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Anotace 

Předkládaná práce je zaměřena na průzkum systému vzdělávání úředníků 

samosprávných celků v ČR a řízení motivace těchto úředníků. Práce je rozdělena do čtyř 

kapitol a obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část sleduje základní zásady 

vzdělávání dospělých a na ně navazující vzdělávání úředníků. V praktické části diplomové 

práce je provedena analýza vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a to 

formou marketingového průzkumu. Marketingový průzkum zkoumá jen „řadového“ 

úředníka územní samosprávy nikoliv úředníky na vedoucích pozicích. Tato práce přináší 

řadu výstupů. Personální práce velmi zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu vykonávaných 

činnosti a s tím spojenou efektivitu státní správy. Výběr pracovníků a jejich vzdělání jsou 

hlavními pilíři personálních činností, které v konečném důsledku vytváří obraz organizace 

v očích veřejnosti.  

Klíčová slova:  veřejná správa, reformy, lidské zdroje, personální práce, vzdělávání, 

motivace. 

Summary 

This work is focused on the exploration of training for officials at the local authorities in 

the Czech Republic and management of motivation. The work is divided into four chapters 

and includes theoretical and practical. The theoretical part analyzes the basic principles of 

adult education and related training of staff. In the practical part of the thesis is an analysis 

of training of officials of local governments in the form of marketing research . Marketing 

research examines the " ordinary " local government official rather than officials in senior 

(or management) positions. This work introduces a number of outputs. Staff work very 

significantly affects the quality of work performed and the resulting efficiency of state 

administration. Selection of workers and their education are the main pillars of personal 

activities , which ultimately creates an image of the organization in the public eye.  

Key words:  public (state) administration, reform, human resources, staff work,  training , 

motivation.  



   

OBSAH 
SEZNAM ZKRATEK 
1 ÚVOD, CÍL PRÁCE......................................................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISTIKA MĚÚ PODBOŘANY .................................................................................... 3 

2.1 Město Podbořany a Městský úřad Podbořany .................................................................... 3 

2.2 Zaměstnanecká struktura a základní údaje o MěÚ Podbořany ......................................... 4 

2.2.1 Základní údaje o Městském úřadu Podbořany .................................................................................. 5 

2.2.2 Profil úředníka MěÚ Podbořany ....................................................................................................... 6 

3 CHARAKTERISTIKA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ................................... 8 

3.1 Vzdělávání dospělých ............................................................................................................ 8 

3.1.1 Subjekty vzdělávání a předpoklady zaměstnance ke vzdělávání ...................................................... 9 

3.1.2 Spektrum a metody vzdělávání ....................................................................................................... 10 

3.1.3 Cyklus vzdělávání ........................................................................................................................... 14 

3.1.3.1 Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání ...................................................................... 16 

3.1.3.2 Plánování vzdělávání ............................................................................................................... 18 

3.1.3.3 Realizace vzdělávání ................................................................................................................ 18 

3.1.3.4 Vyhodnocení  vzdělávání .......................................................................................................... 20 

3.1.4 Motivace ke vzdělávání .................................................................................................................. 21 

3.1.4.1 Motivační struktura .................................................................................................................. 22 

3.1.4.2 Pracovní motivace ................................................................................................................... 23 

3.1.4.3 Motivace ke vzdělávání ............................................................................................................ 25 

3.2 Vzdělávání ve veřejné správě .............................................................................................. 27 

3.2.1 Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech .............................................................................. 28 

3.2.2 Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků ................................................................... 29 

3.2.2.1 Formy vzdělávání ..................................................................................................................... 29 

3.2.2.2 Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů .............................................. 31 

4 ANALÝZA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE NA MĚÚ 
PODBOŘANY POMOCÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ........................................................... 33 

4.1 Analýza dotazníkového šetření ........................................................................................... 33 

4.1.1 Postoj zaměstnanců k organizaci a prestiž organizace .................................................................... 35 

4.1.2 Pracovní kolektiv, spolupracovníci, pracovní vztahy s nadřízenými .............................................. 37 

4.1.3 Motivace zaměstnanců .................................................................................................................... 39 

4.1.4 Vztah zaměstnanců ke vzdělávání .................................................................................................. 42 

5 NÁVRHY A OPATŘENÍ ................................................................................................................ 49 

5.1 Návrhy na zlepšení motivace a atmosféry v organizaci ................................................... 49 

5.1.1 Zhodnocení současné situace .......................................................................................................... 49 

5.1.2 Ideální stav ...................................................................................................................................... 51 

5.1.3 Návrhy a opatření ............................................................................................................................ 51 

5.2 Návrhy na zlepšení v oblasti vzdělávání ............................................................................ 53 

5.2.1 Zhodnocení současné situace .......................................................................................................... 53 

5.2.2 Ideální stav ...................................................................................................................................... 56 

5.2.3 Návrhy a opatření ............................................................................................................................ 56 

5.3 Ostatní návrhy a doporučení ............................................................................................... 58 

6 ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 59 

LITERATURA 

SEZNAM TABULEK  
SEZNAM GRAFŮ  
SEZNAM OBRÁZKŮ  
SEZNAM PŘÍLOH  
 



   

SEZNAM ZKRATEK 

č.           číslo 

IMZ             instrukčně metodické zaměstnání 

IT         informační technologie (popřípadě správce IT) 

MěÚ         Městský Úřad Podbořany 

ORP                                                   obec s rozšířenou působností 

p.h.            průměrná hodnota  

Sb.             Sbírka zákonů 

ZOZ               zvláštní odborná způsobilost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Beneš: Koncepce vzdělávání ve veřejné správě a řízení motivace zaměstnanců 
 

2012                                                                                                                                                          
  

1

1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Vývoj společnosti nutí i veřejnou správu k zásadním reformním krokům, zejména 

její modernizaci, která bude v konečném důsledku znamenat službu obyvatelstvu. Za této 

situace se do popředí dostává role managementu lidských zdrojů, protože využití lidského 

potenciálu je stěžejní pro každou organizaci. V současném konkurenčním prostředí je pro 

veřejnou správu velice složité získat a udržet talentované a schopné pracovníky. Mnohdy 

to souvisí s motivací, a i když finanční odměna není srovnatelná se soukromým sektorem, 

je možné si kvalifikované pracovníky udržet využitím jiných motivačních nástrojů. 

Možnost zvyšování kvalifikace může být jedním z těchto nástrojů. Kvalifikovaná pracovní 

síla je jednou z podmínek fungování jakékoli firmy a samozřejmě i předpokladem 

fungování veřejné správy.  

Systém vzdělávání úředníků je upraven několika předpisy. V  případě samosprávy 

se jedná o zákon o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.), 

který nabyl účinnosti 1. ledna 2003. V případě zaměstnanců ve správních úřadech se jedná 

o Usnesení vlády č. 1542 ze dne 30. listopadu 2005. Hlavním cílem zavedení zákonem 

upraveného systému vzdělávání obou součástí veřejné správy je profesionalizace veřejné 

správy a dosažení kvalitní a jednotné úrovně odborných znalostí.  

Cílem diplomové práce je zaměřit se na systém vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků a řízení jejich motivace. Teoretická část práce sleduje základní 

zásady vzdělávání dospělých a na ně navazující vzdělávání úředníků. V praktické části 

diplomové práce bude provedena analýza vzdělávání úředníků územních samosprávných 

celků a to formou marketingového průzkumu. Další oblastí, na kterou byl zaměřen 

marketingový průzkum, byla oblast řízení pracovní motivace těchto úředníků. 

Marketingový průzkum zkoumá jen „řadového“ úředníka územní samosprávy a ostatní 

úředníky (vedoucí úředník, vedoucí úřadu apod.) nezkoumá. Tento výběr byl poveden 

zejména proto, že rozsah činností státní správy a její hierarchická struktura je velmi 

rozsáhlá a složitá.  

Personální práce velmi zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu vykonávaných 

činností a s tím spojenou efektivitu státní správy. Výběr pracovníků a jejich vzdělání jsou 

hlavními pilíři personálních činností, které v konečném důsledku vytváří obraz organizace 

v očích veřejnosti. A bez přiměřených motivačních faktorů není možné vybrat kvalitní 
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pracovníky, kteří jsou schopni zajistit moderní a profesionální výkon státní správy. 

Společnost, která se dynamicky rozvíjí, je provázena značným množstvím změn a to nutí 

organizaci přizpůsobit se tomuto tlaku volbou vhodných pracovníků.  

Diplomová práce je tematicky rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část zahrnuje kapitolu 2, kde je charakterizována struktura MěÚ Podbořany 

a kapitolu 3, která mapuje proces vzdělávání ve státní správě obecně. Praktická část práce 

se v kapitole 4 zabývá analýzou procesu vzdělávání a řízení pracovní motivace na MěÚ 

Podbořany prostřednictvím marketingového průzkumu a zároveň obsahuje výsledky tohoto 

šetření. Kapitola 5 pak přináší případné návrhy,  opatření a nástroje ke zlepšení situace 

v problematických oblastech.  
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2 CHARAKTERISTIKA MĚÚ PODBOŘANY  

V České republice existuje 205 obcí s rozšířenou působností a jednou z těchto obcí 

je i Město Podbořany. MěÚ Podbořany vykonává státní správu v samostatné a přenesené 

působností na území svého správního obvodu. Správní obvody rozšířené působnosti těchto 

obcí jsou stanoveny vyhláškou č. 388/2002 Sb. Ve většině případů se jedná o část 

správního obvodu bývalého okresu. Po zrušení okresních úřadů v roce 2002 byla přenesená 

působnost asi z 80 % delegována na tyto obce a tím se staly mezičlánkem přenesené 

působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. To vše souviselo se 

schválenou koncepcí reformy veřejné správy v České republice. Touto koncepcí bylo 

určeno, že se u nás nebude státní správa vyvíjet cestou oddělení státní správy 

od samosprávy, ale přenesením působností ze sféry státní správy na územní samosprávu. 

Obecné vymezení působnosti vybraných obcí je dáno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Ve speciálních zákonech je dále stanovena rozšířená působnost a to zejména v těchto 

agendách [15]:  

• evidence obyvatel, 

• vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, 

• živnostenské oprávnění, 

• sociálně-právní ochrana dětí, 

• vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, 

• státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství, 

• doprava a silniční hospodářství.  

 

2.1 Město Podbořany a Městský úřad Podbořany  

 Město Podbořany vykonává svoje funkce dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a vzniklo dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

S počtem 6 200 obyvatel je třetím největším městským sídlem okresu Louny. Městský úřad 

nejlépe charakterizuje organizační struktura uvedená na obrázku č. 1 [15].  
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Obrázek 1: Organizační struktura ORP Podbořany 

Zdroj: ORP Podbořany 

2.2 Zaměstnanecká struktura a základní údaje o MěÚ Podbořany  

Městský úřad Podbořany nevykonává jen správní činnosti, ale zajišťuje také chod 

domu s pečovatelskou službou, provoz knihovny, muzea a kina. Pod úřad patří 

i zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města. V následující tabulce a grafu je možné 

sledovat vývoj počtu a struktury zaměstnanců v jednotlivých letech. 
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Tabulka 1: Vývoj počtu a struktury zaměstnanců 

ROK 2008 2009 2010 2011 
ZAMĚSTNANCI CELKEM 89 99 99 92 
ÚŘEDNÍCI 54 53 53 48 
OBSLUŽNÍ ČINNOSTI (IT, ÚČETNÍ, ÚKLID) 7 6 6 6 
PRACOVNÍCI ZAJIŠŤUJÍCÍ CHOD KINA, MUZEA, KNIHOVNY 5 4 5 3 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 9 9 8 8 
ÚDRŽBA MĚSTA 14 27 27 27 

Zdroj: ORP Podbořany 
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Graf 1: Struktura zaměstnanců ORP Podbořany 

Zdroj: ORP Podbořany 

2.2.1 Základní údaje o Městském úřadu Podbořany 

Městský úřad plní úkoly, které mu ukládá rada a zastupitelstvo a pomáhá 

jednotlivým komisím a výborům zastupitelstva v jejich činnosti. Město v rámci své 

samostatné působnosti spravuje samo záležitosti, které jsou v jeho zájmu a v zájmu jeho 

občanů, pokud je nespravuje kraj.  Městský úřad v rámci přenesené působnosti vykonává 

státní správu v rozsahu vyplývající z příslušných zákonů. Proto je tento úřad nazýván 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přenesená působnost je vykonávána ve správním 

obvodu stanoveném příslušným předpisem.  
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Obec je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou. Zastupitelstvo obce je 

tvořeno 21 zastupiteli. Počet členů rady města je 7 a jejími členy jsou starosta 

a místostarosta.  

MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  ttvvoořříí  ssttaarroossttaa,,  mmííssttoossttaarroossttaa,,  ttaajjeemmnnííkk  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  aa  zzaamměěssttnnaannccii  

oobbccee  zzaařřaazzeenníí  ddoo  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu..  VV  ččeellee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  jjee  ssttaarroossttaa..  RRaaddaa  mmůůžžee  zzřřííddiitt  pprroo  

jjeeddnnoottlliivvéé  úússeekkyy  ččiinnnnoossttii  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  ooddbboorryy  aa  oodddděělleenníí,,  vv  nniicchhžž  jjssoouu  zzaaččlleenněěnnii  

zzaamměěssttnnaannccii  zzaařřaazzeenníí  ddoo  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu..  TTaajjeemmnnííkk  úúřřaadduu  mmiimmoo  jjiinnéé  vvyykkoonnáávváá  ffuunnkkccii  

ssttaattuuttáárrnnííhhoo  oorrggáánnuu  zzaamměěssttnnaavvaatteellee  ((ppooddllee  zzvvllááššttnníícchh  ppřřeeddppiissůů))  vvůůččii  zzaamměěssttnnaannccůůmm  oobbccee  

zzaařřaazzeennýýcchh  ddoo  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  [[99]]..  

2.2.2 Profil úředníka MěÚ Podbořany 

Pracovní místo úředníka lze považovat za určitou jednotku struktury organizace, 

která se nemění, ať už je na tomto místě kdokoliv. Základní požadavky jsou stanoveny 

zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů. Dle § 16 tohoto zákona je úředník povinen: 

- dodržovat ústavní pořádek České republiky, 

--  dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané,  

--  dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl 

řádně seznámen,  

--  hájit při výkonu správních činností veřejný zájem,  

--  plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,  

--  prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanovené zákonem o úřednících,  

--  jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu 

práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,  

--  zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního 

samosprávného celku,  

--  zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 

zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,  
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--  v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou 

darů nebo výhod poskytovaných územním samosprávným celkem, u něhož je 

zaměstnán, nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv,  

--  v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním,  

--  poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních 

právních předpisů.  

Při jednání je úředník povinen identifikovat svou osobu sdělením svého jména, 

příjmení, úřadu (ve kterém je zařazen k výkonu práce) a další nutné údaje. Jako každý 

zaměstnanec je úředník povinen plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky. 

