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Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků 

ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých 

stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu 

základních pojmů a teoriím, které souvisí s danou problematikou. V praktické 

části jsou navrženy čtyři hypotézy a na základě dotazníkového šetření 

je zhodnocena situace z hlediska diverzity, motivace, komunikace 

a vzdělávání ve stavebních podnicích. Výstupem práce jsou závěry 

a doporučení, které se opírají o trendy a zkušenosti získané z výzkumu 

a mohou při práci s vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním 

podniku pomoci.  
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This bachelor thesis deals with topics of leadership and staff management 

in the construction business. The purpose of the thesis is to analyze situation 

in the fields associated with problematics of Czech construction business. 

The theoretical part introduces concepts and theories related to said 

problematic. There are four hypotheses proposed in the practical part. The 

situation considering diversity, motivation, comunication and education 

is evaluated through survey. The outcome of this thesis are partial 

conclusions and suggestions derived from trends and experiences found 

through research. These conclusions and suggestions may be helpful for 

those holding leadership and employee management work positions 

in construction companies.  
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1 ÚVOD 
 
 Ať už jsem se ve svém dosavadním životě setkala s jakoukoliv autoritou 
nebo vedoucím pracovníkem, byla jsem jimi upoutána. Zajímaly mě procesy, jaké 
vedoucí používá, způsoby, jakými komunikuje s lidmi, zajímala mě sama 
osobnost vedoucího. Když jsem pak v rámci studia objevila téma „Vedení a řízení 
spolupracovníků ve stavebním podniku“, bylo pro mě jasnou volbou.  
 V návaznosti na současné dění a vnímání managementu jsem se rozhodla 
cílit svůj zájem zejména na oblast komunikace, motivace, vzdělávání a diverzity 
ve stavebních podnicích. Vedení a řízení lidí je všeobecně vnímáno jako velice 
složitý a nejednotný proces se spoustou specifik, obzvlášť pak ve stavebních 
oborech, kde je kladen vysoký důraz na práci s lidmi. 
  Objevují se v českých stavebních podnicích nějaké prvky diverzity? Jestli 
ano, tak jaké? Baví lidi práce ve stavebnictví? A co je na ní baví nejvíc? Je pro 
zaměstnance stavebních podniků důležitější atmosféra a dobré vztahy na 
pracovišti, nebo finanční ohodnocení? Je pro ně důležitý kariérní růst? A jak na 
tohle všechno může reagovat vedoucí? Tyto otázky společně s mnoha dalšími 
mi stanuly na mysli a ve své bakalářské práci se na ně pokouším najít odpovědi. 
 Cílem práce je teoreticky vymezit pojmy související s vedením a řízením 
spolupracovníků ve vybraných oblastech a prakticky zanalyzovat situaci 
v českých stavebních firmách – z toho důvodu se práce skládá ze dvou částí. 
 V teoretické části své práce se pokusím vysvětlit typické pojmy z již 
uvedených čtyř oblastí, které spolu dle mého názoru úzce souvisí. Nejprve 
specifikuji základní pojmy spojené se stavebnictvím, následně rozeberu význam 
diverzity a pokusím se popsat její druhy, vysvětlím funkci motivace a popíšu 
základní motivační teorie, objasním úlohu komunikace jako nástroje zpětné 
vazby a přiblížím možnosti vzdělávání se ve stavebním podniku. 
 Základem pro empirickou část práce je dotazník, který se budu snažit 
rozeslat co největšímu počtu firem, abych získala informace z co nejširší části 
stavebního odvětví. Vyhodnocení dotazníku mi bude sloužit jako podklad pro 
ověření čtyř stanovených hypotéz, pravdivost hypotéz si současně s dotazníkem 
ověřím i řízenými rozhovory v různě velkých stavebních podnicích. Řízené 
rozhovory se v práci objeví jako přílohy společně s dotazníkem. Poznatky 
získané z výzkumu zohledním při stanovování dílčích závěrů a doporučení.  
 
Věřím, že najdu odpovědi na své otázky a prohloubím své znalosti.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Definice základních pojmů 

 
 Účelem této kapitoly je seznámit se s prostředím, ve kterém se v rámci své 
bakalářské práce pohybuji. Ačkoli se celá práce týká podniků stavebních, pro její 
pokračování je nutné si objasnit základní pojmy z oblasti managementu. Jedná 
se v první řadě o stavební podnik, o management a manažera jako takové a 
konečně o rozdíly mezi vedením a řízením podniku.   
  

2.1.1 Podnik 

 
 Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně 
vstupů na výstupy. Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně 
samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání. S ekonomickou 
samostatností, která je projevem svobody v podnikání, souvisí odpovědnost 
vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní samostatností rozumíme 
možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty, uzavírat 

s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti. 3 
 Pokud není uvedeno jinak, každý podnikatelský subjekt můžeme označit 
pojmem firma. Podle obchodního zákoníku: Obchodní firma je název, pod kterým 
je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní 

úkony pod svou firmou. 13 
 

2.1.2 Stavební podnik 

 

 Jak jsem již zmínila, celá práce se zabývá podniky stavebními, je tedy 
záhodno specifikovat jejich význam v oblasti ekonomiky. Posláním stavební firmy 
obecně je realizace výstavby novostaveb, péče o stavby již hotové, jejich opravy, 
modernizace, případně bourání. Výsledkem činnosti stavebního podniku je 
dodání stavebních prací v termínech a kvalitě dojednaných v hospodářských 
smlouvách uzavřených s jejich odběrateli. Jednotlivé stavební podniky se od 

sebe vzájemně liší ať už velikostí, tak svým zaměřením. 1 
 

2.1.3 Vlastnosti stavebních podniků a firem 

 
 I přes určité odlišnosti existují vlastnosti a rysy, které jsou u stavebních 
firem a podniků společné. Posuzují se z následujících hledisek: 
 
1) výrobně technického – podnik je technologicky relativně uzavřený celek, jde 
o systém spojení lidí a výrobních prostředků v procesu stavění 
 
2) sociologického – soubor vzájemných mezilidských vztahů, prostředí, v němž 
se rozvíjí sociální vztahy všech jeho členů, pocit sounáležitosti s podnikem 
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3) organizačního – specifická organizační struktura 
 
4) právního – podnik se nachází v právním prostředí, z čehož vyplývá, že se řídí 
psanými, a i nepsanými zákony země, v níž působí; na základě právní subjektivity 
pro něj plynou jak práva, tak povinnosti 
 

5) ekonomického – v tržním prostředí zejména princip samofinancování 1 
 
 Stavební podnik je úzce spojen s okolím a je jím ovlivňován. Okolí působí 
na podnik přímo nebo nepřímo. Faktory tohoto vlivu se dělí následovně: 
 
Nepřímé faktory 
    politické – vyplývají z hospodářské politiky státu, mají velký  
  význam při formulování strategie podniku 
   ekonomické - úrokové míry, inflace, trendy vývoje na trzích;  
  stavebnictví je odvětvím, na kterém se jako prvním projeví recese  
  či naopak konjuktura 
   sociální – vývoj lidských hodnot, potřeb, postojů, životního stylu,  
  módních trendů 
Přímé faktory 
   konkurence – je nutné s konkurencí minimálně udržet krok,  
  optimálně nabídnout výhodnější podmínky, služby apod. 
  zákazníci - určují, jakým směrem se bude podnik ubírat 
  dodavatelé – mají velký vliv na náklady podniku  
  věřitelé – banky, jiné podniky, obchodní partner 
  trh práce – možnost získat pracovníky s potřebnou kvalifikací,  
  problém se získáním dostatečného počtu potřebně kvalifikovaných 

  pracovníků 1 
 

2.1.4  Rozdíl mezi vedením a řízením 

 
 Pokud chci, aby vykonávaná činnost měla nějaký smysl, musím se zaměřit 
na cíl. Celý proces by měl být řízen, zúčastnění lidé vedeni. Ačkoliv jdou oba 
pojmy ruku v ruce a v českých podmínkách bývají spojovány a označovány jako 
management či teorie řízení, jedná se o dvě odlišné činnosti. A jaký přesně je 
mezi nimi rozdíl? 
 Vedení (Leadership) – se zabývá prvořadou otázkou – CO chceme 
dokázat? Kam chceme dojít? Co je konečný cíl, ke kterému naše firma směřuje? 
 Řízení (Management) je již zaměřeno na otázky druhého řádu – JAK to 
udělat nejlépe? Jak se tam co nejrychleji a nejefektivněji dostanu?  

