeno.  

4.8.6.8 Přístup a jednání nadřízených s podřízenými 

Třetina respondentů je velmi spokojena se způsobem, jakým vedení jedná a přistupuje 

k podřízeným. Zbylé dvě třetiny jsou s jednáním a přístupem spokojeny. 

4.8.6.9 Porozumění úkolům, cílům 

Aby mohl zaměstnanec podat maximální výkon, je potřebné zcela a jasně porozumět 

požadavkům, které jsou na ně kladeny vedením. Takový stav existuje podle 29% respondentů, 

dalších 71% většinou požadavkům rozumí, ne však vždy nebo zcela a jasně. 

Pokud cílům a úkolům rozumíme, dokážeme zhodnotit i jejich smysluplnost. 

o smysluplnosti přidělených úkolů nepochybuje 24% respondentů. Naproti tomu 10% 

respondentů často vnímá přidělené úkoly jako nesmysluplné, zbytečné. 

4.8.6.10 Zpětná vazba 

29% respondentů je zcela spokojeno se zpětnou vazbou, jakou jim poskytuje vedení. 

71% je se zpětnou vazbou spíše spokojeno. 

4.8.6.11 Získávání potřebných informací 

29% pedagogických pracovníků si myslí, že potřebné informace, jako jsou například 

podklady pro práci nebo informace o grantech, dostávají v dostatečném předstihu a jsou 

srozumitelné. 71% pracovníků si myslí, že tyto informace dostává poměrně včas a jsou docela 

srozumitelné. 

4.8.6.12 Pracovní morálka 

Pracovní morálku pedagogického kolektivu hodnotí velmi dobře 62% respondentů, 

38% ji hodnotí jako dobrou. 

4.8.6.13 Možnost vyjádřit svůj názor 

21% respondentů má pocit, že svůj názor může bez obav sdělit kdykoliv to bude 

potřeba. 79% respondentů rovněž pociťuje možnost svobodně vyjádřit svůj názor, ale jen 

v některých situacích, například když budou o názor požádáni samotným vedením. 
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4.8.6.14 Zohlednění návrhů zaměstnanců 

43% respondentů se dočká vyslechnutí od vedení a následného zohlednění vlastního 

návrhu. 57% se sice dočká vyslechnutí, ale už se většinou nedočká zohlednění vlastního 

návrhu.  

4.8.6.15 Podpora vedení pro realizaci vlastních záměrů 

55% respondentů cítí podporu vedení při uskutečňování svých záměrů, projektů. 45% 

respondentů získává podporu pro své projekty, ale zdaleka není tato podpora samozřejmostí. 

4.8.7 Identifikační otázky  

4.8.7.1 Délka praxe ve škole 

Největší část zkoumaného vzorku na dané škole působí 10-20 let (48%), poté 

následuje skupina působící na škole 5-10 let (24%) a skupina působící na daném pracovišti 

déle jak 20 let (19%). Nejmenší zastoupení má skupina zaměstnanců, kteří jsou na dané škole 

v rozmezí od 1 do 5-ti let (10%). v obou školách tedy převládají pracovníci, kteří v organizaci 

působí už delší dobu. 

4.8.7.2 Věkové kategorie 

Největší skupina dotazovaných pedagogů spadá do kategorie 36-45 let, která tvoří 

polovinu všech respondentů. Následuje kategorie 46-55 let (24%) a 26-35 let (17%). 10% 

respondentů má více jak 56 let. 

4.8.7.3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Všechen pedagogický personál působící na prvním a druhém stupni má magisterský 

titul (celkem 74%). u pedagogických pracovníků vykonávající pozici vychovatele či 

vychovatelky nebo učitele či učitelky v mateřské školce už tato povinnosti není stanovena 

zákonem, proto 21% respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou a 5 % má dokončené 

bakalářské vzdělání. 

4.8.7.4 Pracovní pozice v organizaci 

40% respondentů pracuje jako učitelé na 2. stupni. Jen o něco méně učitelů (33%) 

pracuje na 1. stupni. 19% vzorku tvořil pedagogický personál v mateřské školce a zbylých 7% 

připadá na vychovatelky ve školních družinách. 



