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Abstrakt  

Bakalářská práce pojednává o procesu motivace v systému řízení lidských zdrojů. 

Vymezuje pojem motivace a představuje teorie motivace. Na příkladu vybrané organizace 

dosvědčuje nutnost hodnocení účinnosti nabízených a realizovaných motivačních 

programů pro zaměstnance, jejichž potřeby se mohou v průběhu let měnit.  

Znalost motivů zaměstnanců a vhodná skladba stimulů je důležitým prvkem v ovlivňování 

žádoucího chování zaměstnanců k naplnění cílů organizace. 

Klíčová slova: 

Motivace, teorie motivace, motivační politika, zjišťování motivů, hodnocení účinnosti,  

 

Abstract 

The thesis deals with the process of motivation in human resources management system. It 

defines the concept of motivation and a theory of motivation. The example shown by 

selected organizations need to assess the effectiveness offered and implemented incentive 

programs for employees, whose needs may change during the years. Knowledge of 

employees motives and appropriate mix of incentive is an important element in influencing 

the desired behavior of employees to meet organizational goals. 

Key words: 

Motivation, theory of Motivation, incentive policy, investigating the motives, evaluation of 

the effectiveness 

  



Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 9 

1 Motivace v systému řízení lidských zdrojů ................................................................. 10 

1.1 Základní pojmy ..................................................................................................... 10 

1.2 Motivace obecně ................................................................................................... 11 

1.3 Proces motivace .................................................................................................... 11 

1.4 Teorie motivace .................................................................................................... 13 

1.4.1 Teorie instrumentality.................................................................................... 13 

1.4.2 Teorie zaměřená na obsah ............................................................................. 14 

1.4.3 Teorie zaměřená na proces ............................................................................ 15 

1.5 Přístup organizací k teoriím motivace .................................................................. 18 

1.6 Zjišťování motivů zaměstnanců a účinnosti motivačních programů .................... 18 

1.6.1 Písemné dotazování ....................................................................................... 19 

1.6.2 Osobní dotazování ......................................................................................... 20 

1.6.3 Telefonické dotazování.................................................................................. 20 

1.6.4 Elektronické dotazování ................................................................................ 21 

1.7 Proč jsem zvolil formu elektronického dotazníkového šetření ............................. 22 

2 Hodnocení účinnosti motivace .................................................................................... 23 

2.1 Postavení Regionální rady ve veřejné správě ....................................................... 23 

2.2 Proč jsem si zvolil Regionální radu Moravskoslezsko ......................................... 24 

2.2.1 Investors in People (IIP) ................................................................................ 25 

2.2.2 Úřad Regionální rady..................................................................................... 25 

2.2.3 Motivační politika Úřadu Regionální rady .................................................... 26 



2.3 Postup dotazníkového šetření ............................................................................... 28 

2.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření ..................................................................... 30 

2.4.1 Výsledky šetření u skupiny zaměstnanců ...................................................... 30 

2.5 Srovnání s předchozími lety ................................................................................. 35 

3 Závěr ............................................................................................................................ 39 

Seznam Literatury: .......................................................................................................... 41 

Seznam internetových zdrojů: ......................................................................................... 41 

Legislativa: ...................................................................................................................... 42 

Další zdroje: ..................................................................................................................... 42 

Seznam obrázků a grafů: ................................................................................................. 42 

Seznam příloh: ................................................................................................................. 43 

Přílohy: ............................................................................................................................ 44 

 



9 

 

Úvod 

V současné době je pro každou organizaci velmi významným faktorem řízení a rozvoj 

lidských zdrojů, obor zaměřený na získávání a udržení dobře motivovaných  

a kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou loajální a přispívají k dosažení úspěchu celé 

organizace. Řízením lidských zdrojů se v organizaci zpravidla zabývá management  

a personální oddělení, které si k dosažení cílů efektivního motivování a rozvíjení lidských 

zdrojů volí vhodné nástroje, a ty pak aplikuje při řízení, monitoruje jejich efektivitu a snaží 

se adekvátní zpětnou vazbou neustále tyto procesy zlepšovat.  

Cílem práce je přiblížit formy motivačních programů používaných v současných 

organizacích, popsat teoretická hlediska pro vhodnost volby těchto programů a zhodnotit 

účinnost motivačního programu ve vybrané organizaci.  

Motivování je záležitostí velice individuální, a proto je nutné k ní i takto přistupovat. 

Volba vhodného motivačního programu pro zaměstnance musí obsahovat stimuly, které 

jsou vlastní zaměstnancům té konkrétní organizace. Díky správné volbě motivačního 

programu a jeho úspěšné aplikaci lze dosáhnout zlepšení při naplňování cílů organizace  

za přispění loajálních pracovníků. 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se motivací zaměstnanců zabývá  

od r. 2008. Motivuje zaměstnance různými nástroji – od vzdělávání po příspěvky  

ze sociálního fondu. K analýze účinnosti jejich motivačního programu bude použito 

anonymního dotazníkového šetření, aby zaměstnanci/respondenti mohli upřímně 

odpovědět bez obav z možných negativních následků. V dotazníku budou uvedeny 

zjišťované stimuly a míra jejich plnění. Výsledky poté budou vyhodnoceny v grafech 

s komentáři. Výstupem z tohoto šetření bude zmapování plnění motivátorů zaměstnanců  

a návrhy na možné zlepšení. 
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1 Motivace v systému řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů zabezpečuje dosažení vyšší výkonnosti organizace. Tento cíl lze 

naplnit jen skrze získávání kvalifikovaných a iniciativních zaměstnanců, efektivního 

využívání lidského potenciálu, vytváření příležitostí pro osobní rozvoj zaměstnanců, 

formování podporujícího pracovního prostředí a pozitivního klima, udržování žádoucího 

standardu činností a zlepšování procesů. Pro rozvoj motivace v řízení lidských zdrojů 

slouží dobrá adaptace pracovníků do pracovního prostředí, systém odměňování  

a zaměstnaneckých výhod, neustálé rozvíjení a uchovávání znalostí zaměstnanců, rovnost 

příležitostí, jasné vytyčení cílů pracovníka a zpětná vazba z jejich plnění. 

V současné turbulentní době kdy se zvyšuje fluktuace zaměstnanců, roste nezaměstnanost 

a inflace jsou zaměstnanci v obavách, strachu, přepracovaní, nedůvěřiví, a mají méně 

nadšení a vášně, než kdy předtím. Mnoho manažerů je stále více frustrováno z nízkého 

výkonu, morálky a angažovanosti. Odpověď dle Jona Gordona: „Nespočívá v luxusních 

technologiích, novém vybavení, nebo v rozsáhlých inovacích. Ve skutečnosti odpověď 

spočívá v základní lidské emoci: motivaci. Manažeři, kteří umí dobře motivovat, motivují 

teď víc než kdy jindy. Úkolem manažera je motivovat svůj tým a provést jej těžkým 

obdobím. Motivaci nelze „outsourcingovat“, jsou to manažeři, kdo musí motivovat."[6] 

 

1.1  Základní pojmy  

„Pracovní motivace je vyjádření přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, 

vycházející z nějakých vnitřních pohnutek (tj. motivů). Obvykle se v této souvislosti 

uvažuje také o postojích člověka k práci, ať už máme na mysli obecný postoj (vztah) 

k práci jako takové (práce jako hodnota sama o sobě), nebo k práci v určité firmě nebo 

typu organizace (zde obvykle ve spojení s vyjádřením pracovní spokojenosti).“[1, s.172] 

Základní pojmy, které je vhodné si na úvod této kapitoly objasnit jsou: motivace, potřeba, 

hodnota, stimul. 

 „Motivace – je dynamický intrapsychický proces, v němž vzájemné vztahy podnětů 

subjektu (motivace vnitřní) a prostředí (motivace vnější) vytvářejí napětí, 

soustředění a zaměření aktivity, která po rozhodovacím procesu vede k cíli. 

Vzájemný vztah a souhrn hybných faktorů (stimulů, pohnutek), které podmiňují  

a energizují lidské jednání v určité situaci.“[2, s.125]   
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 „Potřeba – Intrapsychický jev signalizující nedostatek (nebo nadbytek) něčeho, co 

je z hlediska subjektu žádoucí (nežádoucí). Jedná se v podstatě o porušení vnitřní 

rovnováhy a tendencí (potřebu) k jejímu znovunabytí (saturaci).“[2, s.162]   

 „Hodnota – Vztah subjektu k objektu. Hodnocení věcí a jevů podle jejich smyslu 

při uspokojování potřeb (determinováno sociálně).“[2, s.74]   

 „Stimul – Podnět, motiv, pohnutka chápané jako událost, která vede ke změně 

chování ovlivněním aktivity jedince ve směru jeho orientace určitým směrem, 

k určitému cíli. Rozlišujeme stimul ve smyslu podnětu jako faktoru vnějšího okolí  

a motiv jako faktor vnitřní, psychický. Stimul tak může být synonymem výrazů 

podnět, popud.“[2, s.203]   

1.2  Motivace obecně 

„Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale vysoké 

úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům 

motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí  

a – co je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a podmínky v organizaci, za nichž tuto 

práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní 

prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků 

odpovídajících očekávání managementu.“[3, s.159] 

„Motivace je klíč k zlepšování výkonosti organizace, staré přísloví říká, že můžete vzít 

koně do vody, ale nemůžete ho přinutit pít, napije se, až sám bude chtít, podobné je to  

i s lidmi. Lidé budou dělat to, co chtějí dělat nebo co jsou motivování dělat.“[7] 

„Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Vysvětluje, proč 

se lidé při práci určitým způsobem chovají, proč vyvíjejí určité úsilí v konkrétním směru. 