Vedení řeší CO DĚLAT, řízení JAK TO UDĚLAT. 2 
 Vedení tedy určuje základní strategii podniku, kterou zabezpečuje leader. 
Proto bývá vedení úzce spokojováno s mezilidskými vztahy a důležitá je volba 
člověka vůdčího typu, kterého budou lidé následovat. Naproti tomu řízení se 
zaobírá taktikou podniku – řeší sled po sobě jdoucích „jak“ - JAK zabezpečit 
zdroje, JAK je správně rozdělovat, JAK je využívat a kontrolovat. Tyto informace 
jsou výstižně a příkladně shrnuty krátkou větou: 
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 Řízení je dělání věcí správně, vedení je dělání správných věcí. 1 
 

2.1.5  Pojem „management“  

 

 Tímto pojmem bývá v rámci hranic našeho státu označováno vedení a 
řízení spolupracovníků. Pravdou je, že pojem management není zcela přesně a 
konkrétně definován. Jeho význam se tedy interpretuje různě v závislosti na tom, 
z jakého pohledu se na problematiku díváme – pro nastínění uvedu několik 
příkladů, jak lze pojem management chápat. 
 Ve velice zjednodušené podobě můžeme slyšet, že management je 
„řízení“ z anglického „to manage – řídit, rozhodovat“. Tento důraz na vedení lidí 
nacházíme ve volné interpretaci definice Americké manažerské asociace 
(American Management Association) „management znamená dosahovat cíle 

organizace rukama a hlavama jiných“ 4 podobné definice s důrazem na 
vedení lidí zmiňuje ve své knize L. Mládková „Management umožňuje propojit 
činnosti různých lidí tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů“  nebo Jednoduše 
lze říci, že management je hledání nástrojů, jak určit správný cíl, získat pro něj 

lidi a pomocí nich jej dosáhnout.“ 5 
 Rakouský ekonom Fredmund Malik zase vidí management jako přeměnu 

zdrojů na užitek, klade zde důraz na účel. 14 
 Jiná interpretace se zabývá pojmem z pohledu specifických úkonů 
zúčastněných pracovníků: Management znamená zvládnutí plánovacích, 
organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosažení 

soustavy cílů a organizace. 4 
 Klasik v oboru Peter Drucker shrnuje úkol managementu takto: umožnit 
lidem kolektivní výkonnost prostřednictvím společných cílů, hodnot, odpovídající 
struktury, profesní přípravy a rozvoje všeho, co potřebují, aby mohli podávat 

výkon a reagovat na změny. 2 
 Existuje mnoho dalších definic, co však mají všechny společné je 
orientace na cíl a samotná snaha o dosažení vytyčených cílů.  
 
  

2.1.6 Manažer  

 
 Mezi manažerem a lídrem existuje i navzdory rozdílům mezi vedením a 
řízením úzká souvislost, a ne vždy je možné tyto dvě funkce zcela oddělit. Jisté 
ale je, že v současné době je slyšet tato slova ve spojení se zaměstnáním čím 
dál častěji. Z mé osobní zkušenosti musím potvrdit, že tým může dobře a kvalitně 
fungovat bez jakéhokoliv vedoucího pracovníka jen velice obtížně. Čím se tedy 
vlastně manažer zabývá, jaká je jeho náplň práce? A jaký by měl takový manažer 
být?  
 
 Manažer je člověk, který se nějakým způsobem podílí na řízení 
organizace, může být vnímán jako „zástupce vlastníka“ podniku. Je to člověk, 
který je odpovědný za práci svých podřízených. Aby manažer mohl tuto svoji 
odpovědnost za úspěšnost organizace převzít, musí být svým myšlením zacílen 
do budoucnosti. Zacílení na budoucnost znamená mimo jiné schopnost 
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manažera být dobrým vizionářem, dokázat snadno a aktivně přijímat změny, 
ovládat manažerské techniky a mít řadu praktických dovedností v řadě oblastí. 

6  
 Pojmem manažerské funkce se chápou typické činnosti, které by měl 
vedoucí pracovník účelně a účinně vykonávat k zajištění úspěchu své práce. 
Dosažení cílů organizace a tím vlastně naplnění hlavního smyslu manažerské 

práce předpokládají vzájemný soulad při vykonávání manažerských funkcí. 4 
 Existuje několik druhů klasifikace těchto funkcí. Pro svoje účely jsem 
zvolila klasifikaci, jejíž autory jsou H. Koontz a H. Weihrich. Dle nich se člení 
manažerské funkce takto: 
• plánování (planning) – vypracování postupů, které povedou k dosažení cílů 
• organizování (organizing) – rozdělení úloh z časového hlediska 
• rozmístění pracovníků, též personální zajištění (stafiing) – umístění jednotlivých 
pracovníků na dané pozice dle jejich schopností a znalostí 
• vedení (leading) – směrování, dohlížení nad jednotlivými pracovníky tak, aby 
řádně plnili své povinnosti 

• kontrola (controlling) – zhodnocení práce, kontrola odchylek od reality apod. 4  
 
  Manažer by měl nepochybně být podnikavý člověk vůdčího typu, 
důsledný, odpovědný, vytrvalý. Měl by se správně a rychle rozhodovat, být 
komunikativní, inspirativní, velkorysý atd. Mnoho těchto vlastností nalezneme 
v pozitivní části následujícího rozdělení OCEAN neboli „Pěti faktorů osobnosti“. 

4   

 
 Ke správnému vykonávání své práce a k posílení výše uvedených 

vlastností by mělo manažerům pomáhat dodržování tzv. Čtyř E: 5 

Obrázek 1 - OCEAN – Pět faktorů osobnosti 4 - vlastní zpracování 
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  Obrázek 2 - Čtyři E manažera 5 - vlastní zpracování 

 
 Veškerá práce manažera zahrnuje práci s lidmi a prostřednictvím lidí. 
V mojí bakalářské práci se zaměřím jen na některé aspekty práce s lidmi, a to 
v okruzích týkajících se motivace, komunikace, vzdělávání a diverzity ve 
stavebním podniku.  
 

2.2 Diverzita 

 
 Činnost ve stavebních podnicích je ve většině případů prováděna ve 
skupinách. Vzniká tedy určitý tlak na vytváření a formování pracovních týmů. 
Může být každá skupina týmem? Jak taková práce v týmu funguje?  
 Je zřejmé, že v týmu se bude narážet na odlišné názory, postoje a 
myšlenky. Jak zpívá Petra Janů „Lidé jsou různé“, a proto je zásadní 
k odlišnostem v kolektivu i odlišně přistupovat. Jak se tyto odlišnosti projevují? A 
v jakém slova smyslu může být kolektiv ve stavebním podniku různorodý? 
Těmito otázkami se zabývá diverzita. 

 
2.2.1 Práce v týmech 

  
 Individuální rozdíly mezi jednotlivci se projeví až teprve tehdy, jsou-li 
zařazeni do nějaké skupiny. Je potřeba zmínit, že mezi skupinou a týmem je 
určitý rozdíl – skupina je spojována různými faktory ať už se jedná o věk, pohlaví, 
názor či místo, ve kterém se zrovna nachází; naproti tomu tým je vždy spojován 
společným cílem. Principem týmové práce je seskupit jednotlivce, pro které je 
daná problematika příliš složitá, do takové sestavy, ve které využijí a vzájemně 
doplní své schopnosti a znalosti. Je to v podstatě jednoduchá matematika – 
výkon samostatně pracujících osob se sčítá, výkon členů efektivního týmu se 

násobí. 1 Další typickou vlastností týmu je rovnoprávnost jeho členů – každý 
člen je zodpovědný za konečný výsledek práce.  
 „Týmy mají také svým způsobem „osobnost“, která je jakousi kombinací 

osobností členů týmu.“ 7 Každý z nás je originál, každý máme jiné schopnosti, 
hodnoty, motivaci. Stejně tak by se mělo přistupovat i k týmům – každý tým je 
originální sestavou různých identit.  Na základě těchto sestav lze rozdělit týmy na 
heterogenní a monogenní. 
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 Monogenní týmy jsou sestaveny z osob podobných vlastností, osobností, 
profesního zaměření atp. Výhodou těchto týmů je rychlost při rozhodování, jelikož 
nedochází k mohutným výměnám názorů; nevýhodou pak je značně zúžená 
zdrojová kapacita nebo nízká kreativita. 
 Heterogenní týmy jsou složeny na základě synergie odlišností z lidí různě 
se od sebe lišících, např. v postavení, v osobnosti, profesním zaměřením, 
věkem, pohlavím, národností atp. Hlavní myšlenkou u sestavování 
heterogenního týmu je, že každý člen do něj přinese něco speciálního. 
Nevýhodou bývají konflikty mezi členy, v týmu je názorové pnutí, ale takový tým 
má i mnoho výhod např. širší rozhled, větší zdrojová kapacita, vyšší kreativita. 

7   
 V bakalářské práci se dále zaměřuji na týmy heterogenní, jelikož tato 
kapitola je věnována odlišnostem, které se mohou při práci v týmu objevit.  
  

2.2.2 Diverzita: co to je a její čtyři dimenze 

 
 Pojem diverzita bývá do českého jazyka nejčastěji překládán jako 
různorodost, rozmanitost.  Je nutné poznamenat, že tento překlad je v souvislosti 
s odlišnostmi jak etnickými, tak kulturními, vykládán pozitivně. 
  V terminologii vedení a řízení lidí je tento termín chápán také jako 
individuální přístup k odlišnostem, které různorodý kolektiv vytváří společně 
s uvědomováním si výhod, které tento kolektiv přináší. Diverzita není pouze 
trendem moderní doby, ale hlavně výsledkem přirozeného pracovního trhu, 
globalizace a sociálních změn.  
 Snaha kategorizovat odlišnosti vedla k sestavení čtyř dimenzí diverzity. 
U každé z dimenzí je níže uveden seznam, který uvádí, které faktory do dané 

dimenze spadají. 8 

  
  Obrázek 3 - Čtyři dimenze diverzity 8 - vlastní zpracování 
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 Organizační dimenze je dána hlavně organizační strukturou firmy. Navíc 
pro stavebnictví je typická sezónnost a proměnlivost, což organizační dimenzi 
činí velice pohyblivou, zvlášť co se výkonu místa práce nebo náplně práce týká. 
Je jasné, že každý pracující by si měl být tohoto faktu vědom při nástupu do 
zaměstnání, je ale také jasné, že na určitých místech a v příznivějších ročních 
obdobích se bude pracovat efektivněji. 
  Z vnější dimenze se ve stavebnictví markantněji projevují především 
profesní zkušenosti, příjem a v současnosti nárůst odlišností v jazyce na nižších 
pozicích; z vnitřní dimenze pak nejvíce ovlivní stavební podniky pohlaví nebo 
věk.  
 Je-li posuzována diverzita na území České republiky všeobecně, dá se 
říct, že se ve větším množství objevuje v těchto kategoriích: genderová, etnická, 
věková. 
 