Z pohledu veřejné správy jako služby je samozřejmé, že úředník musí zachovávat pravidla 

slušnosti. Základními předpoklady, které musí úředník splňovat jsou: dosažení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a další podmínky stanovené platnými 

předpisy [10]. Pro některé činnosti vykonávané úřadem jsou zvláštními zákony stanoveny 

speciální požadavky. Například pro činnost zkušebního komisaře je stanoven minimální 

věk 25 let, držení řidičského průkazu příslušné skupiny 5 let, středoškolské vzdělání  

a další. To je jen jedna z mnoha činností vykonávaných organizací. Stále rostoucí nároky 

na výkon státní správy v konečném důsledku znamenají zvýšené požadavky na flexibilitu 

pracovníků, ochotu pracovat v týmech, schopnost ovládat výpočetní techniku a ochotu 

stále se vzdělávat. 
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3 CHARAKTERISTIKA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ VE 

VEŘEJNÉ SPRÁVĚ   

Učení/vzdělávání a rozvoj definoval britský Chartered Institute of Personnel and 

Development (2001) následujícím způsobem [1]: 

„Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy 

učení/vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávažnější výsledky pro podnik a podnikání jsou 

zvýšená efektivnost a udržitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledkem 

zvýšená schopnost, adaptabilita a zaměstnatelnost“. Jde tedy o rozhodující podnikový 

proces jak v ziskových, tak neziskových organizacích. Složkami tohoto procesu jsou: 

- učení se - Bass a Vaughan (1966) je definovali jako „relativně permanetní změnu 

v chování, ke které dochází v důsledku praxe nebo zkušenosti“, 

- vzdělávání – rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí požadovaných spíše obecně 

ve všech oblastech života, než aby šlo o znalosti a dovednosti vztahující se 

k nějakým konkrétním oblastem pracovní činnosti, 

- rozvoj – růst nebo realizace osobních schopností a potenciálu prostřednictvím 

nabízejících se vzdělávacích akcí a praxe, 

- odborné vzdělávání (výcvik) – plánované a systematické formování chování 

pomocí příležitosti k učení, vzdělávacích akcí, programů a instrukcí, které 

jedincům umožňují dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, aby 

mohli svou práci vykonávat efektivně [1].  

3.1 Vzdělávání dospělých  

 Už od padesátých let 20. století nastupuje trend změny struktury pracovních míst. 

Nastává nárůst počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků ve sféře státní správy, 

vzdělávání, zdravotnictví, kultury, ve službách a odvětvích průmyslové infrastruktury [7]. 

Tento trend postupem času nabíral na intenzitě a v současné době je kvalitní vzdělání 

a jeho průběžné prohlubování základní podmínkou úspěchu na trhu práce.  
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Výchova a vzdělávání přispívají k rozvoji požadovaných schopností zaměstnanců. 

Jsou to dva související procesy, které se navzájem ovlivňují. Výchovu chápeme jako 

proces vytváření osobnosti člověka. Vzdělávání je formou dotváření a rozvoje osobnosti. 

Proces výchovy a vzdělávání je možné popsat následujícími atributy [6]: 

- Kdo? – subjekt vzdělávání, 

- Jak? – forma vzdělávání, 

- Co? – obsah vzdělávání a výchovy, 

- Proč? – motivace vzdělávání, 

- Kdy? – časová dimenze procesu vzdělávání. 

3.1.1 Subjekty vzdělávání a předpoklady zaměstnance ke vzdělávání 

Hlavní subjekt vzdělávacího procesu je pracovník organizace. Další subjekty, které 

se podílejí na procesu vzdělávání jsou: vrcholový management, liniový nadřízený 

a personální útvar.  

Vrcholový management má za úkol dohlížet nad personální strategií organizace. 

Kontroluje její soulad se strategickými cíly organizace. Liniový nadřízený sleduje 

zaměstnance a cíleně podporuje jeho rozvoj. Základní podmínkou je vzájemná 

komunikace. Nadřízený vyhodnocuje vzdělávací aktivity, nalézá nedostatky a s pomocí 

motivačních faktorů eliminuje mezery ve vzdělání. Personální činnosti v organizaci 

zajišťuje personální útvar. Jednou z jeho hlavních aktivit je plánování vzdělávacího 

procesu v organizaci. 

 Zaměstnanec musí mít pro splnění požadavků organizace určité schopnosti 

a kvalifikaci či odbornou způsobilost. Aby dokázal shora uvedené splnit, tak musí splňovat 

tři základní předpoklady [6]: 

- je vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi, které 

k takovému chování potřebuje, 

- je k takovému chování motivován, spatřuje v něm tedy hodnotu a je ochoten 

vynaložit tímto směrem potřebnou energii, 

- má možnost v daném prostředí organizace toto chování použít. 
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Znalosti, schopnosti a dovednosti jednotlivců jsou určujícím faktorem „hodnoty“ celé 

organizace. Znalosti charakterizujeme jako osvojený souhrn teoretických poznatků, 

představ a pojmů získaných učením, praktickou činností a zkušenostmi. Dovednosti 

člověka představují jeho způsobilost a dispozice umožňující konat určité činnosti. Pracovní 

dovednosti  lze chápat jako efektivní a kreativní vykonávání požadovaných pracovních 

úkonů a přiměřenou reakci na pracovní podmínky [6].  

3.1.2 Spektrum a metody vzdělávání 

Zvolená metoda vzdělávání by měla odrážet cíle vzdělávání, konkrétní potřeby 

a styl vzdělávání vzdělávající se osoby. Čím složitější budou dovednosti, které je třeba 

zvládnout, tím aktivnější musejí být metody vzdělávání. Vzdělávací program by měl 

poskytovat přiměřený čas pro osvojení, vyzkoušení a akceptaci nových poznatků [1].  

Existuje určité spektrum vzdělávání od neformálního k formálnímu, které podle 

Watkinse a Marsicka (1993) tvoří [1]: 

- nepředvídané zážitky a střety, které mají za následek učení jako náhodný vedlejší 

produkt, který může nebo nemusí být vědomě rozpoznán, 

- pověření novou prací a účast v týmech nebo jiné s prací spojené podněty a výzvy, 

které jsou využity k učení a seberozvíjení, 

- samostatně iniciované a samostatně plánované zážitky a zkušenosti, včetně 

využívání médií a vyhledávání kouče nebo mentora, 

- skupiny zaměřené na komplexní kvalitu nebo zlepšování, popřípadě na aktivní 

učení, určené ke zkvalitnění soustavného učení za účelem soustavného zlepšování, 

- poskytování určitého rámce učení spojeného s plánováním osobního rozvoje nebo 

s plánováním kariéry, 

- kombinace méně organizovaných příležitostí s organizovanými a strukturovanými, 

které slouží k učení se ze zkušeností a zážitků,  

- účelově vytvořené programy mentorování, koučování nebo vzdělávání 

na pracovišti při výkonu práce, 
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- formální vzdělávací programy, které mohou vést k získání určité odborné 

kvalifikace. 

Neformální vzdělávání je učením se ze zkušeností. Hlavní výhody neformálního 

vzdělávání jsou: 

- úsilí věnované učení odpovídá bezprostřednímu prostředí a je na ně zaměřené, 

- znalostí věcí lze dosáhnout spíše postupně než pomocí „nestravitelných velkých 

soust“, 

- vzdělávající se osoby určují sami, jakým způsobem získají znalosti, které potřebují, 

- je snadné přenášení nově naučeného do praxe. 

Naproti tomu nevýhody neformálního vzdělávání jsou: 

- někteří lidé nemusejí toto vzdělání využít, 

- může být neplánované a nesoustavné – nemusí plně uspokojovat potřeby jedince 

i organizace, 

- vzdělávající osoby si mohou osvojit špatné návyky.  

Formální vzdělávání je plánované a systematické a používá strukturované 

vzdělávací programy skládající se z instruktáže a praktického vyzkoušení si naučené látky 

[1]. 

Existuje několik faktorů ovlivňujících volbu metod [6]:  

- cíle učení (vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty), 

- lidský faktor (lektoři účastníci, prostředí), 

- předmět a obsah vzdělávání (specifický předmět a požadavky podniku, 

interdisciplinární těžkosti), 

- časové a materiální faktory (čas, finance, vzdělávací zařízení), 

- principy učení (motivace, aktivní zapojení, individuální přístup, zpětná vazba, 

přenos poznatků).    

Podle Koubka je možné metody vzdělávání rozdělit do dvou základních skupin [6]: 
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1. Metody vzdělávání na pracovišti („on the job“), na konkrétním pracovním místě, při 

vykonávání běžných pracovních činností, které jsou vhodnější u vzdělávání dělníků. 

Patří sem například: 

- instruktáž při výkonu – nejjednodušší a nejčastěji používaná metoda při zácviku 

nového pracovníka. Metoda je založena na napodobování pracovního postupu 

odpozorovaného od zkušeného kolegy. Postup při instruktáži by měl mít šest fází: 

příprava, prezentace, výklad, demonstrování, procvičování a zdokonalování. 

Pracovník by měl mít zájem dále se vzdělávat a být přesvědčen, že učení je 

přínosné pro vykonávanou práci i pro něj samotného [1], 

- rotace práce – u této metody se pracovník přesouvá po různých částech 

organizace. Pracovník si rozšiřuje své schopnosti a dovednosti a poznává 

komplexně celou organizaci. Tato metoda je možná pouze u méně složitých 

činností, 

- koučování – jedná se vlastně o dlouhodobou instruktáž. Dochází zde k periodické 

kontrole ze strany organizace (např. nadřízený). Má formu osobního (zpravidla 1 + 

1) přístupu ke vzdělávání na pracovišti, který pomáhá lidem rozvíjet jejich 

dovednosti a úroveň schopností. Obvykle je při koučování používám GROW model 

(G – goal/cíl, R – reality/skutečnost, O – option/nabídka, W – wrapping up/shrnutí, 

GROW - růst). Kouč by měl pracovníkům poskytovat rady a využívat jejich silné 

stránky a zkušenosti. Pomocí zpětné vazby by měli být pracovníci informování 

o tom, jak se jim daří plnit zadané úkoly. Koučování může být neformální, ale mělo 

by poskytovat motivaci, jasnou strukturu, jasný program a efektivní zpětnou vazbu 

[1], 

- mentorování – obdobná metoda jako koučování, ale vzdělávající pracovník je 

vybrán novým (zaškolovaným) pracovníkem, který mu radí, stimuluje a usměrňuje. 

Mentoring doplňuje formální vzdělávání a výcvik tím, že nabízí individuální vedení 

od zkušených pracovníků. Mentor pomáhá zejména v těchto oblastech: orientace 

v podniku (podniková kultura, mezilidské vztahy, základní hodnoty organizace 

apod.), rady ohledně sebevzdělávání, pomoc v administrativních záležitostech 

a koučování týkající se specifických dovedností [1]. 
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2. Metody vzdělávání mimo pracoviště („off the job“) jsou vhodnější u vzdělávání 

manažerů a specialistů. U vzdělávání úředníků lze použít tyto metody [6]: 

- přednáška – jde o pasivní předání informací, jsou předávány faktické informace 

nebo teoretické znalosti; většinou se jedná o jednosměrný tok informací,  

- diskuse – školitel má za úkol stimulovat posluchače k mluvení, vést diskusi předem 

určeným směrem a zajistit dílčí a závěrečné shrnutí diskuse [1], 

- seminář - jedná se o kombinaci přednášky a diskuse, je zde aktivnější zapojení 

účastníků do předávání informací od školitele; stále jde o jednosměrný tok informací, 

ale s větším zapojením účastníků [6]. 

Další metody jsou více participativní a předpokládají vysokou míru aktivity 

účastníků. Velkou výhodou je, že podporují lepší zapamatování naučené látky [6]. Mezi 

tyto metody patří: 

- e-learning (elektronické vzdělávání) – definovali Pollard a Hillage (2001) jako 

„poskytování a správu příležitostí ke vzdělávání a jejich podporu pomocí počítačové, 

síťové a internetové technologie za účelem napomáhání pracovního výkonu a rozvoji 

jedinců [1]. V případě kombinace s jinými metodami lze zabezpečit komplexnější 

přístup oproti použití dřívějších postupů. E-learning lze rozdělit na tyto typy: 

 samostatný, separovaný e-learning – osoba se vzdělává s pomocí příslušné 

technologie  samostatně bez zapojení ostatních vzdělávaných osob nebo 

instruktorů; 

 živý e-learning – vzdělávající se osoba a instruktor používají příslušnou 

technologii a jsou spolu v určitém čase v kontaktu, ale na různých místech; 

 kolaborativní, kolektivní e-learning – vzdělávání probíhá pomocí výměny 

a předávání informací mezi účastníky vzdělávání prostřednictvím diskusních 

fór, společenství praktiků, počítačových bulletinů a besed (chatu) [1]. 

V posledních letech došlo ke značnému nárůstu vzdělávání pomocí této metody. 

Obrovskou výhodou je, že snižuje zásadním způsobem náklady na školení a to zejména 

ve smyslu omezení nepřítomnosti pracovníka na pracovišti a dalších nákladů spojených 

s vysláním pracovníka na školení. Další podstatnou výhodou je, že si účastník může 

zvolit vlastní tempo vzdělávání s dodržením určitých stanovených termínů dokončení. 
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Tuto metodu lze uplatnit u obvyklých postupů a procesů v organizaci, programů 

orientace a vzdělávání a také v rozvoji dovedností v oblasti informačních technologií. 

S menší efektivitou lze tuto metodu využít při rozvíjení dovedností typu: vytváření týmů, 

schopnost komunikace a prezentace. [1].   

- Případová studie – tato metoda by měla usilovat o zlepšení schopností zkoumat 

problémy, hledat informace, vyměňovat si nápady a analyzovat zážitky a zkušenosti. 

Jedná se o objevení podstaty věcí a procesů, na které je případová studie zaměřena. 

Metoda je používána zejména ke vzdělávání manažerů a vedoucích týmů. Účastníci 

musí analyzovat nějakou událost a odhalit příčiny problému s návrhem řešení [1].  

- Workshop – jedná se o populární metodu zaměřenou na prodiskutování určitých 

konkrétních situací. Jsou hledány možné přístupy s pozitivním zvládnutím těchto 

situací. Jsou požívány ve skupině s maximálně 15 účastníky. Při této metodě jsou 

trénovány manažerské dovednosti a komunikační schopnosti [6]. 

- Outdoor assessment – cílem této metody je hodnocení schopností a dovedností 

jednotlivců nebo týmu. Cílovou skupinu tvoří, pracovníci a management všech 

úrovní. Tato metoda dokáže odhalit schopnosti pracovníka v těchto oblastech: práce 

ve stresu v průběhu času, orientaci ve složité situaci, vedení lidí, analytické myšlení, 

nezávislost a další [3]. 

- Manažerské hry – metoda je založena na tom, že skupina dostane scénář s rolemi. 