Rovněž popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzení lidí, aby uplatnili své 

schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i uspokojení 

jejich vlastních potřeb.“[3, s.159] 

1.3  Proces motivace 

„Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do pohybu ve směru, kterým chcete, aby se 

ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. Motivování sebe sama se týká nezávislého 

stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abyste se dostali tam, kam chcete. 

Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Lidé jsou motivovaní, když 
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očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení nějakého cíle a ceněné či 

hodnotné odměny – takové, která uspokojuje jejich potřeby.“[3, s.160]  

„Zaměstnanci s dobrou motivací mají jasně definované cíle a podnikají kroky k dosažení 

těchto cílů. Takoví zaměstnanci mohou být motivováni vnitřně sami od sebe, a pokud 

jejich motivace vede správným směrem, je to nejlepší forma motivace. Větší část 

zaměstnanců však potřebuje větší či menší motivaci z vnějšku. Organizace vytváří 

prostředí, v němž lze docílit vysoké míry motivace díky stimulům, odměnám, uspokojující 

práci a příležitostem ke vzdělání a růstu. Ale největší zodpovědnost stále leží na bedrech 

manažerů, kteří musí využívat své dovednosti stimulovat, aby docílili toho, že zaměstnanci 

budou ze sebe vydávat to nejlepší. Pro toto poznání je důležité pochopit proces motivace – 

to jak funguje a jaké různé druhy motivace existují.“[3, s.160]   

Obrázek č. 1: Proces motivace 

                                                                                                    

 

 

 

 

Zdroj: AMSTRONG Michael, Řízení lidských zdrojů nejnovější trendy a postupy 

„Tento model naznačuje, že motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním 

neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. 

Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se věří, že uspokojí tyto potřeby a přání, a volí se cesty 

nebo způsoby chování, od nichž se očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů. 

Jestliže je určitého cíle dosaženo, potřeba je uspokojena a je pravděpodobné, že chování, 

které vedlo k cíli, se napříště zopakuje v případě, že se objeví podobná potřeba. Pokud není 

cíle dosaženo, je méně pravděpodobné, že se budou tytéž kroky budoucnu opakovat. Tento 

proces opakování úspěšného chování nebo kroků se nazývá upevňování přesvědčení nebo 

také zákon příčiny a účinku.“[3, s.160]   
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1.4 Teorie motivace   

Přístup k motivaci je založen na teoriích motivace. Nejvlivnějšími teoriemi jsou[3]: 

 Teorie instrumentality, která tvrdí, že odměny nebo tresty (politika cukru a biče) 

slouží jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé chovali nebo konali 

žádoucím způsobem. 

 Teorie zaměřené na obsah, které se zaměřují na obsah motivace. Tvrdí, že motivace 

se v podstatě týká kroků za účelem uspokojení potřeb, a identifikuje hlavní potřeby, 

které ovlivňují chování. Také je známa jako teorie potřeb. Autory této teorie byl 

Maslow (1954) a Herzberg (1957), který ve svém dvoufaktorovém modelu 

vyjmenoval potřeby, které nazval „satisfaktory“. 

 Teorie zaměřené na proces, které se zaměřují na psychologické procesy ovlivňující 

motivaci a související s očekáváním (Vroom, 1964), cíli (Latham a Locke, 1979)  

a vnímáním spravedlnosti (Adams, 1965). 

1.4.1 Teorie instrumentality 

„Instrumentalita“ je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné.  

Ve své nejhrubší podobě teorie instrumentality tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze.“[4, 

s.223] 

„Tato teorie je založená na přesvědčení, že člověk bude motivován k práci, jestliže jeho 

výkon bude přímo spjat s odměnou a trestem, z toho plyne závislost odměn na reálném 

výkonu. „Teorie instrumentality má své kořeny v taylorismu, tj. v Taylorových metodách 

vědeckého řízení (1911). Ten napsal: „Je nemožné přimět během jakkoliv dlouhé doby 

dělníky, aby pracovali pilněji než průměrný člověk v jejich okolí, pokud jim to nezajistí 

značné a permanentní zvýšení jejich peněžní odměny.““[4, s.223] 

„Tato teorie se zakládá na principech upevňování přesvědčení u zaměstnanců a užívá 

zákon příčiny a účinku. Toto motivování může být stále v praxi používané dokonce 

v některých oblastech i úspěšné. Tento model si vyžaduje neustálý systém kontroly  

a působení z vnějšku tento přístup je negativní v tom, že neuznává další lidské potřeby.“[3, 

s.162]   
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1.4.2 Teorie zaměřená na obsah 

K teoriím zaměřeným na obsah patří Maslowova teorie potřeb a Herzbergova 

dvoufaktorová teorie: 

1.4.2.1 Maslowova teorie potřeb 

„Tato teorie je pravděpodobně nejznámější a nejrozšířenější teorií motivace. Je založena  

na faktu, že lidé jsou hnáni dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem  

za předpokladu, že se jim do cesty nepostaví překážky. Tyto překážky zahrnují hlad, žízeň, 

finanční problémy a vůbec vše, co lidem brání v jejich plném rozvoji.“[8]  

„Maslowova teorie potřeb tvrdí, že v případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní 

potřebou potřeba vyšší a pozornost jedince je pak soustředěna na uspokojování této vyšší 

potřeby. Potřeba seberealizace však nemůže být uspokojena nikdy. Tato teorie má stále 

velký význam, ale je kritizována za svou nepružnost a nekompromisnost, protože různí lidé 

mají různé priority a je těžké zařadit tyto priority striktně do hierarchické posloupnosti.“[3, 

s.163]   

Obrázek č. 2: Maslowova pyramida potřeb a hodnot 

 

Zdroj: http://www.skuhry.com/img/maslow.gif 

http://www.skuhry.com/img/maslow.gif
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1.4.2.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

„Frederik Herzberg si uvědomil, že na pracovišti existují dva faktory. Absence prvního 

faktoru způsobuje nespokojenost, ale jeho přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco 

absence druhého faktoru nezpůsobuje nespokojenost, ale jeho přítomnost vede  

ke spokojenosti. První skupina jsou faktory hygienické, druhá skupina faktory motivační. 

Hygienickými faktory jsou myšleny např. firemní benefity, pracovní podmínky, plat, nebo 

vztahy s kolegy. Mezi motivační faktory pak patří např. úspěch, uspokojení z práce, 

uznání, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. Herzberg porovnáním těchto dvou skupin  

a vzhledem k časovým dopadům došel k závěru, že uspokojení hygienických faktorů 

přinese jenom krátkodobý efekt, a uspokojení motivačních faktorů přinese relativně 

dlouhodobou spokojenost.“[8]  

1.4.3 Teorie zaměřená na proces 

„V těchto teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy nebo 

síly, které ovlivňují motivaci i základní potřeby. Jsou rovněž známy jako kognitivní 

(poznávací) teorie, protože se zabývají tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí,  

a způsoby, jak je interpretují a chápou. Tato teorie zaměřená na proces je pro manažery 

nepochybně užitečnější, než teorie potřeb, protože poskytuje realističtější vodítko pro 

metody motivování lidí.“[3, s.163] Těmito procesy jsou[3]:   

 Očekávání (expektační teorie), 

 Dosahování cílů (teorie cíle), 

 Pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti). 