2.2.3 Diversity management 

 
„Roma nezaměstnám, muslimka k nám nikdy nezapadne a žena nikdy nemůže 
být dobrou ředitelkou.“, myslí si průměrný zaměstnavatel, a přitom ani neví, jak 

se plete. 9  

 
 Diversity Management je proces směřující k vytváření a prosazování 
pozitivního pracovního prostředí, ve kterém jsou ceněny podobnosti i rozdílnosti 
lidí (včetně respektování jejich speciálních potřeb, vyplývajících z přítomnosti 
zdravotního postižení), kteří tak mohou uplatnit svůj potenciál a maximalizovat 

svůj přínos k strategickým plánům a cílům organizace.“ 10  
  Pojmem diversity management je označován nový přístup 
k managementu, který se začal rozvíjet okolo 80. let v USA; jeho šíření pak 
nepřímo podporují antidiskriminační zákony po celém světě. Jedná se o zavádění 
změn do kultury podniku tak, aby nedocházelo k diskriminaci jakýchkoliv skupin 
– ba naopak je snaha rozdíly mezi skupinami využívat, implementovat do 

strategie firmy a těžit z jejich užitku. 8 
 V České republice je i přesto téma diverzity dosud obestřeno tajemným 
závojem, zvláště pak ve stavebnictví. V podstatě se s diverzitou lze setkat 
převážně u zahraničních firem a nadnárodních korporací. Nehledě na to, že není 
tak dlouho, co se české firmy naučily do podnikové kultury zavádět týmy takovým 
způsobem, aby spolupracovaly a jednotlivci v nich „nekopali sami za sebe“. 
V mnoha oblastech však stále nefunguje ani týmová práce. Tato situace má 
docela jednoduché vysvětlení – Česká republika neoplývá různorodou škálou 
obyvatel tak, jako třeba Velká Británie nebo skandinávské země. 
  Firmy jsou nuceny zabývat se otázkou diverzity hlavně z důvodu stárnutí 
populace, snižující se porodnosti a globalizace. Mimo to mají lidé díky 
technologiím více možností za prací dojíždět či pracovat z domu. Firma se pak 
může kvůli vysoké konkurenci na pracovním trhu ocitnout v zapeklité situaci při 
shánění zaměstnanců. A právě proto je dobré zavést diversity management.  
 A nejen proto. Na začátku se zlepší organizační kultura firmy. Postupy 
pro prosazování diverzity, respektu a otevřenosti vnímá mnoho firem jako klíčové 
předpoklady úspěchu v podnikání, a dále ve schopnosti přilákat kvalitní nové 

pracovníky.10 Zvýší se i kreativita a celkový potenciál firmy – lidé se od 
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sebe naučí jak různým praktickým schopnostem, tak toleranci, mezigenerační 
nebo multikulturní komunikaci. Tyto aspekty značně podpoří vnitřní rozvoj 
pracovníků. Více skupin přinese různá hlediska na danou problematiku, změní 
se marketing firmy, vize firmy, způsob školení – veškeré dosavadní postupy 
bude nutné nějakým způsobem inovovat. Současně se i rozšíří možnosti 
působení na trhu, vzroste povědomí o firmě a bude příznivěji vnímána 

veřejností. 8 
 Na závěr této podkapitoly podotýkám, že ne ve všech firmách může být 
diversity management přínosem a nehodí se zavádět na všech pozicích. Místa, 
ve kterých má ve firmě pozitivní přínos, jsou například personální management, 
vývoj služeb a výrobků, marketing nebo také branding. 
 
 

2.3 Motivace a odměňování pracovníků 

 
 Motivace vzniká z potřeby. Jedinec, který má potřebu, se ji snaží naplnit. 
Vykoná tedy řetězec na sebe navazujících činností, které povedou k uspokojení 
této potřeby. 
  Vnitřním pohnutkám, které nutí jedince řetězec činností uspokojující 
potřeby vykonávat se říká motivy. Motivy se dají chápat jako příčiny nějakého 
počínání, tedy přání, cíle. Řetězec na sebe navazujících činností je ovlivňován 
spoustou aspektů zvenčí, které jedince udržují v „procesu plnění přání“ – tyto 

aspekty se nazývají stimuly. Stimuly lze chápat jako pobídky či odměny. 5  Je 
to logické: chci – li někam dojet automobilem, musím pravidelně dodávat palivo, 
aby se automobil pohyboval. V případě lidí je palivem motivace. 
 Mezi hlavní úkoly vedoucího patří motivování. Motivuje-li dostatečně své 
spolupracovníky, podávají kvalitnější výkony. Jedná se o jeden z nejtěžších 
manažerských úkolů, jelikož záleží na psychologii každého jedince.  
 
„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt 
na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ Albert Einstein  
 
 Každý preferuje ať už vědomky či nevědomky jiný přístup. Je tedy důležité, 
aby vedoucí dobře rozpoznal, co kterého člověka motivuje a co naopak 
demotivuje – jinými slovy, je důležité, aby vedoucí ovládal motivační nástroje. 
 

2.3.1 Teorie motivace 

 
 Proces motivace byl a je zkoumán z mnoha hledisek. Na základě tohoto 
zkoumání vznikly různé obecné či obsáhlé motivační teorie. Ve své práci však 
stručně rozeberu pouze tři, které považuji za stěžejní. 
  

2.3.1.1  Maslowova teorie potřeb 

 
 Maslowova teorie potřeb člení potřeby od nejdůležitějších, které tvoří 
základní pilíř pyramidy, jsou pro všechny lidi stejné a musí být naplněny, až po 
ty „nejméně“ důležité, které jsou na vrcholku pyramidy a lidí se jim věnují, aby 
dosáhli vrcholu blaha. 
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  Nejnižším stupněm jsou fyziologické potřeby, sem spadá potrava, pitný 
režim, spánek. Druhý stupeň představuje pocit jistoty a bezpečí, což 
znamená, že člověk necítí v okolním prostředí strach a nutnost bojovat. Což 
převedeno do dnešní doby může být chápáno jako jistota práce nebo důvěrné 
prostředí. 
 K naplnění sociálních potřeb je dle Maslowa zapotřebí, aby měl jedinec 
pocit, že patří k určité sociální skupině a aby měl prostor budovat přátelské 
vztahy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Na čtvrtou pozici v pyramidě patří potřeba uznání. Jakmile cítí jedinec 
sounáležitost s určitou sociální skupinou, touží být touto skupinou 
respektován, touží si vybudovat nějakou pozici.  
 Vrcholem pyramidy je potřeba seberealizace. Tato potřeba je naplněna, 
má-li člověk dostatečnou možnost se rozvíjet a plní-li úkoly, ve kterých nachází 
smysl. Pro podnik je žádoucí, aby tato vrcholová potřeba byla naplňována 

prací. 5   

 

Obrázek 4 - Maslowova pyramida potřeb 5 - vlastní zpracování 
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2.3.1.2  Herzbergova teorie dvou faktorů 

 
 Americký psycholog F. Herzberg rozlišuje motivaci na základě dvou 
faktorů – motivující a udržovací. 

 Podle Herzeberga by měl motivační proces obsahovat dvě fáze – v první 
řadě jde o splnění hygienických faktorů, jejichž nepřítomnost by mohla vést 
k existenční krizi; v řadě druhé je třeba se věnovat motivujícím faktorům a 

zlepšovat jejich prostřednictvím pracovní výkony. 5  
 Zajímavé je, že rozdělení na udržovací a motivující faktory není pro 
všechny totožné. To znamená, že cokoliv, co pro mě je faktorem udržovacím, 
může být pro kolegu faktorem motivujícím a naopak. Z tohoto důvodu považuji 
teorii dvou faktorů za dosti nejednoznačnou.  
 

2.3.1.3  Teorie X a Y 

 
 Tvůrcem teorie X a Y je Douglas McGregor, profesor managementu, proto 
bývá tahle teorie nazývána McGregorova teorie X a Y. Autor vychází 
z předpokladu, že skupinu pracujících lidí ovlivňuje ve vztahu k práci její 
vedoucí.  
 Podle teorie X pracují lidé z donucení a není-li to potřeba, tak nepracují 
vůbec. Vedení by k takovým zaměstnancům mělo postupovat metodou cukru 
a biče – tedy odměna vs trest. Mimo to je nutná neustálá kontrola při práci. 
 Navzdory tomu podle teorie Y pracují lidé rádi a z vlastního 
přesvědčení. Vedení by v tomto případě mělo zajistit dostatečné možnosti 
seberozvoje a náležitě zaměstnance ocenit. Kontrola těchto lidí není potřeba, 

jelikož přebírají sami zodpovědnost za svoji práci. 5 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 - Herzbergova teorie dvou faktorů 5 - vlastní zpracování 
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2.3.2 Motivační nástroje 

 
 Motivační nástroje umožňují manažerovi zlepšovat pracovní výkony týmu, 
který je denně vystavován vlivu různých faktorů. Základní dělení těchto faktorů je 
na vnitřní (nehmotné) a vnější (hmotné).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V barevných rámečcích níže uvádím některé motivační nástroje, které pracují 
s těmito faktory. 
 