48 

4.9 Shrnutí výsledků provedeného výzkumu 

Při hledání faktorů, které nejvíce motivují pedagogické zaměstnance jsem z výzkumu 

zjistil, že nejdůležitější je dobrá atmosféra na pracovišti, jistota pracovního místa s finanční 

jistotou tabulkového platu. o něco menší význam má mzdové ohodnocení, nefinanční 

ohodnocení a možnosti dalšího vzdělávání. Naopak malý význam respondenti připisují 

možnostem pracovního postupu, snaze o vyšší prestiž školy či delšího nároku na dovolenou. 

Při zjišťování vnímání významu negativních faktorů působících na motivaci bylo 

zjištěno, že největší význam respondenti přisuzují nedostatku podpory od vedení 

a nedostatečnému technickému a praktickému vybavení organizace. Poté následovali faktory 

nižšího finančního ohodnocení a nízká prestiž povolání. Množství administrativní práce 

a práce vykonávaná nad rámec učitelských povinností už pro respondenty takový vliv nemá. 

Nutnost neustálého vzdělávání má pro respondenty zanedbatelný význam. 

Téměř polovina respondentů na sobě pocítila příznaky pracovního stresu nebo 

pracovním stresem procházejí. za významné zdroje stresu považují respondenti vysokou 

zodpovědnost práce a strach ze ztráty pracovního místa. i nekázeň žáků bývá označena jako 

podstatný vliv. Nižší vliv na stresu vidí respondenti ve vysokých nárocích okolí, častém 

výskytu konfliktních situací a slabé výkony žáků. 

U zkoumání nefinančního odměňování jsem zjistil, že s ním nepanuje moc velká 

spokojenost ačkoliv se všichni respondenti shodli na tom, že je pro ně kladné ohodnocení 

povzbudivé a velmi důležité. v oblasti trestů při špatných výkonech či pochybeních vládne 

naopak poměrně spokojenost, žádný respondent se necítil být poškozen vedením. v otázce 

zabývající se čerpáním výhod z účelových prostředků FKSP bylo patrné, že zaměstnanci jsou 

s nastavením čerpání těchto prostředků poměrně spokojeni a využívají je poměrně často. Při 

vnímání spravedlivého odměňování jsou zaměstnanci opatrní se svými záměry, ale spíše 

se klaní k myšlence, že v jejich společnosti je systém odměňování nastaven spravedlivě. 

Složitější je situace u speciálního odměňování vyplívajícího z kolektivní smlouvy. Třetina 

respondentů považovala systém odměňovaní dle kolektivní smlouvy špatně nastavený, dalších 

více jak 40% respondentů sice systém akceptují, ale mají k němu výhrady. Větší 

nespokojenost je přitom patrná na ZŠ v Ostravě-Hrabůvce. v otázkách zabývajících 

se finančním ohodnocením práce byla nalezena převaha mírné nespokojenosti s finančním 

ohodnocením práce. Většina respondentů si rovněž myslí, že výše mzdy neodpovídá 

vynaloženému pracovnímu úsilí, psychické náročnosti práce či míře zodpovědnosti, které 
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na ně jsou kladeny. Zaměstnanci však mají důvěru k vedení v problematice přerozdělování 

mezd, nemají pocit, že by někteří zaměstnanci byli bezdůvodně zvýhodňováni oproti jiným. 

V otázkách zaměřených na vzdělávání zaměstnanců jsem se snažil zjistit jejich postoje 

k získávání nových informací, možnosti rozvíjení jejich pracovního kapitálu a jeho využití 

v organizaci. z výzkumu jsem zjistil, že zaměstnanci mají ochotu se zdokonalovat, vzdělávat 

se a zlepšovat se. k tomu mají i dostatečnou podporu od zaměstnavatele, který rozvoj 

zaměstnanců vítá. u zaměstnanců rovněž panuje spokojenost s jejich dosavadní kariérou, 

nepociťují nedostatečný pracovní růst, nespokojenost s vykonávanou pozicí. Většina 

zaměstnanců už ani moc nepočítá s dalším pracovním růstem, jsou spokojeni s dosavadní 

pozici. Rovněž panuje spokojenost s uplatňováním svého pracovního potenciálu, kvalifikace. 

v tomto souboru otázek tedy nebylo zjištěno závažnějších nedostatků. 

 v sérii otázek zaměřené na pracovní prostředí jsem zkoumal spokojenost zaměstnanců 

s pracovními pomůckami a vybavením, s prostory na pracovišti, s technickým vybavením 

pracoviště. Zaměstnanci vyjádřili svoji nespokojenost s prostory učeben a kabinetů, důvody 

vidí v zastaralém a nekvalitním vybavení, v jejich stísněnosti a v nevzhlednosti místností. 