1.4.3.1 Expektační teorie 

„Pojem očekávání byl původně součástí teorie valence - instrumentalita - expektace (VIE), 

formulované Vroomem (1964). Valence zastupuje hodnotu, instrumentalita je přesvědčení, 

že pokud uděláme jednu věc, povede to k jiné, a expektace (očekávání) je 

pravděpodobnost, že čin nebo úsilí povedou k určitému výsledku. Toto pojetí očekávání 

podrobněji definoval Vroom následujícím způsobem:  

Kdykoliv jedinec volí mezi alternativami, které znamenají nejisté výsledky, zdá se jasné, 

že jeho chování je ovlivněno nejen jeho preferencemi týkajícími se těchto výsledků, ale 

také mírou jeho přesvědčení, že tyto výsledky jsou možné. Očekávání je definováno jako 

momentální přesvědčení, týkající se pravděpodobnosti, že po určitém činu bude následovat 

určitý výsledek. Očekávání lze charakterizovat z hlediska jejich síly. Maximální sílu 
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signalizuje subjektivní jistota, že po činu bude následovat výsledek, zatímco minimální 

(nebo nulovou) sílu signalizuje subjektivní jistota, že čin výsledek nepřinese.“[3, s.163-

164] 

„Motivace je možná pouze tehdy, když mezi výkonem a výsledkem existuje jasně vnímaný 

a použitelný vztah a je-li výsledek považován za nástroj uspokojení potřeb. To vysvětluje, 

proč vnější peněžní motivace - například nějaká pobídková mzdová forma nebo prémie - 

funguje pouze tehdy, jestliže propojení mezi úsilím a odměnou je zřetelné - řečeno slovy 

Lawlera (1990), existuje, jasná spojnice - a hodnota odměny stojí za úsilí. To také 

vysvětluje, proč vnitřní motivace vyplývající z práce samotné může být silnější než vnější 

motivace. Výsledky vnitřní motivace jsou ve větší míře pod kontrolou jedinců, kteří se 

mohou více spolehnout na své dosavadní zkušenosti při odhadování toho, nakolik mohou 

pomocí svého chování získat pozitivní a výhodné výsledky.“[3, s.164] 

„Vroomova teorie byla rozvinuta Porterem a Lawlerem (1968) do podoby, v které existují 

dva faktory, které předurčují úsilí lidí vkládané do jejich pracovního výkonu:“[3, s.164] 

 Hodnota odměny jedinců do té míry, do jaké uspokojuje jejich potřeby, jistoty, 

společenské uznání, autonomie a seberealizace. 

 Pravděpodobnost, že výsledky závisejí na úsilí tak, jak je vnímáno jedinci – jinými 

slovy jejich očekávání týkající se vztahu mezi úsilím a odměnou. 

„Jinými slovy čím větší je soubor odměn a čím vyšší je pravděpodobnost, že získání těchto 

odměn závisí na úsilí, tím větší úsilí bude za dané situace vyvinuto. Porter a Lawler 

zdůrazňují, že samotné úsilí nestačí. Pokud má mít za následek žádoucí výkon, musí to být 

efektivní úsilí, které je doplněno ještě o dvě důležité proměnné:“[3, s.164] 

 Schopnost – individuální charakteristika jako je inteligence, manuální dovednost, 

znalost, 

 Vnímání role – to, co si jedinec přeje dělat, nebo si myslí, že by měl dělat.  

Pro organizaci je dobré, jestliže vnímání role odpovídá tomu, co si organizace 

myslí, že by měl jedinec dělat. A je špatné, jestliže se představy jedince  

a organizace rozcházejí. 

1.4.3.2 Teorie cíle  

„Teorie cíle zformulovaná Lathamem a Lockem (1979) tvrdí, že motivace a výkon jsou 

vyšší, jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náročné,  
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ale přijatelné, a existuje-li odezva (zpětná vazba) na výkon. Důležitá je participace jedinců 

na stanovování cíle, neboť je to nástroj, jak získat souhlas pro stanovení vyšších cílů. 

Náročné cíle musejí být projednány a odsouhlaseny a jejich plnění musí být podporováno 

vedením a radou. A konečně, životně důležitá pro udržení motivace je zpětná vazba, 

zejména pro dosahování stále vyšších cílů.“[3, s.165]  

„Lockova a Lathamova teorie odpovídá na otázku, jak záměr (pracovní činnosti), 

vyjádřený jako cíl, ovlivní chování, respektive jednání a pracovní výkon. Podle této teorie 

správně formulovaný cíl ovlivňuje chování, protože:“ [1, s.172] 

 Usměrňuje pozornost, 

 Mobilizuje úsilí, 

 Probouzí „výdrž“, 

 Zlepšuje rozvoj strategie. 

Experimentálně bylo ověřeno, že má-li mít cíl „motivační náboj“ (má-li vytvářet motivační 

napětí), je třeba, aby splnil dvě základní podmínky [1]: 

 Musí být stanoven specificky (musí být dána kritéria jeho měřitelnosti a cíl musí 

být realistický s ohledem na čas daný k jeho splnění a k možnostem pracovníka), 

 Musí být přiměřeně náročný, tak aby byl splnitelný a zároveň dostatečně atraktivní 

(aby působil jako „výzva“). 

K tomu, aby cíl (záměr či zájem) mohl sloužit skutečně jako motivátor, je dále potřebné 

zajistit [1]: 

 Zpětnou vazbu o výkonu – jak je pracovní výkon hodnocen nadřízenými (ideálně 

ve vazbě na odměňování), 

 Možnost autonomního (angažovaného a na principu sebeřízení založeného) plnění 

cíle, který pracovník přijal „za svůj“ – měl možnost ho nejen plnit, ale angažoval 

se i na jeho formulaci a případných úpravách. 

1.4.3.3 Teorie Spravedlnosti  

„John Stacey Adams uvedl tuto teorii pracovní motivace v roce 1963. Podle této teorie si 

pracovníci podle srovnatelných tržních měřítek porovnávají, co do práce vkládají, s tím, co 

z ní získávají. Vkládají svůj čas, úsilí, loajalitu, toleranci, flexibilitu, angažovanost, 

spolehlivost, duši i srdce a získávají finanční odměny, benefity, jistotu, uznání ocenění, 
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odpovědnost, pocit rozvoje a růstu, zábavu atd. Pokud mají pocit, že jejich vstupy nejsou 

patřičně vyváženy s výstupy, stávají se demotivovanými a hledají změnu nebo zlepšení 

nebo snižují své vklady do práce. Pokud mají pocit, že vyváženy jsou, jsou motivováni 

pokračovat na stejné úrovni vstupů. Bude-li mít pracovník pocit, že je přeceněn, může 

zvýšit své pracovní úsilí, avšak také může vnitřně přehodnotit hodnotu svých vstupů 

směrem nahoru bez současného zvýšení vnějšího projevu - reálných vstupů do práce. 

Podle teorie pracovníci vstupy a výstupy sčítají, to znamená, že jednu méně uspokojivou 

část (například pocit odpovědnosti) lze nahradit přidáním druhé (například jistoty). 

Je třeba též podotknout, že vnímání vstupů a výstupů je obyčejně individuální, a to podle 

toho, jaké mají zaměstnanci hodnoty. Zrovna tak je mohou nesprávně vnímat z důvodů,  

že nemají správné informace. Například bude-li pracovník přesvědčen, že firemní 

automobil je nároková věc, bude jeho vnímání jistě jiné od toho pracovníka, který bude 

přesvědčen, že to je forma ocenění pracovního výkonu.“[8] 

1.5 Přístup organizací k teoriím motivace   

Představil jsem šest teorií motivace, které na motivaci pohlížejí ze tří úhlů, z pohledu 

obsahu motivace, procesů ovlivňujících motivaci a z pohledu příčiny a účinku. Všechny 

chtějí vysvětlit, proč se lidé chovají určitým způsobem. Žádná však není univerzální  

a jediná správná.   

Manažeři organizace proto využívají různých přístupů ke stimulaci podřízených 

v závislosti na cíli, který má být stimulací dosažen, a zaměstnanci, jehož chování má 

stimul ovlivnit.  Je tudíž nezbytná nejen znalost manažerů v teoriích motivace, ale i znalost 

vnitřních motivů zaměstnanců.  

1.6 Zjišťování motivů zaměstnanců a účinnosti motivačních programů 

„Dotazování může probíhat různými způsoby. Každý typ dotazování má své výhody  

i nevýhody a klade rozdílné požadavky na konstrukci dotazníku. Výběr vhodného způsobu 

dotazování závisí na různých faktorech, především na charakteru a rozsahu zjišťovaných 

informací, skupině respondentů, na časových a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. 

Můžeme volit mezi přímým dotazováním, kde respondent sám vyplňuje předložený 

dotazník, nebo zprostředkovaným dotazováním, kde přednes otázek a záznam odpovědí 

zajišťuje tazatel.“[5, s.142]  
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Dotazníkové šetření se uskutečňuje v podstatě čtyřmi hlavními typy technik šetření: 

 písemným dotazováním, 

 osobním dotazováním, 

 telefonickým dotazováním,  

 elektronickým dotazováním. 

1.6.1 Písemné dotazování 

„Písemné dotazování je zprostředkováno pomocí dotazníku zasílaného respondentovi 

poštou a stejnou cestou se i navrací.  