 na faktory vnější platí             na faktory vnitřní platí 

 
  Obrázek 7 - Motivační nástroje 11 - vlastní zpracování 

 
 „Motivace je vždy alespoň do určité míry individuální: co motivuje jednoho 
zaměstnance, nemusí motivovat ostatní. Jednoduchý návod na motivaci všech 

proto neexistuje.“ 11 
 
 Jan Urban ve své knize Management lidských zdrojů uvádí tři pravidla 
úspěšné motivace: 

Obrázek 6 - Faktory působící na tým 11 - vlastní zpracování 
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1) Lidé jednají podle toho, jak jsou motivováni. 
 Pravidlo je založeno na jednoduchém principu odměna vs trest. 
 Odměnou je v tomto případě chápáno něco, co jedinec shledává 
užitečným a přínosným, co ho naplňuje. Odměny mohou mít formu finanční, ale 
také to může být pochvala, možnost řešit složitější úkoly či vidina povýšení. 
V případě finanční odměny se jedná o finanční přídavek, k již fixnímu platu, který 
není obvykle chápán jako odměna.  
 Trestem je chápáno, že jedinec ztrácí nárok na odměnu nebo musí čelit 
něčemu, co je mu nepříjemné. Mezi tresty patří hlavně ztráta odměn, ztráta 
respektu, přeložení na horší pozici, pokárání nebo také řešení typu „co sis 
nadrobil, to si sněz“. 
 Zásadní je zaměstnancům vysvětlit, co přináší úkol jim samotným a co 
přináší organizaci – tzn. definovat osobní růst a sounáležitost s organizací tak, 
aby v zadané práci zaměstnanec nacházel smysl. 
 
2) Odměna je účinná teprve tehdy, přichází-li rychle. 
 Odměna musí následovat ihned po splnění daného úkolu, jinak pozbývá 
významu. Pokud jde o finanční odměny, které nemůže manažer okamžitě 
ovlivnit, měl by volit odměňování formou pochvaly nebo se pokusit nějakým 
způsobem zaměstnancům ukázat pozitivní výsledky jejich práce. 
 
3) Hrozba sankcí musí být reálná. 
 Je-li hrozba formálního charakteru, nepřikládá jí zaměstnanec velký 
význam. Důležité také je, aby sankce měly gradující charakter a byly dodržovány, 

tzn. od slovních napomenutí postupovat k napomenutím písemným. 11 
 

2.3.3 Demotivace 

 
 „Cítíte významový rozdíl mezi pojmem zaměstnanec a pracovník? No ano, 

 je to tak, zaměstnanec ještě nemusí náležitě pracovat..“ 12 
 
 Nepoužívá-li vedoucí správně motivační nástroje vůči svému týmu, může 
jeho snažení vyvolat efekt opačný – tedy demotivaci. Není pravda, že to, co 
motivuje mě, motivuje i ostatní. Někteří manažeři se snaží aplikovat na svůj tým 
postupy fungující na ně samotné, ale setkávají se s neúspěchem. Základem je 
demotivaci odhalit, pak už je možné pracovat na její eliminaci. 
  
Mezi příznaky nedostatečné motivace patří: 
 
-snížený výkon pracovníka 
- odmítavý přístup ke změnám 
- pozdní příchody, časné odchody 
- zvýšený stres 
- nedodržování stanovených termínů 
- konflikty na pracovišti 
- svalování viny na druhé 

- zanedbávání pokynů 5 
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S čím by měl manažer začít při boji s demotivací? Především by měl začít u sebe. 
Na spolupracovníky můžou mít demotivační efekt např. nevhodně zvolené řídicí 
metody, nesoustředěnost, nežádoucí vstupy do organizace práce, tajnosti, 

nejasně zadané příkazy nebo rozpor mezi slovy a skutky. 5 
 Identifikoval-li manažer příčinu demotivace a následně podnikl kroky, které 
by měly vést ke zlepšení situace, musí také vyhodnotit, došlo-li k nějaké změně. 
V případě, že k žádnému posunu nedochází, jedná se nejspíš o problém se 
zaměstnancem. V takovém případě je na místě zvážit jeho další působení 
v podniku. 
 

2.4 Komunikace 

 
 Komunikace jakéhokoliv druhu je chápana jako dorozumívací prostředek 
sloužící k přenosu informací. Mezi lidmi je doprovázena mimikou, gesty, celkovou 
řečí těla nebo různými symboly. Při práci manažera je v podstatě jeho hlavní 
náplní práce, komunikaci využívá při všech pracovních činnostech, skrze ni 
manažer předává a získává informace. 
 

2.4.1 Proces komunikace  

 
 Pokud jedna osoba (skupina) sděluje informace osobě (skupině) druhé, 
dochází ke komunikačními procesu. Veličinou v komunikačním procesu jsou 
informace, přesněji informační tok, který probíhá dle následujícího grafu.  

 
  Obrázek 8 - Komunikační proces 5 - vlastní zpracování 

 
 Odesílatel má v hlavě myšlenku, kterou chce sdělit dál. Musí ji zakódovat 
neboli převést do podoby takové, aby ji druhá strana pochopila. Tato myšlenka 
proudí přenosovým kanálem k příjemci (přenosovým kanálem bývá některý 
z našich smyslů), který ji přijímá a dekóduje – překládá si ji do pochopitelné 
formy. Jakmile má příjemce pocit, že informaci zpracoval, reaguje na ni – to už je 
zpětná vazba, při níž si ověřuje, zda pochopil sdělení. Role obou účastníků se při 
zpětné vazbě mění. Na komunikační proces mohou po celou dobu působit různé 

vlivy, které se označují jako šum. 5 
 



 
 

 
24 

 

2.4.2 Druhy komunikace 

 
 V organizaci lze komunikaci členit na formální a neformální. 

 
2.4.2.1  Formální a neformální komunikace 

 
 Formální komunikace vychází ze struktury organizace. Každá 
organizace má své komunikační sítě, které zabezpečují přenos dat.   
 Komunikaci nadřízených s podřízenými zabezpečuje vertikální směr, 
spadá sem komunikace shora dolů, ale také zespoda nahoru. Předávání 
informací ve skupině na stejné organizační úrovni zprostředkovává linie 
horizontální. Tento druh komunikace je podstatný při nutnosti kooperace. 
Horizontální komunikace má mnoho společného s komunikací diagonální. 
Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že při diagonální komunikaci nejsou aktéři 
komunikačního procesu na stejné organizační úrovni, např. komunikují-li spolu 
manažer jednoho pracoviště a výkonný pracovník pracoviště druhého. 
 Neformální komunikace probíhá mezi lidmi v organizaci nezávisle na 
jejich funkci v ní. Vznikají různé skupiny s různými zájmy, sympatiemi a jinými 
charakteristickými rysy, v nichž panuje jiná hierarchie. Neformální komunikace 
je důležitá z hlediska kolektivní spokojenosti zaměstnanců, mimo jiné může 
také vytvořit nové komunikační kanály, což povede k urychlení informačního 
toku. Nežádoucí pro podnik je taková neformální komunikace, která znásobuje 

prostoje při práci nebo omezuje rozsah kontroly. 5 

2.4.2.2  Verbální a neverbální komunikace 

 
 Přenos informací mezi dvěma jedinci se označuje jako interpersonální 
komunikace. Ta může probíhat ve dvou sférách – verbální a neverbální.  
 Verbální komunikací se rozumí takový druh přenosu informací, při němž 
se zúčastněné subjekty dorozumívají prostřednictvím rozhovoru, diskuse, 
porady – komunikace ústní; nebo prostřednictvím emailu, faxu a jiných nosičů 
informací – komunikace písemná.  
 Neverbální komunikace je doplňkem komunikace verbální a některé její 
aspekty nemůžeme vědomě zcela ovlivnit. Při neverbální komunikaci 
se projevuje naše mimika, gestikulace, doteková komunikace, držení těla nebo 

dodržování osobního prostoru. 5 

 
2.4.3 Komunikační schopnosti 

 
 Kvalita komunikace záleží na různých schopnostech. Pozitivní je, že se 
tyto schopnosti lze stále učit a komunikativní dovednosti tak zlepšovat. 
Úspěšný manažer by měl především dbát při komunikaci na asertivitu 
(sebeprosazování), empatii (schopnost vcítit se do druhých) a schopnost 
přesvědčit druhého a získat ho pro svůj názor.  
 Mimo tyto tři body je v procesu komunikace nutné: 
- naslouchat – zaměřit pozornost na to, co chce druhý sdělit; ukázat, že 
 poslouchám „Ano, rozumím.“ „Ne, tohle si nemyslím.“ „Poslouchám.“ 
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- klást otázky – nejprve je nutné si ujasnit, jakou informaci chci získat a podle 
 toho co nejpřesněji formulovat otázku „Proč si myslíš, že..?“ „Jaký máš 
 pocit z..?“ „Nesouvisí to s..?“ 
- testovat porozumění – parafrázování, opakování dosud sděleného „Takže 
 ty říkáš, že..“ 
- sumarizovat – při obsáhlé problematice shrnovat částečná východiska 
 „Vraťme se zpátky k..“ 
- využívat mlčení – u vážných sdělení, všeobecně má-li sdělení nabýt 

 hlubšího významu 5 
 

2.4.4 Komunikace jako nástroj zpětné vazby 

 
 „Zpětná vazba může být efektivní pouze tehdy, pokud může mezi lidmi 

 probíhat oba směry.“ 7  
 

 Dávat a dostávat zpětnou vazbu opět patří k nejdůležitějším a také k 
nejzapeklitějším úkolům při práci s lidmi, významu zpětná vazba nabývá 
především při učení a koordinaci. Bavím se tedy o rozboru výkonu pracovníků 
za určité časové období, který může pomoci odhalit nedostatky a následně na 
nich začít pracovat. Zpětná vazba každého nutí nahlížet na jeho jednání 
„jinýma očima“.  
 Základem pro tuto činnost je otevřenost – čím je člověk otevřenější, tím je 
poskytování zpětné vazby snazší. Jedná-li se o skupinové sezení nebo 
hodnocení nějakého kolektivu, je žádoucí, aby v tomto uskupení panovaly 
přátelské, upřímné a otevřené vztahy. Při dávání zpětné vazby je zásadní mít 
na paměti, že se nehodnotí osobnosti lidí, nýbrž kvalita jejich práce a jejich 
schopnosti. 