s učebními pomůckami a materiálem už je poměr spokojenosti a nespokojenosti poměrně 

vyrovnaný, i když lehce převažuje mírná nespokojenost, kterou zapříčiňuje zastaralost 

učebních pomůcek a jejich nedostatek. u dostupnosti a kvality technického vybavení byla 

zpozorována větší nespokojenost v ZŠ v Ostravě-Hrabůvce, kde pedagogové projevili 

nespokojenost s dostupností technických zařízení. Nejčastějším technickým vybavením, které 

se objevovalo ve třídách pedagogů, byly video přehrávače a CD přehrávače, v menší míře 

televize a interaktivní tabule. 

V otázkách zaměřené na vztahy v kolektivu, jsem se zabýval vztahy mezi kolegy, 

mezi nadřízenými a podřízenými.Všichni respondenti považovali vztahy s kolegy za dobré, 

pětina respondentů za velmi dobré. i se vztahy mezi nadřízenými a podřízenými pracovníky 

panovala spokojenost, i když jen 7% je označilo jako velmi dobré. Atmosféra v učitelském 

sboru je rovněž vnímaná pozitivně, a to navzdory tomu, že si téměř všichni respondenti jsou 

vědomi přítomnosti věčně nespokojených jedinců v kolektivu. v kolektivu není nouze 

o týmovou práci, která probíhá prakticky bezproblémově. i s ochotou jedinců v kolektivu 

a způsobem řízení školy jsou respondenti spokojeni. Pedagogové hodnotí kladně přístup 

vedení při jednání s podřízenými, rozumí zadávaným úkolům a vesměs je považují 

za smysluplné. Zaměstnanci považují zpětnou vazbu kterou jim poskytuje vedení za dobrou, 
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stejně tak dobře jsou včas a jasně informováni o důležitých informacích. Zaměstnanci vnímají 

pracovní morálku jako velmi dobrou, cítí, že můžou prezentovat své názory aniž by se museli 

bát postihu. Názor bývá vyslyšen a poměrně často bývá i zohledněn. Respondenti cítili 

podporu svých projektů a záměrů u vedení. Celkově vzato v interpersonálních vztazích nebyl 

nalezen žádný závažnější problém. 
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5 Návrhy a doporučení 
U nefinančního odměňování bylo zjištěno, že zaměstnanci by očekávali větší ocenění 

jejich práce, vynaloženého výkonu. Ačkoliv patří pochvala či vyzdvihnutí výkonu k těm 

jednodušším a podstatně nejméně nákladným formám odměňování, vedoucí pracovníci tuto 

formu často poněkud opomíjejí, vynaložené úsilí a snahu zaměstnanců berou jako 

samozřejmost. Přitom pouhá pochvala působí často jako silný motivační faktor při dosahování 

dalších cílů a výkonu práce, navíc rozvíjí vztah důvěry mezi zaměstnanci a vedením. Proto 

bych navrhoval, aby se s pochvalou, povzbuzením zaměstnanců zbytečně moc nešetřilo. 

Vedení by si mělo všímat, kdo se snaží podávat nadprůměrné výkony, pomáhat kolegům jak 

jen to jde, kdo se snaží zvýšit prestiž školy v pohledu veřejnosti, kdo dělá nejvíce práce nad 

rámec svých povinností, kdo přistupuje k práci nejzodpovědněji apod., a takové zaměstnance 

pak při vhodných příležitostech pochválit či povzbudit, dát jim najevo, že si všímají jejich 

dobrého výkonu. Vedení by tak mohlo třeba na pravidelných poradách více vyzdvihnout 

výkony jedinců či týmu, který odvedl v daném období velmi dobrou práci, předvedl snahu 

a dosáhl požadovaných výsledků. Netvrdím, že se tak neděje i v současnosti, nicméně 

z výzkumu soudím, že toto vyzdvihování nebývá tak běžné, jak by si zaměstnanci 

představovali. Mohlo by se zkusit zavést pravidelné (nefinanční) ocenění zaměstnance 

měsíce. Nemělo by se zapomínat ani na pochvalu či poděkovaní zaměstnancům 

za vynaloženou snahu při dosahování cíle, i když se jim samotného cíle z různých důvodů 

nepodařilo plně dosáhnout. Samozřejmě by se však ale zase nemělo s pochvalami a jejími 

různými formami plýtvat, to by naopak mělo opačný efekt, než je požadováno. Taky si musí 

dávat pozor, aby se některý zaměstnanec necítil odstrčený a nepotřebný, když na rozdíl 

od jiných nebude tak často odměňován.  