Hlavní výhodou tohoto typu dotazování jsou jeho nízké náklady. Někteří respondenti jsou 

dokonce tímto způsobem dotazováni raději než jinými formami dotazování (např. 

elektronická z důvodů ztráty anonymity dat). Nepřítomnost tazatele nepřináší jen finanční 

a organizační úspory, ale také odstraňuje jeho vliv na odpovědi respondenta a zvyšuje 

upřímnost dotazovaného. Na zodpovězení otázek si respondent může vyhradit dostatek 

času a věnovat jim tak víc péče. 

Největší nevýhodou písemného dotazování je často velice nízká návratnost dotazníku.  

Na návratnost má vliv především průvodní dopis, dotazník (jeho forma, rozsah, obsah), 

způsob výběru, motivace respondenta a téma samotného výzkumu. V průvodním dopise 

bychom měli respondenta motivovat k vyplnění dotazníku tím, že mu vysvětlíme cíle 

výzkumu a důležitost jeho názoru, slíbíme anonymitu, nabídneme mu za vyplněný 

dotazník odměnu (např. zlepšení pracovního prostředí díky zpětné vazbě), přesně 

vysvětlíme způsob vyplňování. Motivační účinek má také dotazník, který by měl být 

jednoduchý a přitom atraktivní, měl by být jasně a jednoduše stylizován, aby jeho 

vyplňování bylo snadné a nezabralo mnoho času. Velkou roli při návratnosti dotazníku 

hraje i samotné téma výzkumu. Respondent bude mít tendenci se vyjádřit spíše k tématu, 

které ho zajímá a je pro něj aktuální, než k tématu pro něj nedůležitému.  

Malé množství navrácených odpovědí souvisí s problémem struktury respondentů, kteří  

na dotazník odpověděli (skladba vrácených dotazníku neodpovídá struktuře základního 

souboru). Také si nemůžeme být jisti tím, že to byl skutečně adresát, kdo vyplnil zaslaný 

dotazník. Tímto dochází k narušení reprezentativnosti výzkumu a ohrožení přesnosti 

zjištěných výsledku.   
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V praxi se písemný dotazník a ankety využívají v případech, kdy není cílem výzkumu 

získat zcela přesné reprezentativní odhady a je spíše vhodné udržet nízké náklady  

na výzkum. Samozřejmě existují i výjimky. Většinou jde o výzkumy zaměřené na aktuální 

témata, u kterých je možné docílit návratnosti takové, aby nebyla ohrožena 

reprezentativnost výběru. Pro tyto výzkumy je písemný dotazník vhodnou volbou.“[5, 

s.142] 

1.6.2 Osobní dotazování 

„Je nejrozšířenějším způsobem získávání údajů při výzkumech veřejného mínění a trhu. 

Jde v podstatě o přímý rozhovor dvou osob - tazatele a respondenta (tzv. Face-to-Face 

dotazování). Tazatel klade respondentovi přesně formulované otázky ve stanoveném 

pořadí podle připraveného dotazníku (jedná se o tzv. standardizovaný rozhovor).  

Hlavní výhodou oproti písemnému dotazování je existence vazby mezi tazatelem  

a respondentem. Tazatel může respondenta motivovat k odpovědím, upřesnit význam 

jednotlivých otázek, dle předchozích odpovědí měnit pořadí otázek. Podaří-li se mu  

u respondenta vyvolat zájem o předmět šetření, můžeme mu předložit delší dotazník,  

a přesto samotné šetření může proběhnout v poměrně krátkém čase. 

Další výhodou je možnost spojení s pozorováním. Rozhovory jsou tak uskutečněny  

na základě vypozorovaného jevu. To umožňuje zaměřit výzkum na specifické informace, 

které lze ostatními typy dotazování jen obtížně dosáhnout. Přítomnost tazatele má i své 

negativní účinky. Nesprávný způsob vedení rozhovoru i samotná osobnost tazatele (způsob 

vystupování, vzhled) muže mít značný vliv na odpovědi respondenta. Z toho důvodu je 

nutné soustředit hodně pozornosti na vyhledání, školení a poté kontrolu tazatelů. S tím také 

vzrůstá náročnost dotazovací techniky spočívající v rostoucích časových a finančních 

nákladech.“[5, s.143] 

1.6.3 Telefonické dotazování 

„Telefonické dotazování je podobné osobnímu, pouze chybí osobní kontakt. Tazatel musí 

být proto dostatečně proškolen, musí dokázat udržet respondentovu pozornost, dostatečně 

ho zaujmout a snažit se předcházet předčasnému ukončení dotazování.  

Velkou výhodou jsou nižší náklady a rychlost dotazování, se kterou získáváme potřebné 

údaje, a to i v případě široce rozptýleného vzorku respondentů. Navíc v případě nezastižení 

respondenta lze dotazování opakovat v jinou denní dobu. Protože tazatelé již nemusí 
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cestovat za respondenty, lze oproti osobnímu dotazování značně ušetřit. Také náklady  

na kontrolu práce tazatelů se dají takto snížit, neboť kontroly jsou prováděny formou 

odposlechu přímo v místě agentury.  

Mezi nevýhody patří vysoké nároky na soustředění respondenta. Doba hovoru by neměla 

přesáhnout deset minut, jinak se vystavujeme riziku, že se dotazovaný začne nudit nebo ho 

budeme zdržovat, což se pak může projevit na jeho odpovědích. Kladené otázky by měly 

být krátké a jasné a v případě uzavřených otázek se nedoporučuje používat škály s více jak 

pěti možnostmi výběru.“[5, s.143-144]  

1.6.4 Elektronické dotazování 

„Elektronické dotazování, tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interview) je dosud 

nejmladší způsob dotazování. Sběr dat je realizován prostřednictvím internetu, kdy 

respondent vyplní dotazník na webových stránkách online nebo obdrží dotazník nebo 

odkaz na dotazník (URL link) prostřednictvím elektronické pošty.  

Elektronický dotazník je podobný poštovnímu dotazníku. Respondent si sám určuje, kdy 

ho vyplní, není ovlivňován tazatelem, navíc je možné ho doplnit grafickými pomůckami 

(např. obrázky, videoklipy, 3D modely), které respondentovi umožní lépe pochopit 

výzkumnou problematiku. Elektronický dotazník nemusí vypadat jako tradiční papírový 

dotazník. Může mít formu programu, který respondentovi přímo předkládá jednotlivé 

otázky v návaznosti na předchozí odpovědi.  

Velkou výhodou jsou minimální finanční a časové náklady. Rozesílání e-mailu je 

mnohonásobně rychlejší než rozesílání klasických dopisů. Zpracování odpovědí je 

jednodušší a rychlejší, protože všechna data jsou již uložena v elektronické podobě a není 

tak nutné je pro další zpracování upravovat. Předcházíme tak i administrativním chybám 

vznikajících při přepisu získaných dat z dotazníku do počítače.  

K nevýhodám patří stále malé zastoupení jednotlivců majících přístup na internet. Nicméně 

toto omezení bude postupem času ustupovat. Závažnější nedostatek je (stejně jako  

u písemného dotazování) v návratnosti dotazníku a tím pádem narušení reprezentativnosti 

vzorku. I v této oblasti se proto používají motivační techniky.“[5, s.144] 
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1.7 Proč jsem zvolil formu elektronického dotazníkového šetření 

Na základě posouzení vhodnosti výše uvedených forem dotazníkového šetření  

a s přihlédnutím k tomu, že posuzovaná organizace je ve srovnání s okolním prostředím 

organizací moderní, s dobrým přístupem k informačním technologiím, a s dobrou kulturou 

podporující důvěru zaměstnanců, byla zvolena metoda elektronického dotazníkového 

šetření. 
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2 Hodnocení účinnosti motivace 

2.1 Postavení Regionální rady ve veřejné správě 

Regionální rady regionu soudržnosti byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, v platném znění, pro potřeby spojené s koordinací a realizací 

hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich působnost je vymezena územně, a toto vymezení 

je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2. Regiony soudržnosti tedy mohou 

být tvořeny jedním nebo více kraji, přičemž přesné začlenění jednotlivých krajů do regionů 

je dáno výše uvedeným zákonem. Regionální rada regionu soudržnosti (dále jen 

"Regionální rada") je právnickou osobou. Regionální rada je řídícím orgánem 

Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti. Nejvyšším orgánem 

regionální rady je výbor. Členy výboru volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří 

příslušný region soudržnosti, přičemž funkce člena výboru je veřejnou funkcí. Výbor jedná 

a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu. 

Statutárním orgánem Regionální rady je předseda Regionální rady volený výborem. 