Hrají se vybrané pracovní situace. Je zkoumán možný přístup k řešení problémů 

a nepředvídaných situací.  

Vzdělávacích metod je velké množství a zde byly uvedeny jen některé z nich. 

Každá z metod má určité přednosti i některá omezení a při výběru je nutné brát v úvahu 

veškeré faktory, které ovlivňují vzdělávání. 

3.1.3 Cyklus vzdělávání 

Výběrem vhodného pracovníka splní organizace základní požadavek, a tím je 

požadovaná schopnost pracovníka vykonávat určitou činnost. Ve většině případů je však 

nutné další vzdělávání a kvalifikační růst, který zabezpečí, že budou splněny konkrétní 

požadavky na pracovní místo. Cílem podnikového vzdělávání je zabezpečit efektivní 
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vzdělávání pracovníků. Pro organizaci i její zaměstnance přináší systematické vzdělávání 

řadu výhod. Těmito výhodami jsou [6]: 

- v organizaci jsou stále připravení pracovníci, bez nutnosti jejich náročného hledání 

na trhu práce, 

- pracovní schopnosti jsou formovány dle potřeb organizace, 

- dochází ke zlepšování kvalifikace, znalostí, dovedností i osobnosti zaměstnanců, 

- je celkově efektivnější než jiné způsoby vzdělávání, 

- ztráty pracovní doby v důsledku vzdělávání jsou lépe předvídatelné a tudíž je možno 

lépe eliminovat jejich dopad, 

- dochází k neustálému zlepšování vzdělávacích procesů v důsledku toho, že jsou 

zohledněny zkušenosti z předcházejícího vzdělávacího cyklu, 

- ulehčuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých 

zaměstnanců, 

- zlepšuje vztah zaměstnanec – organizace včetně zvýšení motivace zaměstnanců, 

- umožňuje realizaci moderní koncepce řízení pracovní výkonnosti, 

- získávání a stabilizace zaměstnanců je snadnější a to v důsledku nárůstu atraktivity 

organizace, 

- dochází k nárůstu tržní ceny zaměstnance, 

- dochází k nárůstu personálního a sociálního rozvoje zaměstnance s možností 

funkčního a platového postupu, 

- přispívá ke zlepšování pracovních a mezilidských vztahů [6]. 

Vzdělávání přináší organizaci samozřejmě i některé nevýhody: 

- nebezpečím pro organizaci je odchod pracovníka (kvalifikovaná pracovní síla má 

na trhu práce větší cenu), do kterého bylo investováno prostřednictvím vzdělávacích 

aktivit množství prostředků, 

- zabezpečit setrvání zaměstnance v organizaci je jednoznačný požadavek, který lze 

zajistit mnoha motivačními způsoby, které v konečném důsledku znamenají finanční 

zátěž, 
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- vzdělávání odčerpává finanční prostředky, které by bylo možné využít na splnění 

jiných cílů, 

- obtížná kvantifikace přínosů vzdělávání pro organizaci.  

Podnikové vzdělávání je dlouhodobý proces, který tvoří čtyři fáze [6]: 

- identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání, 

- plánování vzdělávání, 

- realizace vzdělávacího procesu, 

- hodnocení výsledků vzdělávání. 

3.1.3.1 Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání 

Veškeré vzdělávání musí být založeno na znalosti toho, co je potřeba udělat a proč. 

Z tohoto důvodu musejí být identifikovány a analyzovány potřeby vzdělávání organizace, 

skupin i jednotlivců [1]. Analýza potřeb vzdělávání spočívá ve shromažďování informací 

o současném stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, 

týmů a podniku a v porovnání zjištěných údajů s požadovanou úrovní. Po proběhlé 

identifikaci musíme znát odpověď na otázky typu [6]:  

- Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně nezbytná? 

- Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností? 

- Podporuje management ve skutečnosti požadované chování? 

- Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 

Identifikace by měla odhalit výkonnostní mezeru. Následná analýza musí 

vyhodnotit veškeré údaje v jejich vzájemné souvislosti. Ne vždy je vzdělávání 

východiskem z objevujících se problémů. Identifikace potřeb vzdělávání zahrnuje tři etapy. 

První etapa spočívá v identifikaci cílů organizace a s jakými pracovníky chce 

těchto cílů dosáhnout. Podstatné je, aby zaměstnanci znali cíle organizace a dokázali se 

s nimi ztotožnit. 

Druhá etapa zahrnuje provedení analýzy úkolů, znalostí, schopností a dovedností 

zaměstnanců. Analýza probíhá porovnáváním skutečných údajů s popisy, specifikacemi 

a kvalifikačními charakteristikami pracovních míst. U každého zaměstnance je jedinečná 
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a individuální potřeba vzdělávání vzhledem ke konkrétnímu pracovnímu místu, úrovni 

vzdělání, zkušenostem, ke kulturnímu zázemí a ke své osobnosti [6]. 

Třetí etapa porovnává individuální charakteristiky zaměstnanců s požadavky 

podniku. Údaje je možné získat ze záznamů o hodnocení pracovníka, o jeho vzdělání, 

kvalifikaci, absolvování vzdělávacích programů, tréninků apod. [6]  

Každá z těchto etap začíná sběrem údajů. Podstatou sběru informací je porovnat 

schopnosti, vědomosti a dovednosti se standardem. Jako zdroj informací můžeme použít 

strategii, cíle podniku, organizační strukturu, finanční plány a zprávy, pracovní náplně, 

organizační řád, systém hodnocení zaměstnanců a jiné interní směrnice apod. Informace 

o podstatě pracovního místa můžeme získat za pomoci několika metod [6]: 

- strukturovaný rozhovor – předem připravený seznam otázek s dotazy, které se 

týkají určitého problému, 

- pozorování – získávají se jasné představy o pracovním místě (organizace práce, 

porovnání stylů a dovedností), 

- dotazník – cíleně seskupené otázky, které získávají informace o úkolech a postojích 

zaměstnance, 

- participace – v určitém časovém úseku si osoba, která provádí výzkum, vyzkouší 

provádět úkoly zaměstnance - dochází k bližšímu pochopení vykonávané práce, 

- popis práce vytvořený zaměstnancem – jedná se o úplný popis práce konkrétního 

zaměstnance, 

- skupinová diskuse – skupina jednotlivců, která vykonává stejnou práci, diskutuje 

o specifikách dané práce. V důsledku toho může dojít ke změně obsahu práce nebo 

její metodiky [6]. 

Při následné analýze údajů využíváme srovnávací (stanovení pořadí, nucené 

rozdělení do skupin intervalů apod., párové srovnávání) a absolutní (písemný popis 

hodnotitele, číselné hodnocení,  popisná stupnice, grafická hodnotící stupnice, výkonnostní 

stupnice nebo nucená volba) přístup. Při zpracování informací je třeba zachovávat 

objektivitu. Proto při hodnocení postupujeme podle těchto zásad: 

- výběr těch faktorů, které ovlivní výkonnost jednotlivce nebo podniku, 
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- zabezpečit komplexní pohled na problém, 

- přístup perspektivy – pohled na zaměstnance z perspektivy jiného zaměstnance. 

Analýza by měla odpovědět na to, jaké problémy ve vzdělání se v organizaci 

vyskytují a stanovit jejich příčiny. Na základě shora uvedeného je stanoveno, jestli 

organizace potřebuje další vzdělávání a pokud ano, tak návrh vzdělávacích aktivit [6]. 

3.1.3.2 Plánování vzdělávání 

Plánování vzdělávání se skládá ze tří fází [6]: 

- přípravná fáze obsahuje specifikaci potřeb, analýzu účastníků a stanovení cílů 

vzdělávání, 

- realizační fáze zahrnuje vývoj a zpracování jednotlivých etap, vlastní realizaci 

a stanovení pořadí témat vzdělávání, 

- fáze zdokonalování představuje část procesu tvorby vzdělávací plánu, ve které 

jsou vyhodnocovány jednotlivé etapy vzdělávání v souvislosti se stanovenými cíli 

[6]. 

Sestavený plán vzdělávání by měl odpovědět na několik hlavních otázek. Jako 

první by mělo být zodpovězeno, jaká témata vzdělávání se budou zajišťovat. Dále musí být 

určena skupina pracovníků, pro něž bude vzdělávání organizováno. Podstatnou otázkou je 

i kdy a v rámci jakého časového období bude vzdělávání probíhat. Otázky místa, metod 

a technik úzce souvisí s výběrem vzdělávací instituce. V plánu musí být stanoveno, jak 

bude realizováno průběžné a závěrečné hodnocení vzdělávacího procesu. V neposlední 

řadě je třeba vyčíslit náklady na vzdělávání a to jak přímé, tak i alternativní.  

3.1.3.3 Realizace vzdělávání 

Splnění stanovených cílů v oblasti vzdělávání je spjato s výběrem vzdělávací 

instituce a lektorů zajištujících vzdělávací aktivity. Výběr lektorů je jedním z prvků 

systému realizace vzdělávání. Dalšími prvky jsou: cíle, program, motivace, metody 

a účastníci. Metody a účastníci byli podrobně zmínění už v předchozím textu. Vzdělávací 

instituce by měla být vybírána nejen s ohledem na cenu za vzdělávací program, ale 

zejména s ohledem na nabídku obsahu vzdělávání a lektory zajišťující výuku. Osobnostní 
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předpoklady lektorů jsou jedním z podstatných předpokladů úspěšného průběhu 

vzdělávání. Mezi hlavní klady, které určují kvalitu lektorů, patří [6]: 

- interpersonální dovednosti, 

- flexibilita při užívání školících strategií, 

- trpělivost, vnímavost, ochota spolupráce i mimo pracovní dobu, 

- radost z práce a odpovědnost za kvalitu vzdělávaných pracovníků, 

- „vrozené“ pedagogické dovednosti. 

Naopak méně kvalitní lektoři se prezentují následujícími charakteristikami [6]: 

- direktivní styl, 

- netrpělivost a nízká míra tolerance, 

- nedostatečné verbální schopnosti, 

- nedostatečný vztah k předmětu učení, snaha naučit mnoho a rychle, 

- nevyhovující učební metody a použité pomůcky, 

- neupravený vzhled. 

S realizací vzdělávací aktivity souvisí i stanovení odpovědnosti. Není tím dotčena 

možnost výběru vzdělávací aktivity zaměstnancem po konzultaci s liniovým nadřízeným. 

Výběr vhodného pracovníka v organizaci by měl zajistit, že tuto činnost bude zajišťovat 

kvalifikovaná osoba se znalostmi potřeb organizace. Tato osoba by měla koordinovat 

vzdělávání v organizaci, zajišťovat dodavatele vzdělávacích aktivit, zajišťovat dopravu 

a ubytování a zabezpečovat vhodné podmínky včetně podpisu příslušných smluv.   

Obsah vzdělávání souvisí se zaměřením organizace. Vždy je třeba přistupovat 

individuálně s přihlédnutím k potřebám, personálnímu a technickému vybavení organizace. 

Obsahem vzdělávání jsou zejména řízení a vedení, komunikace, podnikatelské a obchodní 

dovednosti, služba zákazníkům, pokročilé odborné a technické dovednosti, koučování 

a mentoring, inovace, dovednosti v oblasti informačních technologií a schopnost se snadno 

přizpůsobit změně [1].  
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3.1.3.4 Vyhodnocení  vzdělávání 

Závěrečnou fází vzdělávacího cyklu je fáze vyhodnocení vzdělávání. U hodnocení 

každé aktivity je důležité získat zpětnou vazbu. O účincích vzdělávacích aktivit získáme 

potřebné informace od subjektů vyhodnocování. Ve spolupráci s personálním oddělením 

jsou klíčovými subjekty vyhodnocování [6]: 

- vrcholový management, 

- ostatní manažeři (nejvhodnější pozice ke zjišťování propojení podnikových 

a vzdělávacích cílů), 

- účastníci (formuláře zpětné vazby, akční plány, testy a pokračující vyhodnocování), 

- externí odborníci (zajištění objektivity), 

- interní a externí zákazníci (praktické ověření požadovaných cílů). 

Pro vyhodnocování neexistují univerzální postupy, ale lze si vybrat z různých 

postupů vyhodnocování, tak aby plně vyhovovaly potřebám organizace. Jeden z těchto 

postupů navrhl Kirkpatrick, který doporučil používání čtyř úrovní vyhodnocování [1]. 

Úroveň 1: reakce účastníků. Pocity lidí po ukončeném vzdělávacím procesu jsou 

zjišťovány pomocí dotazníků.  

Úroveň 2: hodnocení poznatků. Je vhodné použít testy před započetím vzdělání a následně 

po něm. Dochází k vyhodnocení naplnění cílů vzdělávání a zjištění nově nabytých znalostí 

a dovedností. 

Úroveň 3: hodnocení chování. Je sledována změna chování účastníků vzdělávání a to 

zejména v používání nových znalostí, vědomostí a dovedností. K vyhodnocování by mělo 

dojít až po poskytnutí dostatečného časového prostoru účastníků vzdělávání, tak aby mohli 

změnu svého chování uplatnit.  

Úroveň 4: hodnocení výsledků. Jde vlastně o určení přidané hodnoty ve vztahu k činnosti 

organizace. Jde o vysledování a kvantifikaci známek pozitivního dopadu vzdělávání. 

Dochází k vyčíslování nákladů ve vztahu k přínosům. 

Při vyhodnocování vzdělávání vždy narážíme na jeden zásadní problém a tím je 

velmi obtížná kvantifikovatelnost získaných dovedností, zkušeností a vědomostí. Suma, 

která by vyjadřovala finanční zhodnocení investice do vzdělání, bude vždy založena 
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na více či méně přesných odhadech. V případě použití vzorců na výpočet návratnosti 

investic můžeme jen poměrně těžko zachytit některé přínosy plynoucí ze vzdělávání. Další 

nevýhodou vyhodnocování vzdělávání je spotřeba velkého množství času, úsilí, finančních 

prostředků vyžadující spoluúčast lektorů, účastníků vzdělávání a managementu. 

K přínosům vyhodnocování vzdělávání patří propojení cílů vzdělávání a cílů podniku, 

ukazuje účastníkům zodpovědnost za vykonanou práci, pomáhá určovat priority, orientuje 

vzdělávací aktivity na správné lidi apod. Výsledkem vyhodnocení vzdělávání by měla být 

odpověď na otázku: „Uspokojit okamžité potřeby nebo investovat do vzdělání?“[6]. 