U systému zvláštních odměn zachycených v kolektivní smlouvě byla patrná 

nespokojenost s nastavením systému. Po vyhodnocení dotazníku jsem měl možnost ještě 

neformálně pohovořit s některými ze zaměstnanců. z těchto rozhovorů jsem nabyl pocit, že 

nespokojenost pravděpodobně pramení z finanční výše jednotlivých položek. Jejich velikost 

totiž byla nárazově snížena v rámci finančních úspor, některé položky byly zrušeny zcela. 

Razantně třeba byla zkrácena částka odměn, které vedení školy dává k příležitosti 

významného životního jubilea zaměstnance nebo za určitý počet odpracovaných let 

ve společnosti. Někteří zaměstnanci  jsou z toho zklamáni, mohou to brát i jako ráno pod pás, 

protože je vlastně šetřeno hlavně na těch nejloajálnějších dlouholetých zaměstnancích v dané 

škole. ve škole, kde nespokojenost s kolektivní smlouvou byla nižší, byla rovněž nižší snížená 
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částka. Můj návrh by tedy směřoval k větší promyšleností budoucí kolektivní smlouvy 

ve smyslu vyjádření úcty a odměny pro dlouholeté zaměstnance. Měly by se zvýšit částky 

uvedených odměn, byť třeba ne na původní úroveň, ale měl by být patrný vstřícný krok 

vedení vůči svým zaměstnancům. Výše těchto odměn přece jenom nezatěžují celkový 

disponibilní rozpočet v nějaké závratné míře.  

Zaměstnanci vyjádřili poměrně zřetelně nespokojenost s prostory na pracovišti, kde 

každodenně tráví podstatnou část své pracovní doby. Pocit příjemného pracovního prostředí 

může působit na člověka a jeho výkon velmi pozitivně. Naopak třeba stísněnost, nevzhlednost 

prostor nebo vědomí, že člověk má jen to nejzákladnější a nejlevnější možné vybavení, které 

může mít, nepůsobí na člověka příliš inspirativně, nemá motivující účinek. z dotazníku vyšlo 

najevo, že například vybavení učeben ani zdaleka neodpovídá představám pedagogů. Nábytek 

v učebnách bývá nezřídka i několik desítek let starý, například skříně, ve kterých 

se uchovávají některé učební pomůcky. Ty bývají po mnoha letech strávených v přítomností 

dětí a mladistvých často ve velmi špatném stavu. Některé učebny mají ještě zastaralé lavice, 

katedry, rozvrzaná učitelská křesla a oprýskané tabule. Je nutné uznat, že dochází k postupné 

renovaci, například většina starých židlí a lavic je už nahrazeno novými, ale stále mnoho 

učeben není moderně vybaveno. to je jistě spojeno s disponibilními zdroji školy, jejich 

nedostatek ve školství se projevuje i těmito způsoby. Nicméně vedení by mělo vynaložit úsilí 

na zajištění modernizace vybavení svého majetku, mělo by se to stát jednou z jejich priorit. 

Ať už by se jednalo o výměnu starých skříní či například nového vymalování učeben. Taky 

by vedení mělo dbát na odpovídající výzdobu jednotlivých učeben a chodeb. Učit a být učen 

v útulné učebně, vymalované třeba nějakou příjemnou stimulující barvou, s pěknou 

výzdobou,  může poskytnout efektivnější konečné výsledky než v učebnách nevzhledných, 

stereotypních, strohých se špatnou výbavou. Sám si dobře pamatuji, jak na mne působilo 

rozdílné prostředí různých učeben na stejné střední škole.  

Obdobné problémy mají pedagogové s kabinety. ve výzkumu byla zjištěné velká 

nespokojenost s kabinety. i zde by pomohla třeba nová výmalba, novější nábytek, ale i lepší 

rozvržení prostoru. v některých kabinetech se dokonce musí pedagogové dělit o jeden stůl, to 

se mi jeví jako nedostačující a nepraktické. Každý učitel by měl mít svůj vlastní a dostatečně 

velký prostor a vybavení, pokud je to možné. Rovněž by bylo vhodné, aby každý pedagog 

měl ve svém kabinetu osobní počítač, kde by mohl vykonávat administrativní práci. 