Výkonným orgánem Regionální rady je úřad, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené  

s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, 

které jsou svěřeny výboru. Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním  

a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady. V čele úřadu stojí ředitel úřadu (dále 

jen "ředitel").[11]  

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „Regionální rada“) vznikla 

v souladu s výše uvedeným zákonem k 1. 7. 2006 a jejím úkolem je v období let 2007 – 

2013 administrovat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši  

716 milionů EUR určené na rozvoj regionální infrastruktury regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Před touto organizací tedy stál velmi náročný úkol – vybudovat zcela 

novou organizaci na administraci evropských fondů. Zkušenosti z období let 2004 – 2006 

navíc jednoznačně ukazovaly, že největším rizikem při administraci strukturálních fondů je 

špatná personální politika a z toho plynoucí vysoká fluktuace zaměstnanců. Mimoto se 

veškeré aktivity související s administrací evropských fondů v období let 2004 – 2006 

soustředily výhradně na centrálních orgánech, převážně ministerstvech, takže lidí se 

zkušenostmi se strukturálními fondy a jejich administrací byl v regionu velmi omezený 

počet. Tyto teorie byly podpořeny i analýzou rizik provedenou poradenskou společností 

Ernst&Young, ze které vyplynulo, že dvě největší rizika při implementaci evropských 
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strukturálních fondů v České republice vyplývají z vysoké fluktuace lidí a špatné 

personální strategie. 

Jak svým účelem tak i charakterem se tedy jednalo o zcela nový typ organizace. Silným 

partnerem Regionální rady byl Moravskoslezský kraj, který převedl do Regionální rady  

i její první zaměstnance, které tvořila limitovaná skupina deseti zaměstnanců Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. Následně byl Výborem Regionální rady jmenován ředitel 

úřadu, jehož první úlohou bylo vybudovat novou organizace takříkajíc „na zelené louce“, 

díky čemuž měli všichni zúčastnění jedinečnou příležitost vytvořit organizaci novou nejen 

v pravém slova smyslu, ale i vzhledem k tradicím a zvyklostem, které jsou ve veřejné 

správě běžné.[12]  

Podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se na postavení, práva  

a povinnosti zaměstnanců Regionální rady přiměřeným způsobem vztahují ustanovení 

zákona o úřednících územních samosprávných celků, což je uplatňováno mj. i v oblasti 

vzdělávání úředníků.  

V současnosti má Regionální rada Moravskoslezsko 99 zaměstnanců.[12] 

2.2 Proč jsem si zvolil Regionální radu Moravskoslezsko 

Pro volbu Regionální rady jsem se rozhodl proto, že se jedná o organizaci veřejné správy  

s příkladným pracovním prostředím, která dobře naplňuje smysl organizace a která 

poskytuje velké možnosti k rozvoji a prohlubování vlastních znalostí v rámci dané 

pracovní pozice.  

Tato organizace mě zaujala také zapojením do systému Investors in People. Regionální 

rada Moravskoslezsko byla první organizace veřejné správy v České republice (v r. 2008), 

která získala certifikát Investor in People a začala naplňovat jeho poslání. V roce 2012 

získala Regionální rada Moravskoslezsko zlaté ohodnocení Investor in People, které jí bylo 

uděleno jako první organizaci v České republice vůbec. Z tohoto hlediska je velmi 

zajímavé hodnotit účinnost motivace v této organizaci, jelikož se může řadit mezi ty, které 

mají propracovanou koncepci řízení s aktivním zapojením vedení a neustálým 

zlepšováním. V takovéto organizaci lze lépe realizovat zpětnou vazbu a případné návrhy 

na zlepšení procesu motivace vycházejícího z mého dotazníkového šetření. 
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2.2.1 Investors in People (IIP) 

„Standard Investors in People (IIP) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení  

a rozvoje lidských zdrojů v organizacích. Napomáhá ke zvýšení kvality lidských zdrojů 

v organizacích, a tak přispívá k růstu jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti. Standard 

IIP je zaměřen na trvalé zvyšování výkonnosti, motivace a transferu know-how  

u zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury firem. Je postaven na třech 

principech (Plan – Do – Review, tj. plánuj, realizuj, vyhodnocuj) a 10 ukazatelích (viz 

obrázek č. 3).“[9] 

Obrázek č. 3: Standart IIP 10 ukazatelů 

 

 Zdroj: Interní materiály Regionální rady  

2.2.2 Úřad Regionální rady  

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré 

úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS 2 

Moravskoslezsko. Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 

zabezpečením činnosti Regionální rady. V čele Úřadu Regionální rady stojí ředitel  

(Ing. David Sventek, MBA), který je podřízen předsedovi Regionální rady.[10] 

V současné době pracuje na úřadě 99 zaměstnanců v 7 odborech (pouze jeden odbor se 

z procesních důvodů dělí na 4 oddělení). Předpokládaná personální kapacita úřadu je 

v současné době naplněna. 90 % zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělaných, 70 % 

zaměstnanců úřadu tvoří ženy. Věkový průměr na úřadě je 34 let.  
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Úřad Regionální rady je orgánem veřejné správy, přesto manažeři při řízení organizace  

a svých agend využívají moderních metod řízení inspirovaných komerční sférou.[12] 

2.2.3 Motivační politika Úřadu Regionální rady 

Jedním z cílů Strategie lidských zdrojů Úřadu Regionální rady je:  „Vytvořit a prověřovat 

motivační politiku úřadu, vč. zavedení systému odměňování založeného na principu 

spravedlivé odměny, motivace a okamžitého ocenění podaného výkonu.“ 

Strategie lidských zdrojů Regionální rady vychází z poslání organizace, strategických cílů 

Regionální rady při současném zohlednění vývoje na trhu práce v Moravskoslezském kraji, 

je procesně orientovaná, tzn. že se zabývá efektivitou stanovených personálních procesů. 

Její úlohou je prostřednictvím optimálního nastavení personálních procesů zajistit takové 

pracovní podmínky a prostředí, které organizaci v každé fázi vývoje umožní dosahovat 

stanovených cílů.  

Principy, které dávají všem personálním procesům rámec a směr a ovlivňují i základní 

hodnoty kultury organizace, jsou týmová práce, profesionalista, rovnost příležitostí  

a sebeřízení.[12]  

V organizaci probíhá celá řada personálních činností za účelem[12]:  

 získání kvalifikovaných a iniciativních zaměstnanců,  

 efektivního využívání lidského potenciálu,  

 vytváření příležitostí pro osobní rozvoj zaměstnanců, 

 formování podporujícího pracovního prostředí a pozitivního klimatu, 

 udržování žádoucího standardu činností a zlepšování procesů. 

Strategie lidských zdrojů Regionální rady navazuje na organizační strategii, ve které byl 

jako jeden z klíčových faktorů úspěchu definován i cíl: „ Mít stabilní tým kompetentních 

profesionálů“. 

Motivační politika Úřadu Regionální rady (aneb „Co dosud není, nebylo dost chtěno.“) 

byla koncipována v návaznosti na výsledky zjišťování vnitřních motivů zaměstnanců  

(v  r. 2008,  2010,  výstupů  z hodnocení).  Shrnuje  motivátory
1
/ stimuly  zaměstnanců  

                                                 

1
 Motivátor - Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve svých interních materiálech používá 

pojem motivátor jako synonymum pro stimul.  
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v následujícím členění[12]: 

Přímé motivátory: 

 prestiž Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 

 firemní kultura, 

 zajímavé pracovní pozice, pracovní činnosti s příležitostmi prosazení se a přebírání 

náročných úkolů, dosahování atraktivních cílů, 

 kompetence k vlastnímu rozhodování, 

 smysluplnost práce, 

 osobnostní i odborný růst zaměstnanců v návaznosti na dojednané plány osobního 

rozvoje, 

 komunikativní prostředí a týmová práce, 

 participativní způsob řízení, 

 férová zpětná vazba při pravidelném hodnocení zaměstnanců. 

 

Finanční odměna je zaměstnanci poskytována v návaznosti na jeho efektivní působení 

v úřadě, tzn. zahrnuje jednak složky, které se plně vztahují k výkonu jednotlivce, ale 

zaměstnanci jsou odměňováni i za výkon práce v týmu či organizaci jako celku. Složení 

finanční odměny je následující: 

 pevná složka mzdy, 

 osobní ohodnocení, 

 měsíční prémie, 

 cílové odměny, 

 roční odměny, 

 příplatky. 

 

Nepeněžní motivátory: 

 pružná pracovní doba, 

 25 dní dovolené, 

 závodní preventivní lékařská péče zdarma, 

 technické vybavení kanceláří, 

 příjemné pracovní prostředí. 
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Benefitní stimuly zahrnují: 

 sociální výhody, 

 příspěvek na stravování, 

 manažerské nástroje. 

 

Manažerům jsou poskytovány motivační profily podřízených vycházející z osobnostních 

analýz zaměstnanců. 

Uplatňované nástroje motivační politiky byly v r. 2010 a 2011 upravovány v návaznosti  

na šetření spokojenosti zaměstnanců/klientů. Aktuální seznam nejvýznamnějších vnitřních 

motivů zaměstnanců a nástrojů k jejich uspokojení je uveden v příloze č. 1.  