  

2.4.4.1  Předmět zpětné vazby a práce s ní 

 
 Aby měla funkce zpětné vazby smysl, musíme předem stanovit, co přesně 
budeme hodnotit. Nejčastěji se hodnotí: 
 
- pracovní výsledky a výkony  
- chování při práci.  

- schopnosti a rozvojový potenciál 11 
 
Tým TC Business School v knize Tajemství spolupráce v týmech uvádí čtyři 
různé úrovně práce se zpětnou vazbou: 
 
úroveň 0 – pokus dát zpětnou vazbu vyvolá konflikt, adresát ji bere jako útok, 
kritiku a nepřijímá ji 
úroveň 1 – adresát zpětnou vazbu přijímá, nebrání se jí, ale nijak s ní 
nepracuje 
úroveň 2 – adresát přijímá, využívá zpětnou vazbu ke svému zdokonalování 
úroveň 3 – nejpříznivější pro práci, adresát zpětnou vazbu sám vyhledává, 

vnímá odpovědnost za své chování v organizaci 7 
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 V každém případě je zpětná vazba vždy MÝM vlastním majetkem – záleží 
tedy jen a jen na mě, jak s ní naložím. 

 

2.4.4.2  Metody hodnocení 

 
 V této kapitole budu dále rozvádět jakým způsobem může být zpětná 
vazba podávána, z jakých hledisek a kdy může přicházet a také od koho. 
Vycházím z předpokladu, že používaným nástrojem zpětné vazby je 
hodnotící rozhovor, popř. písemná recenze.  
 Kdo všechno se může komunikačního procesu při dávání (resp. 
dostávání) zpětné vazby účastnit? Nejčastějším modelem je hodnotící 
komunikace nadřízený – podřízený nebo naopak podřízený - nadřízený (jak 
víme, zpětná vazba má smysl jen tehdy, může-li probíhat oběma směry); bylo 
by ale chybné domnívat se, že jde o jediný model. Nadřízený někdy dokonce 
už i při hodnotícím rozhovoru s podřízeným požaduje jeho vlastní 
sebehodnocení, což má jednak silný motivační efekt a za druhé je může 
nadřízený použít jako základ zpětné vazby k jeho vlastní práci, Kromě toho lze 
z takového sebehodnocení vyčíst vztah ke zpětné vazbě (viz předchozí 
kapitola).  
 Velkého významu nabývá také hodnocení kolegů, které může pomoci 
v situacích, kde hrozí ztráta objektivity. V týmech je pak zpětná vazba mezi 
kolegy stěžejní. 
 V organizacích mohou hodnotit i vedoucí projektových týmů (jejich 
hodnocení funguje např. jako podklad pro odměňování), mentoři (tj. zkušení 
zaměstnanci tímto pověřeni), interní a externí zákazníci (slouží k zjišťování 
potřeb a požadavků zákazníků). Spojí-li se několik hodnotících metod, 
mluvíme o tzv. 360° zpětné vazbě.  
 Různé pracovní pozice vyžadují různé hodnotící způsoby. Předmět 
hodnocení se mění podle toho, na jaké pozici pracovník pracuje a jak náročné 
úkoly plní. Ve stavebnictví převažuje v hodnocení jisté specifikum, a to takové, 
že nejčastěji probíhá hodnocení z časového hlediska. Pod tento způsob 
hodnocení spadá průběžné nebo pravidelné hodnocení, hodnocení při 
ukončení projektů a hodnocení pracovníků před ukončením a v průběhu 
zkušební doby. 
  Průběžné hodnocení se volí nejčastěji tehdy, učí-li se zaměstnanec něco 
nového; jeho výhoda spočívá v tom, že umožňuje včas rozpoznat a řešit 
vzniklé problémy, průběžně zaměstnance motivuje a usměrňuje. 
 Pravidelné hodnocení probíhá vždy ve stanoveném období a jeho hlavním 
obsahem je vyhodnocení činnosti za období uplynulé a stanovení cílů na 
období příští. Průběh pravidelného hodnocení bývá formální, probíhá dle 
předem dané struktury. Časový interval, za který se hodnocení provádí, bývá 
zpravidla čtvrtletí, pololetí, rok nebo může hodnocení nastat po dosažení 
kontrolního bodu (předání zakázky, schválení projektu apod.) 
 Důležité u průběžných i pravidelných hodnocení je, aby z nich vyplynuly 

nějaké poznatky, závěry, popřípadě opatření, doporučení. 11 
 
„Všichni potřebujeme lidi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. To je způsob, 
jak se zlepšovat.“ Bill Gates 
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2.5 Vzdělávání a kariérní růst 

 
 Pro většinu osob je vzdělávání nedílnou součástí pracovního procesu. 
Chci-li vykonávat svoji práci dobře, musím se neustále učit a tohle platí pro 
manažery dvojnásob. Tato kapitola je věnována možnostem vzdělávání se skrze 
stavební podnik a také specifikům kariérního růstu. 
  Dá se říci, že při práci je možné se vzdělávat několika způsoby: nabytými 
osobními zkušenostmi, jinak řečeno i chybami; delegováním nebo koučováním 

od nadřízeného či pravidelným školením. 11 
 

2.5.1 Osobní zkušenost 

 

 Nejcennější formou vzdělání je osobní zkušenost při plnění zadaného 
úkolu. Jsou tu jen dvě možnosti – úkol splním správně, tento postup si zapamatuji 
a v budoucnu jej můžu aplikovat znovu, předat ostatním nebo dokonce inovovat 
či zlepšit.  
 Druhá možnost je spojena s tím, že při plnění úkolu udělám chybu. Tak 
jako všude jinde ve světě, i tady platí staré známé rčení „Chybami se člověk 
učí.“ Chyby jsou časté i v osobním životě, takže už vím, jak se s nimi vyrovnat a 
co dělat, když je objevím – řešit je. Chyba je někdy dobrá věc. Včas učiněná 
malá chyba nám pomůže k ostražitosti a umožní nám odvrátit pozdější 

katastrofu. 2  
 Pro manažera a ostatně ani pro zaměstnance není dobrou vizitkou snaží-
li se své chyby utajit, zamluvit, zamést pod koberec nebo v nejhorším případě 
svést na druhé. Chyby tvoří řetězec a tím, že si je přiznám a naučím se je řešit, 
se jich mohu vyvarovat. Samozřejmě nejlepší je vnímat i chyby ostatních a vzít 

si z nich ponaučení. 2 
  
 „Kdo nedělá chyby, obvykle nedělá nic.“ Theodore Roosevelt 
 

2.5.2 Delegování a koučování 

 
 Tato forma vzdělávání úzce souvisí s osobní zkušeností. Podmínkou 
koučování a delegování je však to, že zaměstnanec musí být nějakým způsobem 
veden, směrován. Koučování je vhodné zejména tehdy, potřebuje-li organizace, 
aby zaměstnanec nejen rozšířil své schopnosti, ale i změnil své postoje nebo 
dlouhodobě navyklé chování, a kdy tyto změny narážejí na jeho obavy, 

nepochopení či nedostatečnou sebedůvěru. 11   
 Základem tohoto procesu je identifikovat s čím přesně má zaměstnanec 
problém (znalosti, schopnosti, nepochopení změn atp.) a dovést ho k uvědomění 
si těchto nedostatků. Následně kouč daného zaměstnance motivuje, podporuje, 
usměrňuje a pomáhá všemi možnými způsoby tak, aby se rozvíjel a eliminoval 

své nedostatky. 11 
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2.5.3 Školení a tréninky 

 
 Školení a rozvíjení schopností a dovedností zaměstnanců patří 
k nejúčinnějším metodám zlepšování výsledků. Je užitečné způsoby školení 
sjednotit a vytvořit příručky, které mohou lektoři používat jako vodítko. 
V písemných manuálech by měly být zahrnuty nejčastější chyby, které se mohou 
při práci objevit a možnosti jejich řešení. 
 Dalšími důležitými aspekty při provádění školení je volba vhodného 
trenéra, dostatečný čas na zaškolení nebo možnost si školenou činnost 
vyzkoušet.  
 Při tvorbě školicího programu by se mělo začít stanovením cílů 
vzdělávacích aktivit, které budou pokrývat jak budoucí potřeby podniku, tak i 
nedostatky v dosavadní práci školených. Zároveň by se stanovování těchto cílů 
mělo opírat o poznatky získané zpětnou vazbou (viz kapitola 2.4.4) a také 
vzdělávací plány podniku. Uskutečněné školení či trénink je nutné posoudit a 
zhodnotit. Efektivní je tehdy, přináší-li požadované výsledky, což je možné 
posoudit na základě čtyř faktorů:  
 

• Ověření, zda zúčastnění získali nové schopnosti 

• Změna pracovního chování účastníků, používání nové schopnosti v 

praxi 

• Pracovní výsledky 

• Finanční rentabilita 11 

 Zjistí-li se, že školení efektivní nebylo, musí se také identifikovat, proč se 
tak stalo. Na vině může být špatně zvolené zaměření školení, nevhodné 
provedení, nemožnost aplikovat nové poznatky v praxi, často i pasivita a nezájem 
zúčastněných. V zájmu podniku však je volit školení taková, která efektivní 
budou. Současně s procesem hodnocení efektivity školení narážíme na 
komunikační proces, proces zpětné vazby nebo motivaci. Má-li fungovat 
v podniku nějaký stálý systém vzdělávání, musí fungovat i komunikace a 
motivace! 
 