3.1.4 Motivace ke vzdělávání 

Slovo motivace bylo převzato od latinského motivus (odvozeno od slova movere – 

pohybovat), což v přeneseném smyslu znamená, že v našem chování a jednání existují 

hybné síly – motivy [14]. Motivace usměrňuje naše cílené chování a jednání pro dosažení 

určitého cíle. Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Motiv –  

příčiny určitého chování, důvody, pohnutky určitého jednání zaměřené na uspokojení 

potřeb. Potřeba je stav nedostatku [2]. Potřeby dělíme na biologické (primární) a sociální 

(získané). Motivaci obsahuje dle Arnolda a kol. (1991) [1]: 

- směr – dimenzi směru můžeme vyjádřit pomocí slov: „chci to a ono, rád bych…, 

toužím po….“, nebo naopak „nechci se tím zabývat, nezajímá mě to…“ [14], 

- úsilí –  činnost člověka závislá na intenzitě konkrétní motivace, dimenzi intenzity 

vyjadřujeme slovy: „docela bych chtěl, velice chci, apod.“ [14], 

- vytrvalost – stálost motivačního procesu, vyjadřuje schopnost člověka překonávat 

nejrůznější vnitřní i vnější překážky [14]. 

Na základě shora uvedeného lze sestavit model motivace, který se skládá z následujících 

kroků: 

- iniciace motivace vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb, 

- stanovení cílů, které mají uspokojit tyto potřeby 

- podniknutí kroků – volba cesty nebo způsobu chování, které vedou k uspokojení 

potřeb, 

- dosažení vytyčených cílů – uspokojení potřeb, 
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- opakování všech předchozích kroků - v případě, že se objeví podobná potřeba 

(pokud není dosaženo cíle je nepravděpodobné, že se kroky budou opakovat) [1]. 

Podle Herzberga a kol., existují dva typy motivace [1]: 

- vnitřní motivace -  faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem, 

- vnější motivace – činy, které vyvolávají jiní lidé. Platí, že je méně účinná než 

motivace vnitřní.  

3.1.4.1 Motivační struktura 

Podstatné pro chápaní chování a jednání člověka je poznat, které zdroje motivace 

jsou pro něj důležité. Jako zdroje motivace jsou označovány skutečnosti, které motivaci 

podmiňují a způsobují, že člověk jedná určitým způsobem a má vůli pokračovat v tomto 

jednání. Pět zdrojů vnitřních hybných sil tvoří motivační strukturu [14]: 

1) Potřeby – je možno ji považovat za hypotetický pojem, který označuje určitý, 

mnohdy konečný zdroj motivační síly. Nejznámější teorií, která se zabývá tím, že 

obsahem motivace jsou potřeby, je Maslowova teorie. Abraham Maslow vytvořil 

koncepci hierarchie potřeb. Podle Maslowa jsou potřeby uspořádány hierarchicky. 

S uspokojením určité úrovně potřeb její význam klesá a nastupuje další, vyšší 

úroveň. Aby se tedy mohla vyskytnout určitá potřeba, musí být nejdříve 

uspokojeny všechny potřeby, které ji v hierarchii předcházejí. Uspořádání podle 

Maslowa: 

- fyziologické potřeby,  

- potřeby jistoty a bezpečí, 

- sounáležitost  (láska, přátelství),  

- potřeby uznání a ocenění,  

- sebeaktualizace [2].       

2) Návyky – je to realizace určitých činností na základě jejich četnějšího výskytu 

v průběhu života. Může jít o pravidelné opakování, které se pak stává naším 

stereotypem neboli návykem. Lze je tedy definovat jako opakovaný, 

zautomatizovaný a fixovaný způsob činnosti člověka v určité situaci. V případě, že 
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člověk začne řešit problémy a situace stereotypně, vzniká návyk a postupně 

závislost na navyklém způsobu řešení [14].   

3) Zájmy – jsou trvalejším zaměřením jedince na určitou oblast předmětů nebo jevů. 

Vzhledem k tomu, že každý člověk je jedinečný, tak i zájmy různých lidí jsou 

různé. Zájmy bezprostředně souvisí s individuální strukturou osobnosti jedince. 

Z toho plyne, že zájem je také rozhodujícím parametrem ve směru motivačního 

zaměření. Zájmy se v průběhu života mění a vyvíjí a motivace v tomto směru je 

velmi důležitá pro rozvoj a obohacení člověka [14].     

4) Hodnoty – nejrůznější skutečnosti, kterým je připisován význam. S těmito 

skutečnostmi se člověk setkává v průběhu získávání životních zkušeností. Těmto 

skutečnostem přiřazuje určitou roli nebo význam, které mohou tvořit určitý soubor, 

který můžeme nazvat „žebříček hodnot nebo hodnotová mapa“. Jedná se 

o individuální hodnotový systém. Tento systém je sestaven na základě životních 

zkušeností, prospěchu pro celou společnost, prospěchu pro sebe, vývoj v určitém 

sociálním prostředí  apod. Je pravděpodobné, že člověk bude motivován 

k činnostem, které povedou ke skutečnostem podle „žebříčku hodnot“ důležitějším 

a vyšším, ke skutečnostem, kterým připisuje ve svém životě vysokou pozitivní 

hodnotu. Vyhýbat se bude věcem spojeným s negativním hodnocením. Obecně 

známé a platné hodnoty jsou: zdraví, práce, rodina, přátelství, vzdělání, peníze 

apod. [14]. 

5) Ideály – pod tímto pojmem rozumíme určitou mentální nebo názornou představu 

něčeho subjektivně velmi žádoucího a pozitivně hodnoceného. Toto hodnocení 

člověk získává v průběhu svého života zejména z okolní společnosti, od rodičů 

a od lidí, které považuje za svůj vzor. Vzniká tak představa o budoucnosti svého 

života a o jeho smysluplném naplnění. Každý jedinec má možnost si svůj život 

nějak vykládat a nějak si ho samostatně rozvrhovat [14].  

3.1.4.2 Pracovní motivace  

Pracovní motivace je ta část lidského chování, která souvisí se zařazením člověka 

na určité pracovní pozici. Je to souhrn všech aspektů lidského chování, které vyjadřují jeho 

postoje v souvislostí s vykonávanou prací. Pozitivní a příznivé postoje k práci signalizují 

spokojenost s prací. Negativní a nepříznivé postoje k práci pak signalizují nespokojenost 
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s prací. Úroveň spokojenosti s prací je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními 

faktory, kvalitou řízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou, v jaké jsou jedinci 

ve své práci úspěšní nebo neúspěšní [1]. U mnoha vedoucích pracovníků existuje mylná 

představa, že peníze jsou jedinou motivací pracovníků. Je to určitě velmi silný motivační 

faktor, ale není to určitě jediný způsob motivace. Různé typy lidí dávají přednost různým 

motivům, kterými jsou [2]: 

- peníze – významný motiv pro většinu lidí. Někteří lidé jsou ochotni kvůli penězům 

udělat téměř cokoli. Pokud má organizace dostatek finančních prostředků 

a pracovníky silně motivované penězi, tak zde existuje možnost jejich maximálního 

pracovního využití, 

- osobní postavení – potřeba vést lidi, rozhodovat, řídit chod věcí i určitá pýcha 

na dosažené postavení by se měla objevit alespoň v jisté míře u každého vedoucího 

pracovníka, 

- pracovní výsledky, výkon – důležité z hlediska organizace. Pracovník, který má rád 

svou práci a snaží se vyniknout, je motorem, energií firmy. Jsou to typy lidí, kteří 

jsou soutěživí, rádi se srovnávají s ostatními a dělá jim dobře, když jsou lepší, 

- přátelství – pro pracovníky je velmi důležitá dobrá atmosféra na pracovišti. Těmto 

pracovníkům záleží na přátelských vztazích, na spolupracovnících, neradi 

vyvolávají konflikty a hádky, 

- jistota – lidé zaměřeni na jistotu, netouží po mimořádných příjmech ani 

po vysokém postavení. Spokojí se s málem, ale musí mít pocit jistoty. Dodržují 

předpisy a neradi riskují, 

- odbornost – rozhodující motiv pro pracovníky, kteří preferují profesionální rozvoj. 

Pro tyto lidi je velmi obtížná představ, že by měli dělat něco jiného a snaží se 

vyniknout ve své profesi, 

- samostatnost – pro tyto osoby je obtížné tolerovat nějakého nadřízeného. Chtějí 

o všem rozhodovat sami a těžko snášejí, když „jim do toho někdo mluví“, 

- tvořivost (kreativita) – tito lidé mají potřebu vytvářet něco nového. Tento pracovník 

je spokojen s prací, při které může přemýšlet a vymýšlet nové věci [2].  
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Mezi další motivační prvky, které mohou ovlivnit chování pracovníka patří: 

- pracovní podmínky (pracovní prostředí, pracovní doba apod.), 

- benefity (stravenky, dovolená, příspěvky na důchodové a nemocenské 

zabezpečení), 

- komunikace (informovanost o smyslu cílů), 

- osobnost liniového nadřízeného, 

- prestiž organizace (vnímání ve společnosti). 

Úspěšnost organizace je ovlivňována výběrem motivačních faktorů. Proto je nutné 

pracovníky nejprve dobře pochopit a poznat, které motivy jsou pro ně dominantní [2].  

Při uspokojování potřeb mohou nastat překážky – bariéry, které brání člověku 

dosáhnout cíle. Neuspokojením těchto potřeb vzniká frustrace. V souvislosti s pracovní 

činností existuje řada věcí, které mohou pracovníka frustrovat a demotivovat [2]: 

- nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům, 

- nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům,  

- chaos a špatná organizace práce, 

- nespravedlivé odměňování, 

- nezasloužená pochvala jiného pracovníka, 

- nezasloužená kritika, 

- hrubé jednání nebo zesměšňování, 

- nezájem o nápady podřízených, o jejich pracovní problémy, 

- přílišné zasahování vedoucího do pravomoci podřízených, 

- nepotrestané protiprávní jednání ze strany jiných pracovníků, 

- nedostatek práce, materiálu, nástrojů a podobně [2]. 

3.1.4.3 Motivace ke vzdělávání  

Efektivita učení souvisí se způsobem motivace dotčených osob. Základním cílem je 

podporovat ochotu zaměstnanců zdokonalovat se a získávat nové znalosti, schopnosti 
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a dovednosti. Dle Reynoldse a kol. (2002): „sklony a odhodlání učící se osoby – její 

motivace se učit – jsou jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících efektivnost učení 

a vzdělávání. Za správných podmínek může vést sklon a odhodlání se učit obohacené navíc 

solidními zkušenostmi a pozitivními postoji k vynikajícímu výkonu“ [1]. 

Na motivaci ve vzdělávacím procesu působí: 

- hodnota, již účastníci přikládají učebním aktivitám ve vztahu ke svému 

současnému pracovnímu zařazení a budoucí kariéře, 

- náročnost úkolů v rámci vzdělávacích aktivit (příliš lehké – účastníci ztrácí zájem 

a pozornost, příliš náročné – úsilí účastníků se bude snižovat), 

- okolnost, zda program vzdělávání vychází ze zjištěných potřeb, nebo jde o akci bez 

zohlednění potřeb účastníků [6]. 

Vedení organizace by mělo mít, prostřednictvím liniových nadřízených, přehled 

o konkrétních motivačních faktorech přicházejících v úvahu pro zaměstnance. Každý je 

motivován jiným faktorem, a proto je při jeho motivaci ke vzdělávání nutný individuální 

přístup. Motivační faktory vzdělávání jsou [6]: 

- zlepšení postavení v týmu (ve skupině), 

- udržení pracovního místa (funkce), 

- pracovní postup, získání pracovního místa, 

- možnost využití získané kvalifikace – seberealizace, 

- získání kvalifikace (titulu), 

- zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce, 

- zvýšení flexibility a připravenosti na změny, 

- vyšší platové ohodnocení, 

- získání sociálních výhod, 

- možnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příležitostech [6]. 
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3.2 Vzdělávání ve veřejné správě  

Zásadní kroky ve věci reformy veřejné správy se začaly uskutečňovat po roce 1998, 

kdy se její reforma stala jednou z priorit nové vlády. Sice už v roce 1997 byly ústavním 

zákonem vytvořeny vyšší územněsprávní celky (kraje), ovšem bez kompetencí a vymezení 

činnosti. Proto Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s ostatními ministerstvy 

vypracovalo základní koncepci reformy veřejné správy v České republice a ta se skládala 

z těchto částí [4]: 

- Koncepce reformy veřejné správy, 

- Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné sféře, 

- Koncepce informatizace veřejné správy.     

Touto koncepcí bylo určeno, že se u nás nebude státní správa vyvíjet cestou 

oddělení státní správy od samosprávy, ale přenesením působností ze sféry státní správy 

na územní samosprávu. Ministerstvo vnitra původně připravilo oddělený model, 

Poslanecká sněmovna v roce 1999 rozhodla pro spojený model a ten se po zpracování 

zákonů začal realizovat [4]. Cílem státu by mělo být dosažení takového stavu, kdy bude 

možné veřejnou správu jako celek označit za efektivní. Důležité je zajištění určité stability 

ve veřejné správě, neboť neustálé a zpravidla nesystémové změny ve výkonu veřejné 

správy jsou jedním z faktorů, které činí veřejnou správu komplikovanou a tudíž 

netransparentní [11]. 

Současná situace rozděluje úředníky na: 

- úředníky samospráv, pro které platí zákon č. 312/2002 Sb.,   

- úředníky ústředních správních úřadů, pro které platí neúčinný služební zákon 

(zákon č. 218/2002Sb.; platnost několikrát posunuta, nyní platnost s výjimkou 

některých ustanovení od 1. 1. 2015); jsou to státní zaměstnanci ministerstev 

a jiných správních úřadů. 

Tento stav sebou nese mimo jiné i tyto důsledky [13]: 

- obtížná stabilizace odborníků ve veřejné správě, 

- obtížné získávání odborníků z privátního sektoru, 

- fyzickým osobám je uzavřena možnost získat kvalifikaci úředníka, 
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- prohlubování rozdílů mezi úředníky samospráv a ústředních správních úřadů, 

- existence dvou vzdělávacích systémů. 

Existence dvou vzdělávacích systémů sebou přináší i dvě právní úpravy vzdělávání 

úředníků. Podrobněji bude rozebráno vzdělávání úředníků samosprávných celků, protože 

na ně byla zaměřena praktická část diplomové práce. 

3.2.1 Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech 

Správním úřadem jsou ministerstva, ústřední správní úřady a ostatní správní úřady 

(orgány státní správy), které jsou takto výslovně označeny zvláštními zákony. Základním 

právním předpisem v oblasti vzdělávání úředníků ve správních úřadech je usnesení vlády 

č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen „Pravidla“). 