2.3 Postup dotazníkového šetření 

Pro potřeby šetření byl vytvořen dotazník (viz příloha č. 2), který vycházel z obdobných 

šetření prováděných organizací v minulých letech, a to především z důvodu možnosti 

porovnání výsledků a sledování vývoje jednotlivých motivátorů. Pro každý vybraný 

motivátor byla sledována jeho důležitost pro zaměstnance (Jak velký význam má pro vás?) 

a míra jeho plnění (Jak je podle vašeho názoru uspokojen?). Hodnocení mohli respondenti 

provést ve škále od 1 do 5, kterou jsem zvolil na základě měření z minulých let z důvodů 

porovnání nynějšího měření s minulými, kde v případě první otázky znamenala hodnota: 

1- zcela nedůležitý 

2- nedůležitý 

3- někdy ano, jindy ne 

4- důležitý 

5- velmi důležitý 

V případě druhé otázky znamenala hodnota: 

1- zcela nespokojen 

2- částečně nespokojen 

3- někdy plní, někdy ne 

4- částečně spokojen 

5- zcela spokojen 

Takto sestavený dotazník byl zveřejněn po dobu 10ti dnů na vnitřní elektronické síti 

organizace. Po skončení šetření bylo zaznamenáno 56 vyplněných dotazníků, přičemž  
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pro nesprávné vyplnění musel být jeden dotazník vyřazen. Pro zpracování tedy bylo 

využito 55 dotazníků, což znamená, že do šetření se zapojilo 57 procent z celkového počtu 

zaměstnanců ve složení 4 vedoucí zaměstnanci (tj. 36 procent z celkového počtu 11ti 

vedoucích zaměstnanců) a 51 řadových zaměstnanců (60 procent z celkového počtu  

85 zaměstnanců). Sebraná data byla rozčleněna do těchto dvou skupin (vedoucí/řadoví 

zaměstnanci) a pro každou otázku ve skupině byla data zpracována do formy průměrů 

jednotlivých otázek pro význam a spokojenost s plněním (viz příloha č. 3). Následně byly 

výsledné průměry přeneseny do paprskových grafů, kde na každé ose je znázorněna 

stupnice od 1 do 5 a každá osa (paprsek) nám určuje jeden motivátor. V místech, kde 

křivka protíná osu, vzniká bod, který nám udává míru očekávání/plnění daného motivátoru. 

Dále budeme pracovat a vyhodnocovat jen data se skupiny zaměstnanci, protože data 

skupiny vedoucích nejsou vzhledem k malému počtu respondentů reprezentativní. 
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2.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

2.4.1 Výsledky šetření u skupiny zaměstnanců 

Graf č. 1: Motivy u zaměstnanců 2012 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že motivy s nejvyšším významem pro zaměstnance jsou smysluplná 

práce (hodnota 4,7), spolupráce v pracovním týmu (hodnota 4,6), mzda (hodnota 4,5), 

jistota pracovního místa (hodnota 4,4), dobré mezilidské vztahy (hodnota 4,4).  

Naopak motivy s nejmenším významem pro zaměstnance jsou možnost dalšího postupu 

(hodnota 2,3), možnost spolurozhodování (hodnota 3,5), rovné příležitosti na pracovišti 

(hodnota 3,7) a sociální výhody a požitky (hodnota 3,8).  
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Z pohledu spokojenosti s plněním jsou nejlépe hodnoceny motivy sociální výhody  

a požitky (hodnota 4,4), možnost vzdělávání (hodnota 4,3), dobré mezilidské vztahy 

(hodnota 4,25), hodnoty organizace (hodnota 4,25), pracovní prostředí (hodnota 4,25). 

Nejnižší spokojenost s plněním v grafu vykazují motivy přístup k informacím (hodnota 

3,4), jistota pracovního místa (hodnota 3,6), možnost dalšího postupu (hodnota 3,6)  

a mzda (hodnota 3,6).  

Z šetření u skupiny zaměstnanců vyplývá, že některé motivy jsou zcela nebo téměř zcela 

uspokojeny (míra spokojenosti s plněním dosahuje míry významu pro daný motiv) – jedná 

se o uznání osobních výsledků, možnost vzdělávání, funkční zpětná vazba, řízení 

organizace, dobré mezilidské vztahy, možnost spolurozhodování, další postup, rovné 

příležitosti na pracovišti, zajímavost současné práce, hodnoty organizace, pracovní 

prostředí, úspěch a dosahování cílů organizace.  

Největší diference mezi významem a spokojeností s plněním kde míra spokojenosti 

s plněním výrazně přesahuje míru očekávání je u motivů možnost dalšího postupu 

(hodnota 0,75) a sociální výhody a požitky (hodnota 0,53).  

Naopak u motivů mzda (hodnota 0,92), přístup k informacím (hodnota 0,9), smysluplná 

práce (hodnota 0,89) a jistota pracovního místa (hodnota 0,84) dochází k tomu, že  

pro zaměstnance mají velký význam, ale spokojenost s jejich plněním je významně nižší.  

Tyto poslední dvě skupiny motivů jsou významné z hlediska možného prostoru  

pro zlepšení v jejich naplňování, a tudíž je důležité v této skupině identifikovat příčiny, 

které vedou k nespokojenosti, či přemrštěnému plnění a navrhnout opatření k eliminaci 

těchto příčin. 
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2.4.1.1 Identifikace příčin diference u motivů pro zaměstnance a návrh na jejich 

případné zlepšení 

Graf č. 2: Sociální výhody a požitky 

 

U motivu „Sociální výhody a požitky“ bylo šetřením z grafu č. 2 zjištěno, že spokojenost 

s plněním přesahuje jeho význam pro zaměstnance. Z toho lze usoudit, že zaměstnanci si 

již na daný motiv zvykli a jeho rozvíjení nemusí z důvodů nižší atraktivnosti  

pro zaměstnance přinést další pozitivní efekty. Proto další výdaje na rozvoj v této oblasti 

nemusí být vynakládány, naopak by mělo přehodnoceno dosavadní finanční nastavení 

daného motivu, ať financemi není plýtváno, ovšem tyto zásahy musí být korektní z důvodů 

možné demotivace zaměstnanců v rámci změn.  

Graf č. 3: Možnost dalšího postupu 

 

U motivu „Možnost dalšího postupu“ bylo šetřením z grafu č. 3 prokázáno, že je nejméně 

významným v celé organizaci. Jedním z důvodů proč je tento motiv nejméně významný, je 

plochá struktura organizace[10] působící ve veřejné zprávě, v které je omezený prostor  

pro další postup, a dle HR manažera organizace jsou zaměstnanci s touto skutečností  

od začátku seznámeni. U tohoto motivu lze konstatovat, že organizace nemusí vynakládat 

prostředky k dalšímu působení na zaměstnance, za předpokladu dobré informovanosti 

uchazečů o zaměstnání a nových pracovníků. 
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Graf č. 4: Smysluplná práce 

 

„Smysluplná práce“ je pro zaměstnance motiv s největším významem. Při šetření bylo 

zjištěno z grafu č. 4, že diference mezi spokojeností s plněním a významem je třetí největší 

ze všech motivů (hodnota 0,89), proto je velmi důležité věnovat tomuto motivu zvýšenou 

pozornost. Možné příčiny nízké spokojenosti se smysluplnou prací můžeme hledat v špatné 

komunikaci cílů organizace vůči zaměstnancům a tím vznikající absenci propojení jejich 

osobních úkolů s těmito cíli. 

Graf č. 5: Mzda 

 

V současné době, kdy náklady spojené s životem rostou rychleji než platy zaměstnanců, se 

tento trend projevuje i v grafu č. 5, kde diference mezi spokojeností s plněním a významem 

je nevětší ze všech motivů (hodnota 0,92). Toto zjištění lze přisuzovat dvěma hlavním 

faktorům, a to rychlému růstu cenové hladiny v České republice v posledním období,  

a ekonomické situaci veřejné správy, kdy podle sdělení HR manažera organizace v rámci 

stabilizování státního dluhu a úspor s tím spojených nejsou úměrně tomu navyšovány platy 

zaměstnanců, což je v rozporu s jejich očekáváním. 
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Graf č. 6: Přístup k informacím 

 

V rámci šetření bylo z grafu č. 1 zjištěno, že nejmenší spokojenost zaměstnanců vůbec je 

s plněním motivu „přístup k informacím“ a zároveň diference mezi spokojeností  

a významem tohoto motivátoru vykazuje druhou největší hodnotu (0,9).   