v současné době bývá v kabinetu obvykle maximálně jeden počítač, občas ani to ne. 
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Vedení by tak mohlo provést výzkum dotazováním nebo osobními pohovory, aby 

zjistilo, které aspekty jednotlivé zaměstnance v pracovním prostředí nejvíce trápí, kde vidí 

největší nutné změny. Poté by se rozhodlo, jestli nepřerozdělí disponibilní finance tak, aby 

byly uspokojeny některé ze základních požadavků zaměstnanců. Obdobně by to mohlo být 

provedeno u zjišťování potřebnosti a dostupnosti jednotlivých technických vybavení či 

pracovních pomůcek a materiálů. Mohlo by se zjistit, že do některých technických zařízení 

nebo pracovních pomůcek a materiálů bývá investováno zbytečně moc prostředků, přitom 

využitelnost není až tak vysoká a naopak, některé potřebné prostředky jsou vedením 

podceňovány. to může platit třeba o tiskárnách a kopírkách, na jejichž nedostupnost 

si pedagogové často stěžují. ke své práci potřebují tyto zařízení dosti často a přitom jich bývá 

ve škole málo, často se pedagogové setkávají třeba s tím, že si během přestávky nestihnou 

nafotit potřebný materiál v požadovaném množství, protože kopírku během přestávky 

potřebovali i ostatní zaměstnanci. Zajímavým vybavením do tříd pak může být třeba 

interaktivní tabule, která může dodat vyučování nový rozměr. Naopak provedený výzkum 

zjistil, že mnoho tříd má k dispozici video přehrávače, aniž by bylo na čem video přehrávat. 
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6 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou motivace zaměstnanců. Téma 

jsem si vybral jednak z důvodu zájmu o poněkud detailnější nahlédnutí do problematiky 

motivace a jejího působení na pracovní výkony, ale také z praktického hlediska, protože 

získané poznatky o motivaci, motivačních faktorech a metodách na zvýšení motivace najdou 

dle mého široké uplatnění i v běžném životě. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu motivace zaměstnanců ve vybrané 

společnosti a následně navrhnout návrhy a doporučení, které by napomohli zvýšení motivace 

zaměstnanců v organizaci a tím snad i zvýšení jejich výkonnosti a efektivnosti. Pro analýzu 

jsem si nakonec vybral z důvodu velikosti výzkumného vzorku hned dvě organizace – dvě 

základní školy se sídlem v Ostravě. 

Na výzkum jsem se mimo jiné připravil i studiem odborné literatury, z níž jsem čerpal 

při tvorbě teoretické části bakalářské práce. Pro zanalyzování současného stavu motivace 

zaměstnanců v organizacích jsem využil dotazníkového šetření a to hlavně z důvodu menší 

časové náročnosti, přijatelnější formy dotazování pro zaměstnance (anonymnost, vlastní 

rozvržení času potřebného pro vyplnění apod.) a lepšímu a rychlejšímu zpracování informací. 

Své poznatky z teoretické části bakalářské práce jsem následně využil při tvorbě dotazníku, 

a taky zhodnocování jeho výsledků. Snažil jsem se nalézt zejména nedostatky týkající 

se motivace zaměstnanců v organizacích, tyto nedostatky poté dále řešit a nakonec navrhnou 

řešení v návrzích a doporučeních. Šlo o návrhy týkající se finančního i nefinančního 

odměňování, prostorů pracoviště a jeho vybavení. Stanovený cíl mé bakalářské práce se mi 

tak podařilo naplnit. 

Během zpracovávání bakalářské práce mne téma motivace poměrně zaujalo, bylo 

zajímavé sledovat vývoj jednotlivých teorií motivací nebo rozklíčování procesu motivace. 

Bezesporu zajímavé bylo i dotazníkové šetření. u některých otázek mne odpovědi docela 

překvapily či zaujaly. S odstupem času jsem však došel závěru, že počet otázek v mém 

dotazníkovém šetření by si přece jen zasloužil jistou redukci. Věřím, že zkušenosti a poznatky 

nabyté při zpracovávaní bakalářské práce mi budou v budoucnu užitečné. 
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Seznam zkratek 

AJ – anglický jazyk 

Obr. – obrázek 

apod. – a podobně 

ESF – Evropský sociální fond 

FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb 

MŠ – mateřská škola 

např. – například 

tab. – tabulka 

sb. - sbírky 
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tzv. – tak zvané 
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školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2011 

        ……………………………… 

                Lukáš Bakončík 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Markova 2925/23, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
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