Tyto pravidla vymezují základní pojmy a obsahují základní teze vzdělávání [8]: 

- vymezení základních pojmů (zaměstnanec, zaměstnanecký vztah, vedoucí 

správního úřadu, ředitel bezpečnostního sboru, místo, vstupní vzdělávání, 

prohlubující vzdělávání, vzdělávací program), 

- principy vzdělávání:  

 kontinuita vzdělávání, 

 prostupnost a uznávání vzdělávání, 

 variabilita obsahu a forem vzdělávání, 

 kombinace vzdělávání podle Pravidel a jiného profesního vzdělávání, 

 pluralita subjektů vzdělávání, 

- struktura vzdělávání podle Pravidel: 

 vstupní vzdělávání – vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné,  

 prohlubující vzdělávání – manažerské vzdělávání, jazykové vzdělávání 

a vzdělávání v dalších oblastech [8]. 
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3.2.2 Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků 

Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné sféře je vymezena zákonem 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících). Dle tohoto zákona 

jsou úředníci proškoleni a přezkoušeni ze znalostí a dovedností potřebných pro výkon 

vybrané správní činnosti (zvláštní odborná způsobilost). Zvláštní odborná způsobilost 

se skládá z obecné části (znalost základů veřejné správy, obecných principů organizace 

a činnosti veřejné správy, znalost právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení, 

zákona o hlavním městě Praze, zákona o správním řízení a schopnost aplikace těchto 

znalostí) a zvláštní části (znalost právních předpisů upravujících působnost orgánů 

územních správních úřadů v rozsahu příslušné správní činnosti a schopnost jejich 

aplikace). Ověření zvláštní odborné způsobilosti se provádí zkouškou [12]. 

Další právní předpisy, které upravují vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků: 

• vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

Územní samosprávný celek je povinen zajistit úředníkovi prohlubování kvalifikace 

podle zákona o úřednících. Prohlubování kvalifikace probíhá podle plánu vzdělávání, 

který obsahuje časový rozvrh s požadavky v minimálním rozsahu 18 pracovních dnů 

po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán 

vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka a nejméně jedenkrát 

za 3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků provést jeho aktualizaci [10].  

3.2.2.1 Formy vzdělávání 

Vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících je specifický způsob prohlubování 

kvalifikace, který je v zákoně rozdělen na čtyři části [10]: 

- vstupní vzdělávání, 

- průběžné vzdělávání, 
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- příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), 

- vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů. 

Vstupní vzdělání zahrnuje: 

- znalosti základů veřejné správy, 

- základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, 

- znalosti základů užívání informačních technologií, 

- základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho 

pracovnímu zařazení [10]. 

Úředník by měl po ukončení vstupního vzdělávání disponovat znalostmi týkající se 

jeho povinností a práv, postavení v organizaci, základů organizace a fungování územního 

samosprávného celku. Úředníka je povinen ukončit vstupní vzdělávání nejpozději 

do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Osvědčení vydané vzdělávací institucí 

prokazuje ukončení vstupního vzdělávání.  

Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzu. Vedoucí úřadu rozhoduje 

s přihlédnutím ke vzdělávacímu plánu o účasti úředníka na jednotlivých kurzech. Úředník 

osvědčením prokazuje účast na kurzu. Dle zákona o úřednících průběžné vzdělávání 

obsahuje: 

- prohlubující vzdělávání, 

- aktualizační vzdělávání, 

- specializační vzdělávání [10]. 

Toto vzdělání je zaměřeno na výkon správních činností v územním samosprávném 

celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Průběžné vzdělávání by mělo 

navazovat na vstupní vzdělávání nebo na přípravu ZOZ a v období neustálých změn 

legislativy aktualizovat vědomosti úředníka. 

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 

Úředník je povinen prokázat ZOZ k výkonu správních činností stanovených prováděcím 

předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Prováděcím právním předpisem 

stanovujícím okruh činností, které může úředník vykonávat až po prokázání ZOZ, je 
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vyhláška Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územně samosprávných celků. Tento předpis dále stanovuje: 

- náležitosti přihlášky ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, 

- části zkoušky, její popis, způsob hodnocení a možnost opravné zkoušky, 

- náležitosti vydaného osvědčení, 

- náplně jednotlivých činností, k jejichž vykonání je nezbytné prokázání ZOZ.   

Dále jsou stanoveny lhůty splnění podmínek ZOZ, ustavení a činnost zkušební 

komise, rozsah zkoušek pro jednotlivé úředníky a popsáno řízení o námitkách [10]. 

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů má přispět ke zvyšování úrovně v: 

- oblastech znalosti a dovednosti řízení úředníků (obecná část vzdělávání), 

- přehledu o činnostech vykonávaných podřízenými úředníky. 

Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající vyjmenované správní činnosti, 

prokazuje ZOZ z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu z těchto činností. 

Vedoucí úřadu je povinen prokázat ZOZ jen z obecné části [10]. 

3.2.2.2 Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů 

Akreditace by měla zaručit standardní a kvalitní vzdělávání úředníků. Instituce, 

které mají zájem zapojit se do vzdělávání úředníků, musí splnit podmínky stanovené 

platnými předpisy. Tyto vzdělávací instituce mohou poskytovat kurzy zaměřené 

na přípravu prokázání ZOZ a všechny druhy prohlubování kvalifikace úředníků. Podmínky 

stanovené předpisy pro udělení akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu 

mimo jiné jsou: 

- akreditace alespoň 1 vzdělávacího programu, 

- oprávnění ke vzdělávací činnosti dle platných předpisů, 

- přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci 

vzdělávací instituce, 

- přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti 

vzdělávání, 
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- vzdělávací program, o jehož akreditaci se současně žádá, 

- vzdělávací program musí být opatřen nejméně 2 odbornými posudky, 

- vzdělávací program musí obsahovat vzdělávací plán, jehož součástí je časová 

a obsahová posloupnost vzdělávacích předmětů a doba vzdělávání,  

- seznam lektorů pro vzdělávací program [10]. 

Pro účely zpracování žádostí a posouzení splnění podmínek akreditace je zřízena 

akreditační komise. Akreditační komise, jako poradní orgán, je zřízena z odborníků 

v oblasti veřejné správy a ze zástupců krajů a obcí. Členy akreditační komise jmenuje 

a odvolává Ministerstvo vnitra [10]. Nezávislé posouzení společně se stanovením jasných 

podmínek by mělo být zárukou objektivního posuzování žádostí. Ministerstvo vnitra 

zřídilo za účelem prohlubování kvalifikace příspěvkovou organizaci a to je Institut pro 

místní správu Praha. Vzdělávání mohou vedle této příspěvkové organizace zajišťovat 

(v souladu s platnými předpisy) i další vzdělávací instituce, zejména školy a územní 

samosprávné celky. 

  



Pavel Beneš: Koncepce vzdělávání ve veřejné správě a řízení motivace zaměstnanců 
 

2012                                                                                                                                                          
  

33

4 ANALÝZA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ 

PRACOVNÍ MOTIVACE NA MĚÚ PODBOŘANY POMOCÍ 

MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU  

Cílem marketingového výzkumu je popsat a analyzovat systém vzdělávání a řízení 

motivace na MěÚ Podbořany a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Hlavním 

zdrojem šetření byl dotazník, jehož obsahem byly otázky týkající se postojů k organizaci, 

spokojenosti s motivačním systémem organizace a postoje ke vzdělávacímu programu 

organizace. Marketingový výzkum jako cílevědomá a organizovaná činnost se skládá 

z těchto hlavních aktivit: shromažďování, specifikace, analýza a interpretace informací. 

Analýzou získaných informací a názorů jsou získány údaje o charakteristických rysech 

zkoumaných jevů [5].  

4.1 Analýza dotazníkového šetření  

Dotazník pro účely této diplomové práce byl sestaven v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze č. 1. Dotazník obsahoval 48 otázek, které byly rozděleny do čtyř 

oblastí: 

- postoj zaměstnanců k organizaci a prestiž organizace, 

- pracovní kolektiv, spolupracovníci, pracovní vztahy s nadřízenými, 

- motivace zaměstnanců, 

- vztah zaměstnanců ke vzdělávání. 

V dotazníku nebyly použity otázky identifikační (věk, pohlaví, dosažené vzdělání 

apod.) a to z důvodu zajištění naprosté anonymity. Cesta naprosté anonymity respondentů 

byla zvolena z důvodu použití otázek mířících do oblastí vztahu k nadřízeným, vztahů 

s vedením organizace a postojů k organizaci. Před rozdáním dotazníku bylo provedeno 

šetření srozumitelnosti otázek a to jeho předložením skupině osob (5 zaměstnanců a 5 osob 

bez vazby na MěÚ Podbořany). V některých dotaznících nebyly zodpovězeny všechny 

otázky a proto je při vyhodnocení u každé otázky uveden i počet celkem vyhodnocených 

otázek. 
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Dotazování proběhlo v měsíci březnu roku 2012 na Městském úřadu Podbořany 

a bylo rozdáno 36 dotazníků zaměstnancům zařazených ve funkci úředníka. Přičemž 

vrácených dotazníků bylo 27, což představuje návratnost dotazníků 75 %. Na vyplnění 

dotazníku byl dán dostatečný časový prostor (4 pracovní dny) a vyplněné dotazníky byly 

vhazovány v zalepených obálkách do připravené „zapečetěné“ urny. Urna byla otevřena až 

v momentě uplynutí stanoveného časového limitu, kterým byl 9. březen 2012 v čase 14:30 

hodin. Dotazník obsahoval tři okruhy uzavřených otázek. Nejpodstatnější část tvořily 

otázky s možností čtyřstupňové škály odpovědí: 

- rozhodně souhlasím – ohodnoceno 1 bodem, 

- spíše souhlasím – ohodnoceno 2 body, 

- spíše nesouhlasím – ohodnoceno 3 body, 

- rozhodně nesouhlasím – ohodnoceno 4 body. 

V dotazníku nebyla využita pěti-stupňová škála (vložená odpověď za 3 body – ani 

souhlas, ani nesouhlas; nevím apod.) a to z důvodu donutit respondenty k jednoznačnému 

vyjádření svého názoru. Následně byla spočítána průměrná hodnota a to jako vážený 

aritmetický průměr. 

Pokud se vážený aritmetický průměr (průměrná hodnota) nachází v: 

- intervalu <1;2> znamená souhlas tazatelů s otázkou, 

- intervalu (2;3) znamená průměrné zastoupení odpovědí ano i ne, s tím, že hodnota 

2,5 je průměrné hodnocení. Odchylka vlevo od známky 2,5 v tomto intervalu 

znamená mírný souhlas respondentů a odchylka vpravo od průměrné známky 

znamená mírný nesouhlas respondentů, 

- intervalu <3;4> znamená nesouhlas tazatelů s otázkou.  

Další otázka umožňovala ohodnotit přínos zaměstnaneckých benefitů a zde byla 

škála odpovědí od 0 do 10 (0 bylo minimum a 10 maximum). 

Poslední otázka směřovala k vytvoření představy, kolik dní stráví úředník 

na akreditovaných školeních. Škála odpovědí byla tří-stupňová (A×B×C). 

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 2.  

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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V následující části je provedena prezentace jednotlivých otázek pomocí tabulek 

a grafů a jejich následná analýza. Problematické okruhy budou podrobněji analyzovány 

a věnován jim větší prostor v následující kapitole.  

4.1.1 Postoj zaměstnanců k organizaci a prestiž organizace 

Tato část dotazníku byla zaměřena na pocity zaměstnanců, jak je z jejich pohledu 

vnímána organizace ve společnosti, na atmosféru v organizaci a s tím související 

spokojenost se svou prací.  Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v následující 

tabulce a grafu. 

Tabulka 2: Postoj zaměstnanců k organizaci a prestiž organizace 

POSTOJ ZAMĚSTNANCŮ K ORGANIZACI A PRESTIŽ 
ORGANIZACE 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 
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1. Prestiž organizace ve společnosti je dobrá 5 12 8 1 26 2,19 
2. Atmosféra ve firmě je příjemná a přátelská 5 11 6 5 27 2,41 

3. Vedení organizace motivuje zaměstnance k maximálním 
výkonům 

2 8 10 7 27 2,81 

4. Řízení lidských zdrojů v organizaci je na vysoké úrovni 2 11 7 7 27 2,70 
5. Organizace zajišťuje výkon svých činností kvalitně 8 12 6 1 27 2,00 

6. Jsou úseky, na kterých jsou ve výkonu činností velké 
nedostatky 

5 6 8 7 26 2,65 

7. Jsem spokojen/á se svou prací 13 11 2 1 27 1,67 
8. Se svými schopnostmi bych na trhu práce uspěl 8 18 1 0 27 1,74 
9. Téměř nikdy nepřemýšlím o změně zaměstnání 12 5 9 1 27 1,96 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 2: Postoj zaměstnanců k organizaci a prestiž organizace 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
 

Vyhodnocení otázky č. 1 (Prestiž organizace ve společnosti je dobrá?) 

Prestiž organizace je jedním z faktorů, který dokáže „přitáhnout“ nové zaměstnance 

a „udržet“ stávající. Průměrné hodnocení 2,19 a absolutní počet odpovědí s výrazem 

„souhlasím“ ukazuje, že prestiž organizace je vnímána zaměstnanci jako spíše dobrá.  

Vyhodnocení otázek č. 2 - 4 (otázky související s činností vrcholového vedení organizace) 

Řízení lidských zdrojů, motivace a atmosféra v organizaci, to jsou faktory, které 

bezprostředně souvisí (nebo je mohou zásadním způsobem ovlivnit) s činností vrcholového 

managementu. Atmosféra v organizaci je hodnocena průměrně s tím, že tato otázka 

vyjadřuje celkovou náladu v organizaci. Atmosféra vyjadřuje vztahy s vedením, s přímým 

nadřízeným a se spolupracovníky. V kontextu s ostatními otázkami (viz další podkapitoly; 

Považuji své spolupracovníky za přátele?; průměrná hodnota je 1,35) je zřejmé, že vztahy 

mezi kolegy jsou vcelku pozitivní. Otázky č. 3 a č. 4 s průměrnou hodnotou 2,81 a 2,70 

patřily k otázkám s největší mírou zastoupení odpovědí „nesouhlasím“.  

Vyhodnocení otázek č. 5 - 6 (otázky související s činností organizace) 

Otázky zaměřené na kvalitu vykonávaných činností byly hodnoceny celkem 

příznivě. Je to subjektivní pocit zaměstnanců, že organizace zajišťuje výkon svých činností 
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kvalitně a v její činnosti nejsou velké nedostatky. U otázky č. 6, hodnota 2,65 znamenala 

mírný nesouhlas s tím, že existují úseky s velkými nedostatky. Obecně je tedy hodnocení 

kladné, ale i z absolutního pohledu je zřejmé, že může existovat nekvalitně 

a neprofesionálně prováděná činnost (nepříjemný, nekvalifikovaný, neupravený úředník). 

Pocit, že je něco vykonáváno kvalitně souvisí s úrovní kvalifikace, osobnostními rysy 

úředníků, kulturou organizace, vybaveností pracovišť a prostředím. 

Vyhodnocení otázek č. 7 - 9 (otázky související se vztahem zaměstnance k vykonávané 

práci ) 

Otázky s velkou převahou souhlasných odpovědí a průměrným hodnocením méně 

než 2. Na spokojenost zaměstnance působí řada faktorů od vztahů na pracovišti 

a finančního ohodnocení až po vzdálenost pracoviště od místa bydliště. I přes to, že je 

většina zaměstnanců přesvědčena o svých schopnostech, tak jsou se svou prací spokojeni 

a nepřemýšlí o změně zaměstnání.   