3 EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3.1 Metoda výzkumu 

 
 Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu dotazníkového šetření.  
Pomocí Google formulářů jsem sestavila dotazník o 30 otázkách. Dotazník se 
skládá z pěti pomyslných částí. V prvních čtyřech jsem se snažila směřovat 
výzkum k jednotlivým hypotézám. Respondenti měli buď na výběr z několika 
možných odpovědí nebo volili na stupnici, jak moc se s daným tvrzením 
ztotožňují. Některé otázky byly otevřené, jedna otázka se zabývala žebříčkem 
hodnot. V poslední části jsem se zaměřila na informace o respondentech, jako 
jsou věk, pohlaví nebo vzdělání. 
  Dotazník jsem rozeslala v elektronické podobě do různých stavebních 
podniků po celé ČR. Chtěla jsem dosáhnout co nejrozdílnějšího zkoumaného 
spektra, proto jsem kontaktovala firmy s odlišným zaměřením a odlišným počtem 
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zaměstnanců na různých pracovních pozicích. Také jsem dotazník šířila pomocí 
známých a vyvěsila ho do skupin, kde se soustřeďují absolventi jak středních, tak 
vysokých škol se stavebním zaměřením.  
 Celkem se mi vrátilo 127 odpovědí. Ačkoliv jsem s touto návratností 
spokojena, musím podotknout, že určité skupiny značně převládají nad ostatními, 
a to kvůli skladbě zúčastněných respondentů. Aby měl výzkum jednoznačnou 
výpověď bylo by nutné shromáždit odpovědi z průřezu celým stavebním trhem – 
proto považuji výzkum za kvantitativní a orientační. 

 
3.2 Hypotézy 

 
 Před sestavením dotazníku bylo potřeba určit, jakou problematikou se 
budu zabývat. V souvislosti s vedením a řízením pracovníků ve stavebním 
podniku mně napadaly především otázky typu: Jak se liší motivace v různě 
velkých podnicích, mají zaměstnanci velkých firem větší benefity? Jak moc 
rozdílný je kolektiv? Jsou dnešní vedoucí pracovníci zvyklí pracovat s cizinci a 
vnímat odlišnosti? A co věkové rozdíly, jsou hodně patrné, projevují se na 
motivaci a celkové práci jednotlivců? 
  Na základě těchto otázek jsem se rozhodla pro ověření následujících 
hypotéz: 

 
 • Možnost kariérního růstu je častým nebo podstatným důvodem 
 změny zaměstnání. 
 • Zaměstnanci větších podniků pociťují vyšší motivaci ze strany 
 vedení. 
 • Peníze jsou často v zaměstnání silnějším motivačním faktorem než 
 celková spokojenost. 
 • Ve stavebních podnicích v ČR se projevuje hlavně diverzita 
 generační a nárůst diverzity genderové. 
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3.3 Analýza dotazníku 

 

 
    Obrázek 9 - Velikost podniku 

 
 Cílem první otázky bylo rozčlenit podniky dle velikosti. Pro své účely jsem 
rozdělila podniky na malé (do 30 zaměstnanců), střední (30-100 zaměstnanců) a 
velké (100 a více zaměstnanců).  
 Největší procento dotazovaných pracuje (dle mých měřítek) v podniku 
malém a to je 47,2 %. Ve středně velkých podnicích je zaměstnáno 15 % 
respondentů a v podnicích velkých 37,8 %.  
 Zajímavé je, že mezi procentuální účastí v dotazníku malých a velkých 
podniků je asi 10% rozdíl. To může vypovídat o tom, že na stavebním trhu se 
setkávají především soukromé menší firmy s národními a nadnárodními podniky. 
 

 
    Obrázek 10 - Kolik lidí podnik řídí 

 Druhá otázka se týkala vedení podniku. V 51,2 % se vedení účastní 2-5 
osob. Při tvorbě dotazníku jsem si pod touto odpovědí představovala různě 
kvalifikované společníky. 26,8 % podniků je vedeno 5 a více lidmi, 22 % podniků 
má vedoucího pouze jednoho.  



 
 

 
31 

 

 Podívám-li se na provázanost s otázkou č. 1, zjišťuji, že respondenti, kteří 
uvedli, že ve vedení působí 2-5 osob, jsou ve 24 případech zaměstnanci malých 
firem, ve 26 případech středně velkých firem a v 15 případech firem velkých. Dále 
30 dotazovaných z velkých podniků uvedlo, že jejich podnik vede 5 a více lidí. 
 Dle mého názoru je tedy vedení a řízení různě velkých stavebních firem 
provozováno především jako spolupráce skupin nebo týmů. 
 

 
  Obrázek 11 - Máte ve své funkci nadřízeného? 

 
 Tato otázka byla v dotazníku zavedena kvůli větvení. Bylo nutné 
respondenty rozdělit na ty, kteří zastávají funkci ve vedení a na zaměstnance 
nějakým způsobem podřízené. 121 tázaných uvedlo, že nadřízeného mají, což 
tvoří 95,3 % zkoumaného vzorku. Zbylých 6 osob, tedy 4,7 % zastává vedoucí 
funkci. 
 

 
   Obrázek 12 - Nadřízený: muž x žena 

 Touto otázkou se pomalu dostávám ke specifické genderové problematice 
ve stavebnictví. Z grafu jasně vyplývá, že vedoucí funkce ve stavebnictví 
zastávají především muži, a to ve 109 případech, což tvoří 89,3 %. Naopak ženy 
působí na vedoucích pozicích u dotazovaných pouze ve 13 případech, což je 
10,7 %.  
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5) Pokud nadřízeného nemáte, uveďte prosím, jakou pozici v podniku 
zastáváte. 
 

• Projektový manažer 

• Jednatel 

• Mistr 

• Technik 

• Ekonom 

• Spolumajitel 

 Při větvení dotazníku zbylo 6 osob v pozicích bez nadřízeného, které měly 

odpovědět na otevřenou otázku. Už z tvaru otevřených odpovědí lze 

předpokládat, že se jedná opět o muže, což se následným zkoumáním 

jednotlivých odpovědí potvrdilo. 

  Zajímavé je, že v této otevřené otázce odpovídali i respondenti, kteří již 

předtím uvedli, že nadřízeného mají. Jelikož byly tyto odpovědi většinou vulgární 

nebo nesmyslné, snažila jsem se zjistit proč tak tito lidé činili. Zaměřila jsem tedy 

pozornost na pět individuálních dotazníků. Ve všech případech šlo o 

zaměstnance velkých firem, kteří v další části dotazníku týkající se spokojenosti 

a motivace uvedli, že motivaci shledávají nedostatečnou a tři z těchto 

pozorovaných pak uvedli, že v jejich zaměstnání nemají nárok na žádné benefity 

(stravenky, multisport, kurzy atp.). Příčina snahy respondentů o zviditelnění 

spočívá z mého pohledu v nedostatečné motivaci a pochvale za odvedenou 

práci. 

 

   Obrázek 13 - Ženy na vedoucích pozicích 
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 Z předchozího výzkumu vyplynulo, že vedoucí pozice ve stavebnictví 

zastávají především muži. Co mi však připadá velmi pozitivní z hlediska diverzní 

kultury podniku je to, že více než 80% tázaných si na vedoucích pozicích dokáže 

představit ženy.  

 Určitě je tento výsledek ovlivněn současným vnímáním mužských a 

ženských rolí, nicméně si myslím, že v oblasti stavebnictví je to nepochybně 

posun kupředu. 

 

  Obrázek 14 - Při práci se setkáváte s cizinci čím dál častěji 

 

1-nesouhlasím; 6- souhlasím 

  

 Ačkoli některé internetové servery uvádí, že cizinců pracujících v ČR 

v posledních 10 letech bezesporu přibývá a můj pocit je stejný, v provedeném 

průzkumu není toto tvrzení zcela dokázáno.  

 Číslo 3, které představuje mírný nesouhlas zvolilo celkem 26 respondentů, 

číslo 6, představující jednoznačný souhlas, zvolilo taktéž 26 respondentů. Pokud 

si rozdělím stupnici na dvě poloviny, přičemž první část od 1 do 3 bude 

nesouhlasná a část od 4-6 souhlasná, zjišťuji, že poměr nesouhlas : souhlas je 

62:65 odpovědím, což znamená převládající souhlas.  

 Z mého pohledu je tedy možné říct, že cizinců ve stavebnictví přibývá, i 

když bych u této otázky očekávala markantnější souhlasný výsledek. Zdůvodňuji 

si to opět složením respondentů. Je totiž známým faktem, že cizinců přibývá 
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v dnešní době především jako dělníků, přičemž na můj dotazník odpovídali 

z většiny absolventi SŠ nebo VŠ. Nabízí se vysvětlení, že ve svých funkcích 

nevnímají, zda je cizinců více či méně, protože se cizinci do jejich pozic doposud 

nepropracovali. 

  

 

  Obrázek 15 - Při práci se setkáváte s ženami čím dál častěji 

 

1-nesouhlasím; 6- souhlasím 

 

 Vyhodnocení této problematiky je podle mě nejednoznačné. Na stupnici 

od 1-6 uvedlo 33 respondentů hodnotu 4, což by v překladu znamenalo „spíše 

souhlasím“, tudíž by graf říkal, že žen ve stavebnictví přibývá.  