Jak bylo zjištěno z rozhovoru s HR manažerem, v organizaci je již zaveden vnitřní 

komunikační systém Intranet a běžné komunikační kanály (porady, časopis pro klienty, 

interní časopis, nástěnky, setkání se zaměstnanci, společenské akce). Ale i přesto, že 

komunikačních nástrojů je využívána celá řada včetně elektronických (Intranet), které jsou 

široce dostupné a obsahují většinu informací, zaměstnanci stále cítí k informacím malý 

přístup. Vzhledem k některým specifikům (např. budoucnost organizace v dalším 

programovém období 2014+) nejsou ještě známé informace o budoucnosti působení 

organizace či jejím zániku. Tyto informace, jak bylo zjištěno na základě rozhovoru s HR 

manažerem, nejsou dostupné ani samotnému vedení, proto je nemožné je sdílet na nižší 

úrovně, přičemž to jsou informace existenční pro celou organizaci. Jako možná opatření 

pro zlepšení přístupu k informacím lze doporučit např. lepší seznámení zaměstnanců 

s informačním systémem nebo vytvoření blogu pro prezentaci aktuálních názorů ředitele 

organizace. 

Graf č. 7: Jistota pracovního místa 
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„Jistota pracovního místa“ je dle grafu č. 1 třetím nejvýznamnějším motivem  

pro zaměstnance a dle grafu č. 2 má čtvrtou největší diferenci ze všech motivů. Tato 

nespokojenost zaměstnanců vyplývá z obav o zaměstnání v budoucnu, jelikož organizace 

(jak bylo zjištěno z rozhovoru s HR manažerem) má mandát působnosti pouze v rámci 

programového období 2007 - 2013 a řada zaměstnanců má z tohoto důvodu smlouvu  

o pracovním poměru pouze na dobu určitou. Tento motiv je velmi těžko ovlivnitelný z již 

výše uvedeného důvodu, a to i přesto, že zaměstnanci jsou s touto skutečností obeznámeni 

od doby nástupu. Nicméně lze očekávat, že s blížícím se koncem jejich pracovní smlouvy 

se bude diference mezi významem a spokojeností dále zvětšovat, dokud nedojde 

k jednoznačnému rozhodnutí o bytí či nebytí organizace a prodloužení či ukončení 

pracovního poměru. 

2.5 Srovnání s předchozími lety 

V předchozích letech 2008 a 2010 proběhla obdobná šetření hodnocení účinnosti 

motivátorů u zaměstnanců, tyto výsledky jsou uvedeny v příloze č. 4. Oblasti, které 

prokazovali velké diference, při současném šetření v roce 2012 byly vybrány a porovnány 

v souvislosti s lety minulými 2008, 2010. Vývoj významu pro zaměstnance v průběhu let 

lze vyčíst na křivce, která vždy protíná vrchol sloupce významu pro daný rok, obdobně je 

sestrojena křivka vývoje spokojenosti s plněním pro zaměstnance.  

Graf č. 8: Vývoj motivu sociální výhody a požitky v letech 2008-2012

 

Motiv „sociální výhody a požitky“ dle grafu č. 8. jasně v průběhu let nabývá na významu, 

přičemž spokojenost je přibližně na stejné úrovni. Nárůst významu motivu reflektuje jeho 
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dobrý stimulační efekt na zaměstnance. Pro zaměstnance jsou již benefity běžné a už je 

očekávají jako standartní součást své odměny, tzn. že jejich odepření by mělo výrazný 

negativní efekt ale jejich prohlubování nám nemusí přinést efekt žádný. 

Graf č. 9: Vývoj motivu možnost dalšího postupu v letech 2008-2012 

 

„Možnost dalšího postupu“ v organizaci působící ve veřejné zprávě s plochou 

organizační strukturou je pro zaměstnance dle grafu č. 9 málo významným motivem a jeho 

vývoj tomu odpovídá. Současně klesá vývoj spokojenosti s plněním, ale vzhledem 

k významu tohoto motivu není třeba příjmat nápravná opatření. 

Graf č. 10: Vývoj motivu mzda v letech 2008-2012 

 

Z grafu č. 10 bylo zjištěno že pro motiv „mzda“ jasně v průběhu let roste význam  

a současně klesá spokojenost. Toto zjištění není dobrým signálem pro budoucí vývoj, 
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poněvadž můžeme předpokládat zvýšená očekávání zaměstnanců ohledně mzdy a jejího 

růstu. Dlouhodobé nenaplnění těchto očekávání se může negativně projevit na motivaci 

zaměstnanců. 

Graf č. 11: Vývoj motivu Přístup k informacím v letech 2008-2012 

 

U motivu „přístup k informacím“ je z grafu č. 11 patrné, že význam motivu  

pro zaměstnance je v průběhu let 2008-2012 na přibližně stejné úrovní zatímco 

spokojenost s plněním u něj klesá. Tato skutečnost poukazuje na zvýšený zájem 

zaměstnanců po informacích, ale bude jistě limitována blížícím se koncem programového 

období organizace, které končí v roce 2013 a jeho prodloužení zatím není jasné. 

Graf č. 12: Vývoj motivu smysluplná práce v letech 2008-2012 
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Z grafu č. 12 je vidět velký význam motivu „smysluplná práce“ pro zaměstnance a zároveň 

lze vyčíst, že spokojenost s jeho plněním má mírnou klesající tendenci. Proto by vedení 

organizce a jednotliví vedoucí odborů měli více zdůrazňovat a propojovat cíle a smysl 

práce zaměstnanců v kontextu s působením organizace.  

Graf č. 13: Vývoj motivu jistota pracovního místa v letech 2008-2012 

 

„Jistota pracovního místa“ je motiv, u kterého lze z grafu č. 13 vyčíst v průběhu let růst 

významu pro zaměstnance, v roce 2012 význam překonal významě i spokojenost 

zaměstnanců s plněním. Pokles spokojenosti zaměstnanců s plněním můžeme přikládat 

blížícímu se konci programového období v roce 2013. 
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3 Závěr  

Cílem této práce bylo hodnocení účinnosti motivačních programů v organizaci Regionální 

rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.  

K danému tématu byly nejprve představeny pojmy vztahující se k motivaci. Bylo uvedeno 

šest teorií motivace, které každá ze svého úhlu objasňují, proč se lidé chovají určitým 

způsobem. Jedná se o teorie instrumentality, teorie zaměřené na obsah motivace, teorie 

zaměřené na psychologické procesy ovlivňující motivaci a související s očekáváním.  

Žádná však není univerzální a jediná správná.  Proto organizace využívají různých přístupů 

ke stimulaci podřízených v závislosti na cíli, který má být stimulací dosažen,  

a zaměstnanci, jehož chování má stimul ovlivnit.  Zda jsou motivační programy úspěšné či 

nikoli lze v nejširším slova smyslu vyvodit z dosahování stanoveních cílů. Podrobněji  

účinnost lze rozkrýt ze zjišťování motivů a následně z hodnocení účinnosti motivačních 

programů.  

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je organizací veřejné správy. Jejím 

úkolem je v období let 2007 – 2013 administrovat finanční prostředky z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj určené na rozvoj infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Motivační 

politika navazuje na strategické dokumenty organizace (organizační strategii, strategii 

lidských zdrojů).  Motivací zaměstnanců se zabývá od r. 2008, kdy proběhlo první 

zjišťování motivů zaměstnanců. Stejný systém byl použit v roce 2010 opět na zjištění 

motivů a zároveň na zjištění účinnosti motivačních programů. 

V letošním roce se organizace se organizace rozhodla pokračovat v dotazníkovém šetření. 

Mohla si vybrat mezi čtyřmi typy technik šetření: písemným dotazováním, osobním 

dotazováním, telefonickým dotazováním, elektronickým dotazováním, popř. je 

zkombinovat. Na základě posouzení vhodnosti uvedených typů dotazníkového šetření  

a s přihlédnutím k tomu, že posuzovaná organizace je ve srovnání s okolním prostředím 

organizací moderní, s dobrým přístupem k informačním technologiím, a s dobrou kulturou 

podporující důvěru zaměstnanců, byla zvolena metoda elektronického dotazníkového 

šetření.   

Dotazník měl 18 škálových otázek zjišťovacích motivy zaměstnanců a 18 škálových 

zjišťující spokojenost s mírou jejího plnění. Zaměstnanci se ke každému 

motivu/spokojenosti s mírou plnění motivu mohli v textové části vyjádřit. Poslední dvě 
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otázky byly informační (do kterého odboru je respondent zařazen a zda je vedoucím 

pracovníkem). Dotazník vyplnilo korektně 55 zaměstnanců, z toho 4 vedoucí pracovníci. 

Pro skupinu vedoucích zaměstnanců je však počet čtyř dotazníků nereprezentativní  

a z toho plyne, že i jejich vyhodnocení by nepřineslo objektivní výsledky, a proto je 

vyhodnocena pouze skupina zaměstnanců.  