4.1.2 Pracovní kolektiv, spolupracovníci, pracovní vztahy s nadřízenými 

V této části dotazníku respondenti odpovídali na otázky, které se týkaly vztahů 

na pracovišti a hodnocení postojů k přímému nadřízenému. Výsledek této části 

dotazníkového šetření je uveden v tabulce 3 a grafu 3. 

Tabulka 3: Pracovní kolektiv; spolupracovníci; pracovní vztahy s nadřízenými 

PRACOVNÍ KOLEKTIV; SPOLUPRACOVNÍCI; PRACOVNÍ 
VZTAHY S NADŘÍZENÝMI 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 
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1. Komunikace a vztahy na pracovišti jsou dobré 9 10 6 2 27 2,04 

2. Spolupracovníci mi vždy pomohou při vzniku pracovního 
problému 

20 3 3 0 26 1,35 

3. Považuji své spolupracovníky za přátele 15 10 2 0 27 1,52 
4. Nadřízený je mým pracovním vzorem 10 8 4 5 27 2,15 
5. Nadřízený je schopen mi vždy poradit 11 9 4 3 27 1,96 
6. Nadřízený dokáže ocenit kvalitu vykonané práce 9 11 2 5 27 2,11 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 3: Pracovní kolektiv; spolupracovníci; pracovní vztahy s nadřízenými 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 

 

Vyhodnocení otázek č. 1 - 3 (otázky zaměřené na pracovní kolektiv) 

Celkové hodnocení souboru těchto otázek ukazuje: 

- zaměstnanci jsou relativně spokojeni (průměrná hodnota je 2,04) se vztahy 

a komunikací na pracovišti, 

- zaměstnanci se mohou obrátit s pomocí při řešení nějakého problému na 

spolupracovníky, protože průměrná hodnota 1,35 a absence odpovědi „rozhodně 

nesouhlasím“, znamená obrovské pozitivum pro činnost organizace, 

- zaměstnanci považují spolupracovníky za přátele (p.h. = 1,52; absence odpovědi 

„rozhodně nesouhlasím“), což je i jedním z motivačních prvků spokojenosti se 

zaměstnáním. 

Vyhodnocení otázek č. 4 - 6 (otázky zaměřené na vnímání přístupu nadřízeného) 

Hodnocení nadřízených bylo, s průměrnými hodnotami v rozsahu od 1,96 do 2,15, 

v oblasti souhlasu a vzhledem k formulovaným otázkám, v oblasti spokojenosti s činností 

nadřízeného. Možnost obrátit se na nadřízeného a vědět, že bude ochoten a schopen 

poradit, znamená pro zaměstnance velkou pomoc při řešení pracovního problému. 
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Při pohledu na absolutní hodnoty je zřejmé, že zejména u otázek č. 4 a č. 6 není vnímání 

těchto otázek jednoznačně pozitivní. Počet 5 odpovědí „rozhodně nesouhlasím“ může 

znamenat určité nedostatky. Je úkolem vrcholového managementu sledovat práci liniových 

nadřízených a korigovat jejich činnost. 

4.1.3 Motivace zaměstnanců 

Tato část dotazníku obsahovala otázky týkající se motivace zaměstnanců. 

V následující tabulce a grafu je zachycen výstup dotazníkového šetření. Respondenti v této 

části dotazníku  mimo jiné vyhodnocovali přínos zaměstnaneckých benefitů, jejich přínos 

je zachycen v tabulce 4 a grafu 4. 

Tabulka 4: Motivace zaměstnanců 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 
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1. Je velice důležité mít v kolektivu dobré mezilidské vztahy a 
pohodu 

27 0 0 0 27 1,00 

2. Práce kterou vykonávám mě baví 17 8 2 0 27 1,44 
3. Jsem přesvědčen, že mě čeká v organizaci kariérní růst 4 2 11 10 27 3,00 
4. Mzda přiměřeně vyjadřuje můj přínos pro organizaci 3 9 12 3 27 2,56 
5. Systém odměňování v organizaci je jasný 5 8 9 5 27 2,52 
6. V organizaci mám pocit jisté práce 4 11 10 2 27 2,37 
7. Délka dovolené je pro mne podstatný motivační faktor 5 11 8 3 27 2,33 

8. Využil/a jsem (chtěl/a bych využít) studijního volna 
hrazeného organizací 

8 6 3 9 26 2,50 

9. Uvítal/a bych příspěvek organizace na jazykové kurzy 8 12 2 4 26 2,08 
10. Myslím si, že šíře poskytovaných benefitů je dostatečná 6 13 5 2 26 2,12 

11. Další zaměstnanecké benefity jsou pro mne stejně důležité 
jako plat 8 13 4 1 26 1,92 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 4: Motivace zaměstnanců 
Zdroj: [dotazníkové šetření] 

 

Vyhodnocení otázek týkajících se motivace zaměstnanců 

Celkové hodnocení souboru těchto otázek ukazuje, že: 

- zaměstnanci preferují dobré mezilidské vztahy a pohodu (p.h:= 1,00; absolutní 

vítěz celého dotazníku), 

- zaměstnanci vykonávají práci, která je baví (p.h.=1,44), 

- průměrná hodnota 3,00 vyjadřuje nesouhlas s možností kariérního růstu (9 odborů 

znamená teoretickou možnost povýšení pro 9 řadových zaměstnanců, v což doufá 6 

zaměstnanců - absolutní počet odpovědí „ano“), 

- nespokojenost se mzdou (p.h.=2,56) ve vztahu k vykonávané práci vyjadřuje postoj 

zaměstnanců, který naráží na finanční omezení organizace, 

- nespokojenost zaměstnanců se systémem odměňování (p.h.=5,52), 
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- jistota práce v organizaci (p.h.=2,37) je hodnocena průměrně a ukazuje, že práce 

ve veřejné správě sebou nepřináší obecně deklarovanou jistotu zaměstnání (může se 

jednat o přechodný jev způsobený momentální ekonomickou situací), 

- zaměstnanci považují délku dovolené za motivační faktor s průměrným 

hodnocením (úředníci jsou oproti „standardním zaměstnancům“ zvýhodněni délkou 

dovolené 25 dnů), 

- využití studijního volna pro zaměstnance představuje průměrný (p.h.=2,5) 

motivační faktor a jeho využívání je naprosto individuální, 

- účast na jazykových kurzech by byla přínosem a finanční spoluúčast organizace by 

byla vítána (p.h.=2,08) – na základě zákona o úřednících by mělo být získávání 

a prohlubování jazykových znalostí součástí vzdělávacího plánu (§ 20 odst. 1), 

- zaměstnanci ohodnotili šíři zaměstnaneckých benefitů mírným souhlasem 

(p.h.=2,12) s tím, že přínos těchto benefitů považují za ekvivalent finančního 

ohodnocení (p.h.=1,92).        

Na základě konzultace se mzdovou účetní MěÚ Podbořany byly do dotazníku 

vybrány k hodnocení benefity nejvíce využívané zaměstnanci zkoumané organizace. Tyto 

benefity jsou uvedeny v následující tabulce. Výčet všech benefitů a finanční vyjádření 

jejich výše je uvedeno v kolektivní smlouvě MěÚ Podbořany. 

Tabulka 5: Hodnocení benefitů respondenty dotazníku 

BENEFIT PŘÍNOS PRO 
ZAMĚSTNANCE 

Příspěvek na dovolenou 8 
Příspěvek na stravenky 9,1 
Příspěvek na penzijní připojištění 3,3 
Příspěvek na zubní ošetření 3,8 
Příspěvek na brýle nebo kontaktní čočky 6,5 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 5: Hodnocení benefitů respondenty dotazníku 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 

4.1.4 Vztah zaměstnanců ke vzdělávání 

Tato část dotazníku zachycuje vztah zaměstnanců ke vzdělávání. Výsledky této 

části dotazníkového šetření jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Pro lepší 

přehlednost grafického vyjádření byl okruh otázek rozdělen na dvě části. 
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Tabulka 6: Vztah zaměstnanců ke vzdělávání – část 1. 

VZTAH ZAMĚSTNANCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ – část 1. 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 

ro
zh

od
ně

 
so

uh
la

sí
m

 

sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
sp

íš
e 

ne
so

uh
la

sí
m

 
ro

zh
od

ně
 

ne
so
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la

sí
m
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ů
m
ě
rn

á 
ho

dn
ot
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1. Základní koncepce vzdělávání ve veřejné správě je 
správná 8 13 4 1 26 1,92 

2. Rád/a se účastním vzdělávacích aktivit zajišťovaných 
organizací 

10 14 3 0 27 1,74 

3. Organizace zajišťuje vzdělávání úředníků 8 11 6 1 26 2,00 

4. Organizace sleduje přínos vzdělávání pracovníků pro 
výkon činností, které vykonávají 

3 12 6 4 25 2,44 

5. Sleduji plán vzdělávání sestavený organizací pro mou 
osobu 4 7 10 6 27 2,67 

6. Mám zájem se dále vzdělávat ve svém oboru 13 13 1 0 27 1,56 

7. Vzdělávací programy v rámci ZOZ a prohlubujícího 
vzdělávání jsou kvalitní 

14 7 4 2 27 1,78 

8. Zkoušky v rámci ZOZ jsou náročné 24 3 0 0 27 1,11 

9. Vzdělávací programy mi pomáhají u činností, které 
vykonávám v organizaci 

12 11 4 0 27 1,70 

10. Nabídka vzdělávacích programů je dostatečná 9 13 4 1 27 1,89 
11. Ceny vzdělávacích programů odpovídají nabízené kvalitě 3 11 9 3 26 2,46 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 6: Vztah zaměstnanců ke vzdělávání – část 1. 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Vyhodnocení otázek zaměřených na vzdělávání (část 1.) 

Celkové hodnocení souboru těchto otázek ukazuje, že: 

- zaměstnanci pokládají koncepci vzdělávání ve veřejné správě za správnou 

(p.h.=1,92) a s tím souvisí vyšší ochota se vzdělávat v systému, kterému je 

důvěřováno, 

- zaměstnanci se rádi zúčastňují vzdělávacích aktivit (p.h.=1,74), což může 

ovlivňovat řada faktorů, 

- vzdělávání úředníků je zajišťováno organizací (p.h.=2,00), 

- na otázku č. 4 už nebyla dána tak jednoznačně souhlasná odpověď. U otázky, zda 

organizace sleduje přínos, které přináší vzdělávání pracovníků, odpověděli 

respondenti opravdu s jen velmi mírným souhlasem (p.h.=2,44) a odpovědné 

pracovníky organizace by to mělo vést k zamyšlení, zda zajišťované vzdělávání je 

pro organizaci přínosné, 

- zaměstnanci nesledují plán vzdělávání sestavený pro jejich osobu (p.h.=2,67), takže 

sestavení plánu vzdělávání je jedním z problematických okruhů, které by měla 

organizace analyzovat a připravit nápravné opatření, 

- existuje poměrně velká „chuť“ zaměstnanců se dále vzdělávat ve svém oboru 

(p.h.=1,56), což je jedním z předpokladů zajištění správného fungování každé 

organizace a je jen věcí zaměstnavatele toto „chtění“ podchytit a využít, 

- odpověď na otázku č. 1 souvisí s odpověďmi na otázky č. 7 a č. 8. Dotazovaní 

považují přípravu na ZOZ za kvalitní (p.h.=1,78) a zkoušky za náročné (p.h.=1,11). 

Skoro naprostý souhlas s touto otázkou plně koresponduje s počty úředníků, kteří 

neuspěli u zkoušek ZOZ (dle údajů Ministerstva vnitra neuspělo v roce 2010 

u první zkoušky 397 úředníků z 1928), 

- odpovědi na otázky týkající se vzdělávacích programů (otázky č. 9 – 11), 

znamenají, že vzdělávání pomáhá v činnostech vykonávaných v organizaci 

(p.h.=1,70) a nabídka vzdělávacích programů je dostatečná (p.h.=1,89). Neutrální 

odpověď vyvolala otázka na to, zda ceny vzdělávacích programů odpovídají 

nabízené kvalitě (p.h.=2,46). Při cenách 1300 – 1800,- Kč za jednodenní školení 

pro jednoho pracovníka se jedná o výrazné finanční prostředky vynaložené za celou 
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organizaci v průběhu roku. Je otázkou pro kompetentní a odpovědné pracovníky 

organizace, posoudit cenu a přínos vzdělávacího programu pro organizaci.  

 

Tabulka 7: Vztah zaměstnanců ke vzdělávání – část 2. 

VZTAH ZAMĚSTNANCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ – část 2. 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 
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ně
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12. Zúčastnil bych se vzdělávacího programu s názvem: 
Zvládání klientů při telefonickém rozhovoru 

4 5 10 7 26 2,77 

13. Lektoři vzdělávacích programů jsou lidé s praktickými 
zkušenostmi v oboru. 

8 10 7 0 25 1,96 

14. Dovednosti ovládání programového vybavení jsem získal 
od spolupracovníků (kolegů v oboru z jiných úřadů) 

9 7 7 3 26 2,15 

15. Uvítal bych školení na obsluhu používaných programů 5 12 8 2 27 2,26 

16. Dovednosti ovládání programového vybavení jsem získal 
na školení 

0 10 10 6 26 2,85 

17. Vyšší vzdělání znamená vyšší kvalitu práce 5 4 12 6 27 2,70 

18. Možnost vzdělávání považuji jako jeden z motivačních 
faktorů 

3 15 5 3 26 2,31 

19. Znalosti a dovednosti získané v organizaci zvyšují „mou 
cenu“ na trhu práce 

8 12 6 1 27 2,00 

20. Jsem odborníkem ve svém oboru 5 19 2 0 26 1,88 
Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Graf 7: Vztah zaměstnanců ke vzdělávání – část 2. 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 

 

Vyhodnocení otázek zaměřených na vzdělávání (část 2.) 