 Pokud ale stupnici rozdělím na dvě poloviny tak, jako v předchozí otázce, 

tzn. první část od 1 do 3 bude nesouhlasná a část od 4-6 souhlasná, zjišťuji, že 

67 respondentů nesouhlasí, zato zbylých 60 ano. Nadpoloviční většina by tedy 

rozhodla o tom, že počet žen ve stavebnictví se nemění nebo klesá. 

  Dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2015 v ČR v oblasti 

stavebnictví zaměstnáno přibližně 11x více mužů než žen. 18 Dle mých výpočtů 

platí to samé pro rok 2018. Český statistický úřad dále uvádí, že roku 2015 

pracovalo ve stavebnictví 31,9 tisíc žen; v roce 2017 pak 34,4 tisíc. Roku 2018 

počet žen opět klesl na 31,5 tisíc. Podle těchto statistik počet žen ve stavebnictví 

kolísá, pravidelně se zvyšuje a následně snižuje.  
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 Pokud uplatním poměr muži ku ženám na svůj výzkum, zjišťuji, že se mi 

vrátily odpovědi od 80 mužů a 47 žen, což je pouze 1,7x více mužů. Může to 

znamenat, že počet žen ve stavebnictví opět v tomto roce roste, ale stejně tak to 

může dokumentovat fakt, že jsou ženy mnohem ochotnější vyplňovat dotazníky.  

 Existuje dokonce i projekt „Vize 2030“, jehož cílem je právě zvýšení 

počtu žen v oboru stavebnictví. Expertní centrum pro spolupráci ve 

stavebnictví již tuhle problematiku vnímá a formou konferencí se snaží situaci 

změnit. 

 

   9) Pracujete s lidmi výrazně mladšími nebo výrazně staršími než vy sami? 

        126 odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od genderové diverzity jsem se přesunula k diverzitě věkové. Opět jsem 

čekala jednoznačný výsledek, ale z průzkumu se zdá, že 47 % zúčastněných se 

nachází v kolektivu věkově stejném nebo podobném. Nadpoloviční většina, tedy 

53 % zúčastněných pak uvedlo, že jejich kolektiv je věkově různorodý.  

 Při sbírání zkušeností v oboru jsem si zvykla na skutečnost, že se 

setkávám s různými generacemi a pokud jsem potřebovala radu, obracela jsem 

se na kolegy třeba i o dvě generace starší. Naopak mladší generace zase může 

kolegy pracovně zkušenější obohatit např. co se týče technologií nebo inovací 

v programech a často jim tak zjednodušit práci.  

 Myslím si, že pro týmy je důležité, aby se spolu setkávali lidé s různými 

zkušenostmi a pohledy na věc a jak se říká, zkušenosti získáváme s věkem. 

53%
47%

Ano, pracuji Ne, nepracuji

  Obrázek 16 – Věková diverzita v týmech 
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Samozřejmě záleží na strategii firmy, pro některé projekty se specifickým 

zaměřením sestavují firmy týmy naopak z lidí ve stejné věkové kategorii, ale 

s jinými odlišnostmi. 

 

 

 Obrázek 17 – Věková diverzita v týmech: + nebo -? 

1 – nesouhlasím, 5- souhlasím 

  

 I přesto, že 59 zúčastněných dle předchozí otázky nepracuje v generačně 

odlišném prostředí, 32 z nich zcela souhlasí s tím, že setkávání generací je pro 

kolektiv přínosem. Z 67 respondentů spolupracujících s jinou generací s tímto 

tvrzením souhlasí 40 osob. Žádná z odpovědí není zcela nesouhlasná, všechny 

se pohybují na škále od 3 do 5.  

 Potvrzuje se tím tedy, že generační diverzita je v týmech častá a týmy, 

které tímto způsobem odlišné nejsou, alespoň vnímají výhody pramenící z tohoto 

typu spolupráce. 

 

 

   Obrázek 18 - Zastoupení odlišností v kolektivu 
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Z volných odpovědí:  

pracovní pozice, pracovní morálky, ve zkušenostech, vše je vyrovnané 

 V této otázce bylo možné zvolit více možností. Z konečného grafu vyplývá, 

že generační rozdíly jsou mezi zaměstnanci nejčastější, jako druhá nejčastější 

odlišnost se pak projevuje odlišnost ve vzdělání. Opět se tímto potvrzuje, tak jako 

v předchozí otázce, že generační diverzita je nejčastější odlišností, kterou 

v týmech najdeme.  

 Jak jsem již uváděla, dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 

v ČR v oblasti stavebnictví zaměstnáno přibližně 11x více mužů než žen, což by 

podle mých propočtů mělo vyvolat genderovou diverzitu procentuálně nižší. 

 Příjemným překvapením pro mě je hlavně to, že odlišnost v pohlaví je vůči 

generační třetinová, což si vysvětluji tím, že žen ve stavebnictví skutečně přibývá. 

 

 

  Obrázek 19 - Možnosti vzdělávání v zaměstnání 

 

Z volných odpovědí: 

prostě projekty z praxe, školení max od kolegů, rady od zkušenějších kolegů, 

podpora pro získaní autorizace, nic – 4x; ždíme se to, co člověk umí 

 

Otázka č. 12 je vstupní otázkou do další části dotazníku týkající se vzdělávání a 

kariérního růstu. Průběžné vzdělávání souvisí i s motivací. Z mého pohledu 

dopadl výzkum v tomto ohledu dobře, jelikož většina zúčastněných má možnost 

se vzdělávat.  

 Nejčastější metodou je školení, hned za ním kurzy a jako třetí nejčastější 

teambuildingy. Líbí se mi, že se teambuildingy dostávají do povědomí 

kolektivu a jsou častěji zaváděny ve firmách. V návaznosti na ostatní otázky tito 

lidé s nějakými možnostmi se vzdělávat hodnotí motivaci v jejich zaměstnání na 

výbornou nebo chvalitebnou. 
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 Myslím si, že odpovědi typu „Školení max od kolegů“ a „rady od 

zkušenějších kolegů“ jsou také v pořádku. Ačkoli si to dotazovaný nemusí v dané 

chvíli uvědomovat, jedná se také o způsob vzdělávání, a to osobní zkušeností a 

částečným delegováním. 

 Pouze 6 osob z celkových 127 řeklo, že nemají žádnou možnost (také 

„nic“) se vzdělávat. Tato část představuje 7,62 % všech respondentů.  Rozhodla 

jsem se tuhle skupinu prozkoumat detailněji a došla jsem k tomuto výsledku: 

- v 5/6 případů se jedná o malé podniky 

 - ve všech případech si dotyční myslí, že možnost kariérního růstu je při volbě 

zaměstnání důležitá 

- ve všech případech dotyční uvedli, že pokud by v jiném zaměstnání měli 

možnost kariérního postupu, současné místo by opustili  

Jaký z toho vyvozuji závěr? V malých podnicích je situace, co se vzdělávání a 

kariérního růstu týče, podstatně horší. Lidé se chtějí vzdělávat a mohou se cítit 

demotivováni, pokud žádnou takovou možnost nemají. 

 

 

    Obrázek 20 - Při Vaší práci se: 

 

 Pokračuji v průzkumu vzdělávacího systému, kariérního růstu a motivace. 

74 % zúčastněných cítí, že se v práci stále učí něco nového a 35,4 % říká, že se 

občas objeví rarita, s kterou si nevědí rady.  

 Z hlediska motivace je tohle pozitivní, jelikož jako bytosti schopné 

sebeuvědomění a logického myšlení potřebujeme překonávat výzvy. Pokud 

máme tuhle možnost, cítíme se být potřební a motivovaní, činnost nás naplňuje. 
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Otázka č. 13 tedy úzce souvisí s otázkou č. 20 (hodnocení motivace jako ve škole 

1-5). Respondenti, kteří uvedli, že se stále učí něco nového nebo si neví rady 

s nějakou raritou, současně nehodnotili motivaci v jejich zaměstnání známkou 

horší než 3 (dobrá), zároveň uváděli, že mají v práci možnost se vzdělávat.  

 Respondenti, kteří se setkávají s rutinou tj. 22 % zúčastněných a dále 

respondenti, kteří mají pocit, že se v práci už nic nového nemůžou naučit, tj. 3,1 

% zúčastněných; současně hodnotili motivaci jako dostatečnou či přímo 

nedostatečnou; mezi jejich možnost vzdělávat se patřila většinou pouze školení 

nebo kurzy. 

 

 

 Obrázek 21 - Možnost vzdělávat se je při volbě zaměstnání důležitá 

 

1- nesouhlasím, 6-souhlasím 

 

 Z výsledků vidíme, že pro naprostou většinu odpovídajících je důležité, 

aby se učili nové věci. Po průzkumu jednotlivých respondentů, kteří uvedli 

nesouhlasné hodnoty 2 a 3 jsem zjistila, že v jejich žebříčku hodnot je kariérní 

růst a vzdělávání na nižších příčkách. Předchází mu například finanční 

ohodnocení, pracovní doba, vzdálenost nebo atmosféra na pracovišti. Z toho 

důvodu si myslím, že pro některé jedince není tahle položka rozhodujícím 

faktorem, dokud mají dostatek peněz a cítí se v práci psychicky dobře. Všichni 

tito respondenti pak však uvedli, že pokud by byla v jiném zaměstnání možnost 

kariérního postupu, stávající zaměstnání by opustili. 
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 Tato otázka se mi sama o sobě nejeví tak zajímavá, mnohem důležitější 

pro můj výzkum je v závislosti na jiných otázkách.  

