
4. MOTIVACE

Motivace pracovníků je další nezbytnou činností, kterou musí vyvíjet ve-
doucí pracovník, aby došlo k naplnění vize. Termín motivace je všeobecně
znám, ale jeho vymezení se často omezuje pouze na finance. Přitom moti-
vačních strategií se nabízí celá řada a je jen na řediteli školy, jak je využije.
Samotná motivace je „vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a vůli (ochotu)
člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení subjektivně významného cíle nebo
výsledku“ (Bedrnová, Nový, 2007, s. 16). Tento proces je charakterizován
třemi dimenzemi (Bedrnová, Nový, 2007).

Pro naplnění všech dimenzí motivace je tedy nutné, aby pracovní úsilí pra-
covníka směřovalo požadovaným směrem, se stejnou intenzitou a aby oba
tyto směry byly udržovány, i když se dostaví určité nezdary. Konkrétní na-
plnění dimenzí motivace může představovat následující příklad z praxe.

PŘÍKLAD Z PRAXE ��
Učitel pravidelně (jednou za 14 dní) uskutečňoval výuku svého předmětu v počítačové
učebně prostřednictvím nejrůznějších výukových programů, a to i v případě, že se mu dva-
krát nepodařilo hodinu dotáhnout do konce z důvodu výpadku internetového připojení.
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V rámci pracovního procesu se uplatňuje pracovní motivace, která před-
stavuje „vyjádření přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, vycházející
z nějakých vnitřních pohnutek“ (Tureckiová, 2004, s. 57). V rámci této motiva-
ce se uplatňují jak motivy přímé, kdy je samotná práce pro pracovníka
zdrojem uspokojení, tak motivy nepřímé, které představuje především
plat. Motivace tedy představuje vnitřní psychickou sílu a je záležitostí kaž-
dého jedince.

Pokud ředitel školy působí na své podřízené a přesvědčuje je o potřebě
určité činnosti, jedná se o stimulaci. „Stimulací rozumíme vnější působení na
psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti pro-
střednictvím změny psychických procesů, především pak prostřednictvím změny
jeho motivace.“ (Bedrnová, Nový, 2007, s. 364) Ideální situaci představuje
skutečnost, kdy stimulační působení ředitele školy je v souladu s motivač-
ním profilem člověka. Základní podmínkou úspěšné stimulace je tedy
znalost pracovníků.

Pokud je stimulace v hlubokém rozporu s osobou pracovníka a vyhovuje
pouze cílům působícího jedince, jedná se o manipulaci. Velmi často je ter-
mín stimulace zaměňován (a to i v odborné literatuře) s termínem motiva-
ce. Vzhledem k tomu, že stimulační působení ředitele školy s cílem dosáh-
nout naplnění vize je v souladu s pracovní motivací jeho podřízených,
bude v dalším textu uváděn pouze termín motivace. Poměr motivace a sti-
mulace a zároveň sjednocení obou termínů vyjádřil John Adair: „Padesát
procent motivace vychází z osoby samotné a dalších padesát procent z prostředí,
obzvláště z vedení, se kterým se v tomto prostředí setkává.“ (Adair, 2004, s. 103)

V úvodu kapitoly byla zmíněna motivace ve smyslu působení vedoucího
pracovníka na podřízené tak, aby byla naplněna vize organizace. Ale jak je
to s vizí samotného vedoucího pracovníka? Jaké motivy a stimuly ho ve-
dou ke vstupu do funkce?

VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ��
V roce 2011 se na katedře Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze uskutečnil výzkum mezi 63 řediteli mateřských a základních škol
zjišťující faktory motivace pro vstup do funkce, motivační faktory pro setrvání ve funkci
a v neposlední řadě i demotivující faktory. U motivace pro vstup do funkce se na prvním
místě objevuje seberealizace, na druhém snaha o kariérní postup a na třetím kolegové
podporující vstup do funkce. V odpovědích se ještě významněji objevuje podpora rodiny
a nespokojenost s předchozím vedením. U motivace pro setrvání ve funkci zůstává
faktor seberealizace, následují žáci a pracovníci. Je však nutné konstatovat, že hodnota
faktoru seberealizace se oproti hodnotě u vstupu do funkce poněkud snižuje. Ředitelé si
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uvědomují možné hranice svého vlivu. Žáci se jako motivační faktor objevují poprvé, re-
spondenti tuto situaci komentují slovy: „K dětem si chodím odpočinout.“ „Nebýt žáků, už
bych tady nebyl.“

Pracovníci jsou částečně synonymem pro motivační faktor kolegové, který se objevoval
už v motivaci pro vstup do funkce. Vzhledem k této položce lze považovat ředitele školy
spíše za lídra, který bere své spolupracovníky jako partnery, neboť jsou pro jeho práci
rozhodující. Mezi hlavní demotivátory patří finance (ocenění sebe sama i kolegů), profe-
se (její společenské vnímání a malé ocenění veřejností), rodiče (respondenti zmiňovali
snahu rodičů rozhodovat, nikoliv spolupracovat) a zřizovatel (kterého označují zvláště
ředitelé v menších městech a obcích). Všechny demotivační faktory jsou mimo oblast
možného ovlivnění ředitelem školy. Proto je důležité si uvědomit, že s těmito faktory je
nutné naučit se pracovat a spíše než jako demotivátory je chápat jako věci dané, které
nelze prostřednictvím funkce výrazně změnit.