Celkové hodnocení souboru těchto otázek ukazuje, že: 

- respondenti by se nezúčastnili vzdělávacího programu (p.h.=2,77) s názvem: 

Zvládání klientů při telefonickém rozhovoru. Tato otázka byla zařazená záměrně 

s přihlédnutím k nabídce zasílaných vzdělávacích programů na Městský úřad 

Podbořany. Při omezených finančních prostředcích určených na vzdělávání 

a u některých odborů omezené zastupitelnosti, musí každý vedoucí pečlivě zvážit, 

jaká školení jsou vhodná pro jeho podřízené (tento kurz je jedním ze základních 

pro společnosti, které nabízejí služby zákazníkům; jinak dnes je na trhu mnoho 

produktů, které mají proškolit lidi v komunikaci s klienty, v asertivitě a např. také 

zvládání stresu),  

- dotazovaní souhlasili s tím, že lektoři vzdělávacích programů jsou lidé 

s praktickými zkušenostmi (p.h.=1,96), 

- odpovědi zaměřené na otázky ovládání používaných programů (otázky č. 14 – 16) 

jsou v rozmezí průměrných hodnot (od 2,15 do 2,85). Výsledek průměrného 
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hodnocení 2,85 u otázky „dovednosti programového vybavení jsem získal 

na školení“ a výsledek p.h.=2,26 u otázky „uvítal bych školení na obsluhu 

používaných programů“ ukazuje, že respondenti nedůvěřují školicím institucím 

v tomto oboru a více důvěřují v radu a pomoc od svých kolegů, 

- zaměstnanci nepovažují dosažení vyššího vzdělání za přímo úměrné vyšší kvalitě 

odvedené práce 

- možnost dalšího vzdělávání jako motivačního faktoru je zaměstnanci hodnocená 

velmi mírně kladně až průměrně (p.h.=2,31), 

- znalosti a dovednosti získané v organizaci jsou přínosné pro zaměstnance a zvyšují 

jeho případné šance na úspěch při výběru jiného pracovního místa (p.h.=2,00), 

- zaměstnanci se pokládají za odborníky ve svém oboru, když průměrná hodnota byla 

1,88 a v dotazníku se nevyskytla u této otázky ani jedna odpověď „rozhodně 

nesouhlasím“.     

Poslední otázkou v oblasti vzdělávání byla otázka na počet strávených dnů 

na akreditovaných školeních. Výsledek s hodnotami uvedenými v následující tabulce 

a grafu ukazují, že požadavek na účast pracovníka na 18 pracovních dnech v průběhu 3 let 

není splněn (stanoveno v § 17 odst. 5 zákona o úřednících). 

Tabulka 8: Účast respondentů dotazníku na akreditovaných školeních 

Účast na akreditovaných školeních 

počet dnů 
počet 

respondentů 
Méně než 3 pracovní dny v roce 7 
3 - 5 pracovních dnů v roce 17 
6 a více pracovních dnů v roce 2 

Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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Účast na akreditovaných školeních

7
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Méně než 3 pracovní dny v roce 3 - 5 pracovních dnů v roce

6 a více pracovních dnů v roce

 

Graf 8: Účast respondentů dotazníku na akreditovaných školeních 
Zdroj: [dotazníkové šetření] 
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5 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

Návrhy na zlepšení situace jsou reakcí na zjištěné výstupy dotazníkového šetření. 

Jsou zde popsány negativní postoje zaměstnanců k určitým okruhům otázek a snaha využít 

přínos pozitivního vztahu zaměstnanců organizace k práci, učení a spolupracovníkům, 

který je zřetelným výstupem tohoto průzkumu. Jsou vybrány problematické okruhy, které 

souvisí s tématy diplomové práce, kterými jsou řízení motivace a vzdělávání. 

Při hodnocení byla použita metoda porovnání relativní četnosti. Výpočet byl proveden 

součtem odpovědí souhlasím (rozhodně + spíše) a nesouhlasím (rozhodně + spíše) a jeho 

porovnáním s celkovým počtem odpovědí. V této kapitole by měly být prezentovány 

zejména návrhy autora diplomové práce, ale vzhledem k tomu, že autor je zaměstnancem 

sledované organizace, byly některé návrhy převzaty z odborné literatury. Jedná se zejména 

o návrhy na zlepšení, které se týkají atmosféry v organizaci. Navržená opatření v této 

oblasti jsou sice formulována obecně, ale jejich aplikace v organizaci je možná. Vše shora 

uvedené bylo provedeno v zájmu zachování objektivního přístupu se snahou o vyloučení 

subjektivních pocitů.   

5.1 Návrhy na zlepšení motivace a atmosféry v organizaci   

Jako první byla vybrána oblast atmosféry v organizaci, která je pilotní otázkou, se 

kterou bezprostředně souvisí další otázky. Atmosféra v organizaci, motivace zaměstnanců 

a řízení lidských zdrojů jsou spojené nádoby, které se svým obsahem navzájem ovlivňují. 

Při sledování výstupů z dotazníkového šetření je zřejmé, že okruh otázek souvisejících 

s postojem zaměstnanců k organizaci a hodnocení vedení dopadl s průměrnými hodnotami 

od 2,41 do 2,81 na samém chvostu všech položených otázek. 

5.1.1 Zhodnocení současné situace 

Hodnoceny jsou otázky z oblasti postojů zaměstnanců k organizaci a prestiž 

organizace: 

- atmosféra ve firmě je příjemná a přátelská – p.h.=2,41 znamená mírně 

podprůměrné hodnocení, ale při pohledu na relativní četnost, zjistíme, že 41 % 

respondentů nesouhlasí, 
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- vedení organizace motivuje zaměstnance k maximálním výkonům – p.h.=2,81 je 

hodnota blížící se nesouhlasu, čemuž odpovídá i relativní četnost nesouhlasného 

stanoviska 63 %, 

- řízení lidských zdrojů v organizaci je na vysoké úrovni – p.h.=2,70 a relativní 

četnost odpovědi nesouhlasím je 52 %. 

Obecně lze říci, že organizace musí zajistit prostřednictvím řízení lidských zdrojů 

splnění svých cílů. Řízení lidských zdrojů zasahuje do těchto oblastí [1] a k nim je 

přiřazena příslušná otázka v dotazníku: 

- efektivnost organizace, 

- řízení lidského kapitálu a řízení odměňování – úkolem organizace je zabezpečit 

získávání a udržení potřebně kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní 

síly (zvyšování motivace, pracovní angažovanosti a oddanosti zavedením systému 

hodnocení a odměňování v souvislosti s vykonávanou prací, úrovní dovedností 

a schopností) – otázka, zda systém odměňování v organizaci je jasný s p.h.=2,52 

a relativním nesouhlasem 52 %, 

- řízení znalostí – cílem je podporovat rozvoj pro organizaci specifických znalostí 

a dovedností – otázka, zda organizace sleduje přínos vzdělávání pracovníků 

pro výkon činností, které vykonávají, byla hodnocena p.h.=2,44 s relativní četností 

nesouhlasných odpovědí 40 %, 

- zaměstnanecké vztahy – vytváření klimatu s harmonickými a produktivními 

vztahy – porovnání otázky atmosféra ve firmě je příjemná a přátelská (hodnocena 

výše) a otázky považuji své spolupracovníky za přátele s p.h.=1,52 a absolutním 

nesouhlasem 7 %, 

- uspokojování rozdílných potřeb – politika respektující různorodé potřeby všech 

zúčastněných stran. 

Výběr otázek a jejich analýza neukazuje řízení lidských zdrojů a další s tím 

související faktory v pozitivním světle. Hodnocení v pásmu průměru, je pro organizaci 

důvod k zamyšlení a měla by následovat snaha o zlepšení image. Situace může být 

ovlivněna vznikem hospodářské krize a se snahou o maximální zefektivnění výkonu 

činností a s tím souvisejícím snižováním počtu pracovních míst.  
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5.1.2 Ideální stav 

Storey (1989) definoval řízení lidských zdrojů jako „přístup k řízení pracovníků, 

který chápe pracovníky spíše jako cenné bohatství než jako variabilní náklady, a který 

proto doporučuje investovat do pracovních sil prostřednictvím vzdělávání a rozvoje 

a prostřednictvím opatření určených k přilákání a stabilizaci oddaných pracovníků“ [1]. 

Řízení zaměstnaneckého vztahu je velmi složitá oblast, kterou ovlivňuje řada 

faktorů: kultura organizace, převažující styl řízení, hodnoty vyznávané a uplatňované 

vrcholovým vedením, existence klimatu důvěry, vztahy se spolupracovníky a liniovým 

vedením a personální politika organizace [1]. Velmi výrazným prvkem ovlivňující shora 

jmenované je vrcholový management organizace. František Bělohlávek charakterizoval 

dobrého vedoucího následujícími rysy osobnosti [2]: 

- schopnosti – vedoucí musí disponovat rozumovými schopnostmi (inteligencí) a to 

zejména v oblastech strategického myšlení, operativního myšlení a pružného 

myšlení, 

- znalosti – jedná se o odborné znalosti a znalost managementu, 

- dovednosti – mezi ně patří organizace práce a řízení času, vedení lidí, motivování, 

delegování, komunikační dovednosti a vyjednávání, 

- vlastnosti osobnosti – zejména se jedná o citovou stabilitu, asertivitu, 

komunikativnost, empatie, odpovědnost, vytrvalost a důslednost 

- postoje – významné jsou orientace na výsledek práce, orientace na zákazníka 

(občana), orientace na tým, oddanost vůči firmě, čestnost a oddanost vůči morálním 

hodnotám. 

Při splnění výše uvedeného by nastal ideální stav organizace zaměřené na rozvoj 

lidských zdrojů a řízené ideálním vedoucím, což je v praxi těžko uskutečnitelné. Protože 

ideál v jakékoli oblasti lidského života je čistě subjektivní záležitost.  

5.1.3 Návrhy a opatření 

Při stanovování nápravných opatření je třeba vzít v úvahu fakt, že jsou hodnoceny 

pocity zaměstnanců a na plnění cílů organizace, její prestiž ve společnosti a řízení lidských 

zdrojů mohou existovat ve společnosti mimo zaměstnance odlišné názory.  
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Z pohledu hodnocení otázek zaměstnanci jsou hodnoty relativní četnosti nesouhlasu 

v oblasti 40 – 60 % vyjádřením poměrně jasného nesouhlasu s určitými kroky prováděné 

v organizaci. Pokud vedení organizace ztratí důvěru uvedeného procentuálního zastoupení 

zaměstnanců je vhodné vytvořit plán obnovení důvěry. Obnovování důvěry podle Herriota 

a kol. (1998) se skládá ze čtyř kroků [1]: 

- vrcholové vedení si musí přiznat, že v minulosti nevěnovalo náležitou pozornost 

různým potřebám pracovníků, 

- smlouvy, na jejichž základě dochází k převedení pracovníka na jiný způsob práce, 

zpracovat formou, která bere v úvahu potřeby jedinců, 

- důvěra „založená na znalosti“, která je vytvořena  na pocitu věrohodnosti 

(spolehlivosti), 

- snaha vcítit se do potřeb druhé strany. 

Jde vlastně o snahu odůvodnit a obhájit realizované kroky komunikací 

s podřízenými, která nebude založena na direktivních přístupech. „Důvěra se vytvoří, 

jestliže manažeři jednají slušně, spravedlivě a důsledně, jestliže se uplatňuje politika 

průhlednosti, jestliže o záměrech a důvodech návrhů jsou lidé informováni jako celek, ale 

i jako jednotlivci, jestliže jsou všichni plně zapojeni do vytváření systémů odměňování 

a jejich uplatňování a jestliže jsou pomocí řízení pracovního výkonu dohodnuta vzájemná 

očekávání“ [1].  

Vedení organizace a další kompetentní pracovníci by si měli uvědomit, že 

racionální zeštíhlení státní správy musí být spojeno s nižším stupněm formalizace (snížení 

administrativní zátěže přímo související, ale i nesouvisející s vykonávanou činností) 

a snížením počtu kompetencí, jinak případné propuštění bude znamenat i pokles kvality 

výkonu správy. Jednoznačným přínosem by byla standardizace vykonávaných činností 

a s tím spojená změna způsobu financování přenesené působnosti. Došlo by k vyšší 

transparentnosti přerozdělování veřejných financí a k nárůstu motivace efektivně 

vykonávat státní správu.  
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5.2 Návrhy na zlepšení v oblasti vzdělávání 

Druhou problematickou oblastí je vzdělávání. Obsaženy jsou otázky a odpovědi 

na systém vzdělávání, na cenu a kvalitu vzdělávacích programů, plánu vzdělávání apod.  

Nejprve bude popsán stávající stav, popsán ideální stav, provedena analýza a navržena 

vhodná opatření. 

5.2.1 Zhodnocení současné situace 

Ke zhodnocení současné situace byly použity odpovědi na otázky z oblasti 

dotazníku zaměřeného na vzdělávání a odborných textů zabývajících se touto 

problematikou. Vzdělávání v organizaci, pokud má smysluplně naplňovat stanovené cíle, 

musí obsahovat plán vzdělávání. Plán vzdělávání by měl odpovědět na následující otázky 

[6]: 

- využití metod a technik (popsáno v teoretické části této práce), 

- kdy a v jakém časovém období, 

- místo vzdělávání,  

- téma vzdělávání, 

- hodnocení vzdělávání, 

- cílová skupina účastníků, 

- výběr vzdělávací instituce, 

- náklad na vzdělávání. 

 Popis otázek by měl ukázat, zda jsou naplňovány všechny atributy plánu a zda je 

plán sestaven a sledován. 

Sestavení plánu a jeho sledování je popsáno v odpovědích na otázky „sleduje 

organizace přínos vzdělávání pracovníků pro výkon činností, které vykonávají“ (hodnocení 

p.h.=2,44 s relativní četností nesouhlasných odpovědí 40 %) a „sleduji plán vzdělávání 

sestavený pro mou osobu“ (p.h.=2,67 a relativní četnost nesouhlasných odpovědí 59 %). 

Absence zpětné vazby při sestavování plánu vzdělávání od pracovníka a nezájem 

organizace o vyhodnocení vzdělávání, posouvají sestavený plán vzdělávání do pozice 

pouhého „formálního naplnění zákonem stanoveného požadavku“. „Vyhodnocení 
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vzdělávání je jakýkoli pokus získat informace (zpětnou vazbu) o účincích vzdělávacího 

programu a ocenit hodnotu tohoto vzdělávání ve světle získané informace“ [6]. Náklady 

na vzdělávání zahrnují přímé osobní náklady na účastníky, náklady spojené s ubytováním, 

stravováním a alternativní náklady, které mimo jiné zahrnují nerealizovaný výkon, režijní 

a administrativní náklady. Cena vzdělávacího programu tvoří jen část nákladů 

na vzdělávání, ale je podstatným prvkem při rozhodování o případné účasti na vzdělávacím 

programu. V důsledku ekonomických změn MěÚ Podbořany přistoupil k limitům 

na realizovaná školení. Tyto limity mají přimět jednotlivé odbory ke sledování cen 

„školení“ a nepřekročit stanovený roční limit. Proto byla do dotazníku vložena otázka, zda 

ceny vzdělávacích programů odpovídají nabízené kvalitě (p.h.=2,46 a relativní nesouhlas 

46 %). Limit – „rozpočet na školení na rok 2012“ ve svém důsledku může znamenat 

nemožnost splnění zákonem stanovených požadavků. Při průměrné ceně 1500,-Kč 

za jednoho pracovníka a den, při počtu 5 pracovníků na odbor a zákonem stanoveném 

požadavku 6 pracovních dní za rok (18 pracovních dní v průběhu 3 let) se jedná o sumu 

45000,- za rok na odbor. Při stanoveném rozpočtu například pro odbor dopravy 

s 5 pracovníky (rozpočet na školení – rok 2012 je uveden v příloze č. 4) 31000,-Kč není 

možné dodržet zákonem stanovený limit. Otázka s možností výběru počtu dní strávených 

v průběhu jednoho roku na školení ukázala, že pouze dva respondenti plní podmínku účasti 

na  vzdělávacích aktivitách stanovenou platnými předpisy (6 dnů a více/rok – 

2 respondenti; 5 dnů a méně/rok – 24 respondentů). K takovýmto omezením byly ale 

samosprávné celky donuceny hospodářskou krizí a proto je třeba si odpovědět 

na následující otázky týkající se vynaložených nákladů za nabízené programy a výběru 

vzdělávací instituce: 

- je skutečně nutný minimální zákonem stanovený počet 18 pracovních dnů 

v průběhu 3 let (kdy a v jakém časovém období) pro každého úředníka (cílová 

skupina) bez ohledu na činnosti, které vykonává, 

- nestačilo by v rámci vzdělávání pořádat „instrukčně metodická zaměstnání“ 

pořádaná krajskými úřady a příslušnými ministerstvy (místo vzdělávání – zasedací 

místnosti v budovách těchto úřadů), 

- akreditované vzdělávací instituce „lákají“ na pořádané vzdělávací programy 

lektory, kteří jsou zaměstnanci ministerstev nebo krajských úřadů a kteří by mohli 
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(nebo měli?) vzdělávat úředníky v rámci své pracovní doby v rámci IMZ 

(instrukčně metodická zaměstnání – proškolení pracovníků, stanovení jednotné 

metodiky výkonu činností, diskuse na problematickými okruhy, postoj nadřízeného 

správního orgánu apod.). 