Dotazník byl vyhodnocen a graficky zpracován. Byl vypracován soubor všech motivů  

a spokojenost s jejich plněním pro skupinu zaměstnanců. Tento grafický přehled zřetelně 

znázorňoval nejsilnější a nevýrazné motivy, míru plnění všech vybraných motivů 

zaměstnanců. U velkých diferencí byly  identifikovány příčiny,  navržena cesta ke zlepšení 

a doplněn i trend z minulých dotazníkových šetření.  

Vyhodnocení bylo předáno Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jelikož 

tato organizace usiluje o trvale vysoký výkon zaměstnanců až do konce programového 

období a o loajalitu zaměstnanců, čeká ji nyní komunikace výsledků dotazníkového šetření 

zaměstnancům a zvolení vhodných a reálných úprav stávajícího motivačního programu. 

Na základě této práce lze konstatovat, že organizace a firmy, které chtějí dosahovat svých 

cílů – přesto, že se otázce motivace zaměstnanců věnují trvale – nesmějí v žádné fázi svého 

života o zaměstnance přestat pečovat. Ve stále se měnících okolních podmínkách se 

organizace i firmy chovají jako živý organismus, mění se a vyvíjejí, a pouze včasná reakce 

na tyto změny zajistí vedení organizací a firem, že budou trvale schopni obstát při 

naplňování svého poslání nebo v konkurenčním prostředí.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Motivátory versus nástroje k jejich uspokojení 

Motivátor Nástroje 

Smysluplná práce - znalost cílů organizace, odboru, osob. cílů 

- funkční zpětná vazba 

Spolupráce s vedením 

organizace 

- příprava a účast na poradách odborů, vedení, či 

měsíčním setkání zaměstnanců 

- příprava a účast na Výborech regionální rady 

- příprava a účast na Monitorovacích výborech 

Možnost práce v pracovním 

týmu 

- budování pracovních týmů 

- podpora otevřené komunikace a efektivní korporace 

- utužování kolektivu na teambuildingu 

Možnost osobního růstu (vč. 

odborného, kariérového) 

- plány osobního rozvoje 

- možnosti účasti na školeních, seminářích 

- zvyšování kvalifikace při zaměstnání – bonusové 

vzdělávání (včetně jazykového vzdělávání) 

- plánování dalšího vzdělávání a růstu v rámci 

hodnocení zaměstnanců 

Funkčnost zpětné vazby - hodnotící pohovory s nadřízeným 

- pravidelné porady 

Uznání osobních výsledků 
- finanční ohodnocení 

- uznání a pochvala na měsíčním plánování zaměstnanců 

- udělování ocenění a odměn ředitelem 

Mzda 
- 3 složky mzdy (vyšší než tabulkové hodnoty), účel – 

okamžitá odměna za vykonanou práci 

- příplatky 

- nepeněžní benefity-SF 

Dostatečný přístup 

k informacím 

- MIS, intranet 

- zpětná vazba od předsedy a ost. členů výboru RR 

- účast na poradách vedení, odborů, měsíčním plánování 

zaměstnanců 

- vydávání Apropó, Drobky z ropky 

Zajímavost současné práce 

 

- nová organizace = nové příležitosti 

- zajímavé pracovní aktivity, činnosti 

- přidělování motivujících náročných úkolů 

- podpora kreativity 

Možnost spolurozhodování - účast na strategickém plánování 

- tvorba, či připomínkování strategických dokumentů, 

úkolů  

Dobré mezilidské vztahy - utužování kolektivu na teambuildingu 

- společné vzdělávací a společenské akce 

- spolupráce, společné řešení cílů a úkolů 

Podnikové klima 
- příjemné pracovní prostředí 

- podpora dobrých mezilidských vztahů 

- nadstandardní vybavení 

- budování kultury organizace 
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Příloha č. 2: Dotazník hodnocení účinnosti motivace

Význam pro Vás 1-Zcela nedůležitý

Spokojenost s plněním 1-Zcela nespokojen

Význam pro Vás 1-Zcela nedůležitý

Spokojenost s plněním 1-Zcela nespokojen

Význam pro Vás 1-Zcela nedůležitý

Spokojenost s plněním 1-Zcela nespokojen

Sociální výhody a požitky (např. soc.fond, stravenky)

MOTIVY K PRÁCI

Uznání osobních výsledků

Mzda

Vážení zaměstnanci Úřadu,

jsem student 3. ročníku fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO 

oboru Management jakosti a dovoluji si Vás požádat o pár minut Vašeho času na 

vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je analyzovat účinnost motivace 

zaměstnanců na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. 

Účelem tohoto výzkumu je na základě výsledků dotazníkového šetření doporučit 

případné návrhy na zlepšení motivačních nástrojů na Úřadě.

Výzkum je součástí praktické části mé bakalářské práce a je zapotřebí získat co 

nejvíce vyplněných dotazníků, aby vyhodnocení výsledků nebylo zkreslené. 

Dotazník je anonymní a organizace obdrží až celkový výsledek dotazníkové analýzy, 

nikoliv jednotlivé dotazníky.

Vyplněný dotazník mi prosím zašlete na e-mailovou adresu bp.dotaznik@seznam.cz

nejpozději do 16. dubna 2012.

Děkuji Vám za spolupráci, velmi mi tím pomůžete.

Adam Růžička

Způsob vyplňování dotazníku:

1. U každé otázky zvolte z rozevíracího seznamu dle škály jaký je pro Vás význam a 

spokojenost s plněním

2. Pro vyjádření Vašeho názoru na daný motiv je u každého textové pole. Vše co si 

myslíte, že může přispět k zlepšení motivace na Vašem pracovišti je vítáno Váš 

názor je důležitý
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Funkčnost zpětné vazby

Smysluplná práce

Spolupráce ve vašem pracovním týmu

Řízení organizace

Přístup k informacím

Možnost vzdělávání
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Spokojenost s plněním 1-Zcela nespokojen

Zajímavost současné práce

Rovné příležitosti na pracovišti

Možnost spolurozhodování

Možnost dalšího postupu (na jiné místo, na místo vedoucího)

Jistota pracovního místa

Dobré mezilidské vztahy
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Hodnoty organizace

Pracovní prostředí (vybavení, prostory)

Úspěch a dosahování cílů organizace
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Příloha č. 3: Výsledné průměry pro význam a spokojenost s plněním 

 

 

Význam spokojenost Význam spokojenost

Uznání osobních výsledků 4,12 4,06 4,00 4,25

Sociální výhody a požitky 3,82 4,35 3,25 4,50

Mzda 4,55 3,63 4,50 4,00

Možnost vzdělávání 4,16 4,29 4,25 5,00

Přístup k informacím 4,31 3,41 4,00 3,75

Funkčnost zpětné vazby 4,12 4,06 4,00 4,25

Smysluplná práce 4,69 3,80 4,75 4,25

Spolupráce ve vašem pracovním týmu 4,61 4,24 4,75 4,50

Řízení organizace 4,12 4,06 4,00 4,25

Dobré mezilidské vztahy 4,39 4,25 4,50 4,25

Jistota pracovního místa 4,43 3,59 4,25 3,00

Možnost dalšího postupu 2,88 3,63 3,00 4,75

Možnost spolurozhodování 3,55 3,82 3,50 4,00

Rovné příležitosti na pracovišti 3,75 3,92 3,00 4,25

Zajímavost současné práce 4,16 4,16 4,00 4,25

Hodnoty organizace 4,02 4,25 4,00 4,75

Pracovní prostředí (vybavení, prostory) 4,25 4,25 4,75 4,75

Úspěch a dosahování cílů organizace 4,16 3,96 4,25 4,00

Průměr vedoucí
Motivy 2012

Průměr zaměstnanci
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Příloha č. 4: Výsledné průměry pro význam a spokojenost s plněním u zaměstnanců pro roky 2008 a 2010 

 

význam spokojenost význam spokojenost

Uznání osobních výsledků 3,83 4,33 4,51 4,18

Sociální výhody a požitky 2,5 4,17 3,54 4,59

Mzda 3,83 4,33 4,18 4

Možnost vzdělávání 4,67 4 3,44 4,38

Přístup k informacím 4,5 4,33 4,29 4,14

Funkčnost zpětné vazby 3,67 3,67 4,32 3,82

Smysluplná práce 4,67 4,33 4,54 3,95

Spolupráce ve vašem pracovním týmu 4,83 4,17 4,67 4,5

Řízení organizace 4,83 4,5 4,1 4,03

Dobré mezilidské vztahy 4,67 4,5 4,79 4,56

Jistota pracovního místa 3,67 4,17 4,05 4,53

Možnost dalšího postupu 3 4,33 3,44 3,95

Možnost spolurozhodování 4,33 4,67 3,89 3,89

Zajímavost současné práce 4,5 4,5 4,54 4,13

Pracovní prostředí (vybavení, prostory) 4,67 4,67 4,67 4,41

průměr 2010
Motiv

průměr 2008