Pro volbu efektivních motivačních strategií je vhodné používat některou
z motivačních teorií. Hierarchii lidských potřeb vymezuje Maslowova py-
ramida potřeb.
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Maslowova pyramida popisuje postupně jednotlivé motivační potřeby.
Pokud je daná potřeba uspokojena, pracovník se snaží o naplnění další,
vyšší potřeby, protože uspokojená potřeba ho přestává motivovat. Některá
patra mohou být v rámci pracovní motivace přeskočena (např. introvertní
učitel ICT nebude toužit po začlenění do kolektivu učitelů, ale bude ho ur-
čitě motivovat uznání od okolí a vlastní seberealizace). Zajímavá otázka se
týká toho, zda je ředitel schopen v rámci své funkce samostatně si zajistit
všechny potřeby. Problematické jsou potřeby sociální a potřeba uznání.
Pokud nově nastupující ředitel ví, že lidé mu nebudou nakloněni (peda-
gogové chtěli jako nového ředitele kolegu ze svého středu a zřizovatel jme-
noval někoho jiného), je vhodné vzít si „svého“ zástupce nebo několik
nových kolegů, kteří ho předem neodsoudí. Ti mu zároveň zajistí také
potřebu uznání, pokud není nový ředitel natolik asertivní, že si pro ni
„dojde“, samozřejmě po dosažení určitých výsledků, ke zřizovateli.

Maslowova pyramida potřeb měla vliv na vznik dalších teorií, kromě jiné-
ho i Herzbergovy teorie dvou faktorů. Jedná se o motivující a hygienické
faktory. Motivující faktory vedou k dlouhodobějšímu uspokojení a jsou
zaměřeny na práci samotnou. Jedná se o svěření odpovědnosti za určitý
úkol, projevení uznání ze strany vedoucího pracovníka nebo možnost pro-
fesního růstu. Hygienické (někdy nazývané udržovací) faktory nemají pří-
mý vliv na motivaci a vztahují se spíše k organizaci pracovního prostředí,
administrativě a celkovým podmínkám ve škole. Přestože nejsou motivační,
při jejich absenci nebo nižší kvalitě samozřejmě dochází k nespokojenosti
pracovníků. Položkou, která se pohybuje mezi oběma skupinami faktorů,
je plat. Diskuze ukazují, že zatímco nárokové složky patří mezi hygienické
faktory, složky nenárokové se zařazují mezi faktory motivační. Jsou však
až na posledních místech.

Maslowova i Herzbergova teorie jsou zaměřeny na jednotlivce a sledují
uspokojení jeho jednotlivých potřeb. Oproti tomu McGregorova teorie X a Y
se zabývá pracovníky obecně a rozděluje je do dvou skupin. První skupina
zaměstnanců (označených X) pracuje nerada a práce pro ně představuje
nutný zdroj obživy. Druhá skupina zaměstnanců (Y) naopak nachází
v práci uspokojení a považuje ji za nedílnou součást života. Zatímco pra-
covníci X vyžadují autoritativní vedení, pracovníci Y jsou vděčni za sa-
mostatnost v rozhodování a tím mají nárok na demokratické vedení. Tato
teorie je často diskutována z hlediska pedagogických a nepedagogických
pracovníků. Do které skupiny vlastně patří? Převažuje názor, že velká vět-
šina pedagogických pracovníků patří mezi kategorii Y, u nepedagogic-
kých pracovníků je to zhruba polovina. Nutno dodat, že žádný prokaza-
telný výzkum však neexistuje. Ukazuje se však, že vhodným motivačním
působením lze pracovníka typu X dostat do typu Y.
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PŘÍKLAD Z PRAXE ��
Nově nastupující ředitel menší školy sledoval podrobně práci školníka. Postupně zjišťo-
val, že uvedený pracovník má nejen manuální dovednosti, ale i schopnosti komunikace,
řešení problémů a dalších činností. Začal tak na něj delegovat činnosti jako výběr firem
pro menší opravy, nákupy, výběr uklízeček. Výsledkem bylo nejen rozšíření času ředitele
školy pro jiné záležitosti, ale i spokojenost školníka a ocenění tohoto přesunu pravomocí
ostatními pracovníky školy.

Teorie očekávání Victora Vrooma je zaměřena na samotný pracovní pro-
ces a popisuje nutné podmínky pro to, aby se pracovníci chovali požado-
vaným způsobem. Musí sdílet cíl, věřit v jeho dosažení a být ujištěni o tom,
že po dosažení cíle je čeká odměna.