Téma vzdělávání souvisí s výběrem vhodných vzdělávacích programů. Otázka zda 

by se respondenti nezúčastnili vzdělávacího programu (p.h.=2,77 relativní nesouhlas 63 %) 

s názvem: Zvládání klientů při telefonickém rozhovoru. Obsah tohoto program není hlavní 

náplní žádné z činností v organizaci, ale otázka byla zařazena záměrně a to z toho důvodu, 

zda by byla ochota respondentů se tohoto školení účastnit. Výsledná odpověď naznačuje, 

že úředníci upřednostní (pracovní vytížení, limit cen za vzdělávání, nabídka jiných 

vhodných školení apod.) účast na jiných vzdělávacích aktivitách. Což nijak nesnižuje 

možný přínos tohoto školení. Dalším tématem byla obsluha programového vybavení, kdy 

odpovědi na otázky zaměřené na ovládání používaných programů jsou v rozmezí 

průměrných hodnot (od 2,15 do 2,85). Výsledek průměrného hodnocení 2,85 a relativní 

nesouhlas 62 % u otázky „dovednosti programového vybavení jsem získal na školení“ 

ukazuje, že existují vážné nedostatky v této oblasti vzdělávání.  

Z dalších odpovědí na otázky plyne, že zaměstnanci nepovažují dosažení vyššího 

vzdělání za přímo úměrné vyšší kvalitě odvedené práce a možnost dalšího vzdělávání jako 

motivačního faktoru je zaměstnanci hodnocená průměrnou hodnotou 2,31 s relativním 

vyjádřením nesouhlasu 31 %.  

Současný stav je dán značnou decentralizací systému vzdělávání bez koordinační 

funkce v rámci ústřední správy [13]. Zákon č. 312/2002 Sb. nedefinuje exaktně osobní 

působnost zákona – na některých úřade je běžná praxe přeřazování jedince mezi 

kategoriemi zaměstnanec a úředník [13]. Uvedený zákon neobsahuje sankční mechanizmy, 

týkající se porušení zákona (oblast vzdělávací – nedodržení lhůt, nerealizovaného 

akreditovaného vzdělávacího programu apod.).   

Nesprávně provedená liberalizace poskytovatelů vzdělávání: 

- snaha o decentralizaci znamenala v konečném důsledku ztrátu jednotného 

metodického a řídícího prvku, což způsobuje nesystémovost částí systému 

vzdělávání, 
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- přínos v možnosti výběru, při zvýšené administrativní náročnosti a nemožnost 

zajištění prohlubování kvalifikace z důvodu neexistence nabídky akreditovaných 

vzdělávacích institucí, 

Systém akreditací nezaručuje garanci kvality a neúčinná kontrola – akreditační 

autorita (Ministerstvo vnitra) ověřuje žádosti v rámci akreditačního řízení, ale dle zákona 

ověřuje jen splnění formálních náležitostí. Akreditační autorita nemá kompetenci 

ke kontrole kvality obsahu vzdělávacího programu a zvolených pedagogických metod [13].   

5.2.2 Ideální stav 

Pokud chceme dosáhnout ideálního stavu v podnikovém vzdělávání, musí mít tyto 

atributy [6]: 

- kompetence – postoje, motivy, hodnoty, způsobilost dovednost vědomost, 

- znalosti, dovednosti, standardy, 

- výchovu a vzdělávání, 

- systém vzdělávání – opakující se cyklus, 

- identifikaci a analýzu potřeb, 

- plánování vzdělávání, 

- realizace vzdělávání, 

- vyhodnocení vzdělávání. 

V teoretické části práce bylo detailně popsáno vzdělávání včetně řízení motivace 

a proto je uvedena jen stručná osnova, která popisuje jednotlivé body vzdělávání 

v organizaci. Samozřejmostí je vhodný legislativní rámec zastřešující celou oblast 

vzdělávání. 

5.2.3 Návrhy a opatření 

Stanovování nápravných opatření se týká třech oblastí vzdělávání: 

- zákonná úprava, náklady na vzdělávání, témata  a programy vzdělávání. 

Zákonná úprava by měla projít změnou s tím, že bude upraven jednotný postup 

vzdělávání všech úředníků. Do této úpravy bude zahrnuta úprava sankcí, upraveny počty 

dnů vzdělávání a změny při udělování akreditací. Udělené akreditace by bylo obtížné 

a časově náročné odebírat. Mohl by být nastaven systém udělování bodů za určitá školení. 
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Systém by byl podobný systému udělování kreditů na vysokých školách. Každý úředník by 

měl svou „knihu školení“ (index), do které by se zapisovalo absolvování určitého školení 

s příslušným počtem bodů. Úředník by měl povinnost za určité časové období dosáhnout 

stanoveného počtu bodů. Byl by tím nahrazen systém povinně „strávených“ dnů 

na školení. Do systému vzdělávání by byly zahrnuty i e-learningové vzdělávací aktivity, 

školení pořádaná krajským úřadem a dalšími orgány státní správy.     

Náklady na vzdělávání by se daly snížit přijetím shora uvedeného opatření. 

Školení zabezpečovaná příslušnými ministerstvy a krajskými úřady by prováděli lektoři, 

kteří tato školení zabezpečují v soukromých vzdělávacích institucích. Nyní by vzdělávali 

v rozsahu své náplně práce v místech svého zaměstnavatele (krajské úřady disponují 

zasedacími sály apod.). Výsledná cena by pokrývala náklady spojené se vzděláváním 

a určitě by byla pro koncové spotřebitele výrazně nižší než v současné době. Následně by 

nebylo nutné vytvářet roční limity na školení, které ani v současné době nemají své 

opodstatnění. Vzdělávání by nemělo být omezováno jen vynaloženými finančními 

prostředky, ale měla by být kontrolována efektivita vynaložených finančních prostředků. 

Efektivitu lze kontrolovat pouze s účinným využitím zpětné vazby. Pro organizaci je nutné 

a i výhodné nastavit kontrolu vzdělávání a dle výsledků kontroly upravovat plán 

vzdělávání.  

Témata a programy vzdělávání souvisí s potřebami jednotlivých pracovníků. 

Mezi vykonávanými činnostmi existují velmi podstatné rozdíly a některá činnost 

nevyžaduje absolvování rozsáhlých školení (nedochází ke změnám v legislativě, 

v programovém a technickém vybavení), naopak některé činnosti se neustále rozvíjejí 

a pracovníci se musejí vzdělávat a zdokonalovat. Při zavádění nových technologií je nutné 

proškolovat pracovníky. Současný systém založený na školení „na poslední chvíli“, výuka 

pomocí verzí „student“ apod. nezabezpečuje kvalitní formu vzdělávání. Jak vyplynulo 

z dotazníkové šetření, tak většina respondentů získala dovednosti od svých 

spolupracovníků. To sebou nese i negativa, kterými jsou ovládání programu i s nedostatky, 

které má spolupracovník a nedokonalé využití všech možností programu. Verze „student“ 

většinou jen seznamovala s uživatelským prostředím a bylo by vhodné ji nahradit 

vhodnými tutorialy zasílanými s pomocí e-learningového vzdělávání. Vytvoření vhodných 

modulů e-learningového vzdělávání a jejich prezentace uživatelům by vedla k rychlému 

a modernímu ověření znalostí.    
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5.3 Ostatní návrhy a doporučení 

Z dotazníkového šetření vyplynulo i několik dalších oblastí, které by bylo vhodné 

řešit. Některé oblasti se přímo nedotýkají zadaného tématu, ale jsou výstupem 

dotazníkového šetření. 

S tématem vzdělávání souvisí oblast zvyšování kvalifikace. Respondenti ohodnotili 

otázku „vyšší vzdělání znamená vyšší kvalitu práce“ relativním nesouhlasem 67 %. 

Organizace by svým postojem měla zdůraznit, že zvyšování kvalifikace (zisk vyššího 

odborného nebo vysokoškolského vzdělání) v oblastech, které souvisí s činností 

organizace, považuje za přínosné. Organizace by tím dala najevo, že pracovník s vyšší 

kvalifikací má předpoklad vyšších odborných i všeobecných znalostí a dovedností. Tato 

podpora by měla jít nad rámec stanovený zákoníkem práce a to například formou zvýšení 

osobního ohodnocení.  

Další oblastí jsou nabízené vzdělávací programy. „Hlavní slovo“ by ve výběru měl 

mít liniový nadřízený. Na základě návrhů zaměstnanců by měl posoudit přínos nabízených 

vzdělávacích programů a po jejich ukončení, by měl vyhodnotit efektivitu vzdělávání. 

Otázka hodnotící kvalitu vykonávaných činností byla položena zaměstnancům 

úřadu. Daleko větší objektivitu hodnocení by znamenalo dotazování „zákazníků“, kteří byli 

konfrontováni s činnostmi organizace. Proto by bylo vhodné přistoupit k marketingovému 

průzkumu „spokojenosti občanů“. Občané by hodnotili úroveň znalostí a dovedností, 

přístup úředníků a také celkovou kulturou organizace (vybaveností pracovišť, prostředí 

apod.).  

Vyhodnotit by se měl i negativní postoj některých zaměstnanců k liniovým 

nadřízeným. Existuje ale několik možných variant, od neschopného nadřízeného (záporné 

hodnocení 1 člověka několika respondenty) až po několik nespokojených podřízených 

(každý respondent měl na mysli jiného nadřízeného), kterým se například mohla rozšířit 

pracovní náplň. Je úkolem vrcholového managementu sledovat práci liniových 

nadřízených a korigovat jejich činnost. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsat a zmapovat systém vzdělávání a řízení 

motivace zaměstnanců ve veřejné správě. Vzdělávání a řízení pracovní motivace jsou 

jedny z nejdůležitějších personálních činností vykonávaných v organizaci příslušnými 

pracovníky. Tyto činnosti procházejí vývojem a bezprostředně se jich dotýkají problémy 

veřejné správy. „Základním problémem současné veřejné správy (a tento jev je 

konzistentní již od roku 1989) je skutečnost, že veřejná správa dosud nedisponuje přesným 

přehledem toho, co má vlastně veřejná správa vykonávat a zabezpečovat. Jaké potřeby 

vyplývají z celospolečenské objednávky, jaké vyplývají z oprávněných požadavků a vizí 

politické reprezentace a jaké činnosti jsou naopak realizovány bez jakékoliv veřejné 

potřeby na základě dlouholetých zvyků, bez zákonného zmocnění, neefektivně a případně 

i proti zájmům občanů či institucí. Tento stav je dán rozsáhlostí a nepřehledností právního 

řádu České republiky. Česká republika patří v rámci členských zemí EU k zemím 

s největším objemem právní regulace“ [11]. Systém vzdělávání ve veřejné správě v zásadě 

odpovídá obecné charakteristice právního řádu jako celku. Úředníci pracující v ústředních 

správních orgánech a úředníci územních samosprávných celků mají pracovní a právní 

poměry upraveny odlišnými právními přepisy. Situace úředníků územních samosprávných 

celků je poměrně stabilní a přehledná, protože jsou zde jasně stanovena pravidla zákonem 

č. 312/2002 Sb. V diplomové práci byl popsán proces vzdělávání a řízení pracovní 

motivace ve veřejné správě a to konkrétně na úřadu územního samosprávného celku – 

Městském úřadu Podbořany.  

Obecné charakteristiky MěÚ Podbořany, procesu vzdělávání a motivace jsou 

popsány v úvodní části práce. Další část práce pomocí marketingového výzkumu analyzuje 

proces vzdělávání a řízení pracovní motivace na MěÚ Podbořany. Průzkum měl vypovědět 

o názorech zaměstnanců na současný vzdělávací systém, kvalitu vzdělávaných programů, 

řízení motivace ze strany nejvyššího i liniového vedení a dalších otázek souvisejících 

s tématem práce. Jako velice pozitivní lze hodnotit, že zaměstnanci jsou spokojeni se svou 

prací a práce je „baví“, kladně hodnotí vztahy se spolupracovníky, mají zájem se dále 

vzdělávat a v základních rysech souhlasí s nastaveným systémem vzdělávání. Negativní 

reakce souvisely se systémem odměňování, se vzděláváním v oblasti programového 

vybavení a činností vedení organizace v oblasti motivace a řízení lidských zdrojů.  
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Závěr práce je věnován návrhům, které by mohly vyřešit zjištěné nedostatky. 

Přijatá opatření by v budoucnu mohla zvýšit efektivitu vzdělávání.  

Pokud by bylo výsledkem zlepšení výkonu státní správy, tak tento efekt mohou 

zhodnotit pouze občané. Výhodou samosprávy je její schopnost reagovat rychleji na změny 

oproti ústřední státní správě a proto v ní došlo k nárůstu implementace moderních metod 

řízení. Obecnou brzdou je nestandardizovaná organizační struktura jednotlivých orgánů 

veřejné správy.  Úkolem veřejné správy je zajištění naplnění práv a povinností občanů 

a institucí při dodržení platných přepisů. Při provádění výkonu této správy pak úředníci 

rozhodují o právech nebo o právem chráněných zájmech občanů a institucí a to někdy 

zcela zásadním způsobem, který může ovlivnit jejich dosavadní život. Proto by tito 

úředníci měli být pečlivě vybíráni, vzděláváni a následně vhodně motivováni, tak aby 

jejich činy byly transparentní, kontinuální a předvídatelné. 
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