PŘÍKLAD Z PRAXE ��
V mateřské škole v malém městě přišla ředitelka s nápadem vybudovat přírodní zahradu
prostřednictvím evropských fondů. Svůj návrh přednesla kolegům a vyzdvihla jeho
přednosti – využití pro pobyt dětí (následně i veřejnosti), pěstování bylinek do kuchyně,
prvenství školy v takovém projektu apod. Její důvody byly podány tak, že podřízené pře-
svědčily. Následně získala i podporu zřizovatele, který pomohl s napsáním projektu.
V rámci získaných peněz a s využitím FKSP byla uskutečněna různá školení, část peněz
šla také na platy realizátorů. Největší odměnou bylo ovšem ocenění zřizovatele a přede-
vším veřejnosti při otevření přírodní zahrady…

Další teorií zaměřenou na pracovní proces je Adamsova teorie spravedli-
vé odměny. Tato teorie poukazuje na skutečnost, že každý pracovník srov-
nává své úsilí s úsilím ostatních a v těchto dimenzích posuzuje svou odmě-
nu. Odměna tak může být spravedlivá (za stejné pracovní úsilí dostávají
všichni stejnou odměnu), nespravedlivá (pracovník obdrží menší odměnu
než ostatní), nebo více než spravedlivá (pracovník obdrží za stejnou práci
vyšší odměnu než ostatní). Není bez zajímavosti, že odměna nespravedli-
vá, ale také odměna více než spravedlivá vedou k demotivaci. Základem
pro spravedlivou odměnu jsou jasně stanovená kritéria, podle kterých se
posuzuje výsledek určité činnosti. Tato kritéria musí být předem daná
a ještě lépe stanovená v rámci diskuze se samotnými pracovníky.

Pro úplnost uveďme ještě McCleelandovu teorii tří typů motivačních potřeb
a Skinnerovu teorii pozitivního posílení. McCleelandova teorie tří typů
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motivačních potřeb pracuje s potřebami sounáležitosti, moci a úspěchu. Zá-
leží nejen na osobnosti člověka, ale také na jeho momentální pracovní pozi-
ci, jak jsou jednotlivé potřeby zastoupeny. Začínající ředitel, který přichází
zvenčí, bude mít určitě potřebu patřit do pedagogického sboru i mezi ostat-
ní pracovníky, ale ta nebude hned naplněna. Do popředí se bude spíše do-
stávat potřeba moci, zpočátku zprostředkovaná autoritativním vedením.
Když se po naplnění některých cílů dostaví úspěch, pracovníci začnou ředi-
tele „brát“ mezi sebe a tím se více naplní potřeba sounáležitosti.

Skinnerova teorie pozitivního posílení vyvolává potřebné činnosti pra-
covníka prostřednictvím pozitivní nebo negativní motivace, utlumení či
potrestání. Pozitivní motivace (pochvala, ocenění práce) bývá často ve-
doucími pracovníky opomíjena a přitom spolehlivě vede k velmi dobrým
výkonům. Negativní motivace je většinou vedena pouze ve verbální polo-
ze a málokdy dojde k adekvátním dopadům. Pokud chce vedoucí pracov-
ník negativní motivaci uplatňovat, musí ji vždy „dotáhnout do konce“.
Zatímco negativní motivace funguje spíše u pracovníků s nižším vzdělá-
ním, utlumení aktivity pak více u pracovníků s vyšším vzděláním. Ignoro-
váním jejich činnosti dává vedoucí pracovník najevo, že toto jednání není
v souladu s cíli organizace.

PŘÍKLAD Z PRAXE ��
Mladý učitel chtěl na 2. stupni základní školy uskutečnit vodácký kurz. Žáci přijali nápad
kladně, proti nebyli ani rodiče. Nicméně ředitel školy si uvědomoval obrovské riziko ta-
kové činnosti i obtížné zajištění bezpečnosti. Nechtěl však začínajícího pedagoga brzdit
v jeho iniciativě. Záměrným odkládáním i občasnými dotazy ohledně bezpečnosti nako-
nec dovedl kolegu k tomu, že místo vodáckého kurzu uspořádal kurz turistický.

Nejzazším stupněm Skinnerovy teorie je potrestání. To patří mezi nejná-
ročnější úkony vedení lidí a je nutné ho mít opravdu promyšlené, než
k němu vedoucí pracovník přistoupí. Zjištění všech okolností a studium
příslušné legislativy představují nezbytné kroky před samotným uděle-
ním trestu – obvykle dopisem upozorňujícím na porušení pracovní kázně.

Uvedené motivační teorie jsou jistě inspirující, ale motivací se samozřejmě
zabývají i čeští autoři. Například Jiří Plamínek vytváří vlastní manažerské
strategie a jednou z nich je také motivační působení na pracovníky pro-
střednictvím pyramidy vitality (Plamínek, 2006). Vitalita představuje
schopnost organizace trvale dosahovat úspěchu a pyramida vitality pak
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