 

 

   Obrázek 22 - Opustili byste stávající místo? 

 

 Stávající místo by opustilo 91 tázaných, 36 z nich by na současné pozici 

zůstalo.  

 Co mají společného ti zůstavší? Jejich věkové rozmezí spadá do dvou 

kategorií – respondenti do 25 a od 26 do 35 let. Jsou to dvě nejmladší kategorie 

v mém dotazníku, které také tento dotazník jednoznačně ovládly. Co mají dále 

společného jsou široké možnosti ohledně vzdělávání. Mnozí z nich mají 

v zaměstnání k dispozici stálý vzdělávací systém, školení, kurzy i teambuildingy; 

jiní mají vždy aspoň dvě z těchto možností. Shledávám tuto skutečnost kladným 

a silným motivačním faktorem. Pozitivně na mě působí taky odpovědi těchto 

respondentů na otázku č. 13, kde uvádějí, že se v práci stále učí něco nového 

nebo se alespoň setkávají s raritami, se kterými si neví rady. 

  Podívám-li se podrobněji na druhou část respondentů – těch, co by místo 

opustili. Co mají společného, pokud něco společného mají? Paradoxem je, že se 

opět jedná nejčastěji o dvě nejmladší kategorie. Tito respondenti mnohokrát 

hodnotili motivaci v zaměstnání známkou 3 (dobrý) a to v 31 z 91 případů. Jejich 

prioritou č. 1 pak v žebříčku hodnot bylo finanční ohodnocení a to v 44 případech, 

což je téměř polovina. Navzdory tomu níže v dotazníku spokojenost s finančním 

ohodnocením v 51 případech hodnotili známkou 2, stejné známkování pak 
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převládá i pro spokojenost s kolektivem a to v 43 případech. Jejich odpověď na 

tuto otázku si tedy zdůvodňuji takto: respondenti předpokládají, že ruku v ruce 

s kariérním postupem jde i zvýšení platu, zároveň je může lákat možnost zkusit 

něco nového a rozvíjet se. 

 

 

  Obrázek 23 - Pracujete rádi a z vlastního přesvědčení 

 

1-nesouhlasím, 6-souhlasím 

 

 Lidé se podle McGregorovy teorie X a Y dělí na dvě skupiny. Na ty, co 

pracují rádi a z vlastního přesvědčení a na ty, kteří pracují z donucení. Pro svůj 

dotazník jsem se rozhodla raději ověřit jenom to, jak moc pracují rádi a z vlastního 

přesvědčení. Jak je vidět z grafu, kromě 14 odpovědí spadají všechny do 

souhlasné části. Pro moje účely bude ale podstatnější tato otázka opět 

v návaznosti na otázky další. Uvádí-li například respondenti, že jsou v některých 

ohledech nespokojeni, hraje jejich odpověď u této otázky jistou roli. Nemusí být 

totiž vždy chyba na straně vedení, pokud člověk sám nechce pracovat a daná 

činnost ho nenaplňuje. 
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 Obrázek 24 - Máte-li nadřízeného (tým, pomoc, orientace v praxi) 

 

1 – nesouhlasím, 6 – souhlasím 

 

 Z vlastností manažera vím, že by měl být vůdčím typem a měl by být 

schopný řešit problémy. Budu-li čerpat z vlastní zkušenosti, pokud tyto vlastnosti 

manažer měl, avšak nerozuměl plně problematice, kterou řešili jeho podřízení. 

Tahle situace byla těžká jak pro podřízené, protože se museli spoléhat na sebe 

nebo na externí pracovníky, tak i pro něj, jelikož tím pozbýval svoji autoritu a 

v návaznosti na vzniklé chyby musel opakovaně čelit problémům.  

 Do vedoucích pozic je nutné obsazovat pracovníky, kteří se v oboru 

vyznají a prošli si systémem principů od nezávislosti přes závislost až ke 

vzájemné závislosti. 

  Ve výzkumu byl v 31,2 % pravděpodobně takový vedoucí zvolen; ve 32 % 

má pár nedostatků a v 16 % má už zřejmě nedostatků víc, což je ale stále 

v normě – nikdo není dokonalý, obzvlášť v lidském faktoru. Značně menší je 

skupina respondentů různě nespokojena se svým nadřízeným. 7,2 % 

respondentů uvádí, že jejich nadřízený uvedené požadavky spíše nesplňuje; 4,8 

% je o tomto přesvědčeno o něco silněji a 8,8 % respondentů uvádí, že jejich 

nadřízený se vůbec nesnaží o funkčnost týmu, neovládá danou 

problematiku a není schopen podřízeným s úkolem pomoct.  

 Ve většině případů jsou nadřízení muži pracující ve velkých podnicích. 6 

respondentů nemá možnost konstruktivně hodnotit pracovní výkony, takže se 
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vedení firmy o problémových nadřízených v těchto případech dozví až velmi 

pozdě, pokud vůbec. Dalších 5 jedinců možnost hodnocení má, tudíž 

předpokládám, že volba této určité osoby neznalé dané problematiky byla 

vedením pečlivě zvážena a pravděpodobně má své důvody. 

 

 

  Obrázek 25 - Máte-li nadřízeného (zpětná vazba) 

 

1 – nesouhlasím, 6 – souhlasím  

 

  Ve firmách není často vůbec žádná možnost pravidelně zhodnotit svoji 

práci, natož práci nadřízeného. Často jsem se setkávala i s tím, že za vzniklé 

chyby bývá zaměstnanec potrestán, aniž by se dále řešilo, jak těmto chybám 

předcházet.  

 V zahraničních organizacích, kde manažer řídí větší skupinu lidí, bývají 

pracovní náplní i pravidelné schůzky, při nichž manažer a každý jeho svěřenec 

hodnotí své vlastní výkony a své výkony navzájem. Pokud taková komunikace 

schází, nefunguje žádná zpětná vazba (protože vůbec neprobíhá). Může to 

způsobovat značené potíže. 

 Převážná většina dotazovaných uvedla, že možnost hodnocení své vlastní 

práce i práce svého nadřízeného mají, což je v pořádku. 41 dotazovaných má 

různě intenzivní pocit, že tuto možnost nemají. Čekala jsem, že se bude jednat 

převážně o zaměstnance malých podniků, ale překvapivě jde v 18 případech o 

zaměstnance podniků velkých, v 7 případech středních a v 16 případech podniků 

malých. Kromě 2 případů se jedná o nadřízené mužského pohlaví.  
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 Dospěla jsem tedy k názoru, že v této problematice nehraje roli velikost 

firmy, nýbrž strategie firmy, úroveň komunikace a controllingu. 

  

 

   Obrázek 26 - Motivační nástroje (výhody) 

 

Z volných odpovědí: 

 Firemní auto, mobil(+tarif), ntb 

osobní auto, mobil, notebook 

doprava do zaměstnání- firemní auto/ měsíčník 

25 dní dovolené, auto k soukromým účelům 

% ze zisku společnosti 

Nic 

 

 Všechny z možností, které jsem uvedla u této odpovědi považuji za formu 

motivace. 66,9 % dotazovaných jsou poskytovány příspěvky na stravu; 52 % má 

nárok na prémie a 13. plat; 46,5 % dostává dárky nebo odměny. Z mého pohledu 

dostává i vysoké procento zaměstnaných příspěvky na sport a to 33,9 % 

tázaných. 

 8 jedinců uvedlo, že nemají k dispozici nic. Všichni uvádí souhlasné 

hodnoty u otázky č. 16 (Pracujete rádi a z vlastního přesvědčení), motivaci 

hodnotí různě, nejčastěji však známkou 3. Až na 2 případy jsou zcela spokojeni 

s finančním ohodnocením a také v kolektivu, ve kterém pracují. Více se těmito 

jedinci zabývám v otázce 23. 
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   Obrázek 27 - Motivace v zaměstnání 

1 - výborná; 5 – nedostatečná 

 

 Nejčastěji hodnotí respondenti motivaci v zaměstnání známkou 2, tedy 

chvalitebnou a to v 43 případech, což tvoří 33,9 %. Celkem 15 respondentů je 

s motivací naprosto spokojeno, 12 respondentů naprosto nespokojeno.  

 Je zajímavé, že spokojení jedinci neuvádí v předchozí otázce výrazně 

větší množství motivačních položek – naopak, 3 naprosto spokojení jedinci 

uvedli, že v jejich práci není k dispozici nic z výše uvedeného, naproti tomu 4 z 12 

nespokojených přiznali spoustu motivačních položek. Myslím si, že velkou roli 

v tomto ohledu hraje celková spokojenost na pracovní pozici, samotná náplň 

práce a hlavně to, jak rádi svoji práci dělají. To se dá částečně vyčíst u otázky 

č.16 - Pracujete rádi a z vlastního přesvědčení.  

 Zajímavé je i to, že nespokojení i spokojení vzhledem k motivaci u této 

otázky uvádí, že opravdu pracují rádi a z vlastního přesvědčení. Tím myslím, že 

neuvádí výrazně nesouhlasné hodnoty. Můj názor je takový, že aby mohli ocenit 

motivaci zvenčí, musí být nejprve dostatečně vnitřně motivováni.  
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  Obrázek 28 - Nedostatečná motivace – co byste uvítali 

 

 Otázka č. 21 byla koncipována jako otázka volná. Mým cílem bylo zjistit, 

co nespokojeným zaměstnancům chybí, potažmo zjistit, jakou formu motivace by 

lidé uvítali.  Časté jsou odpovědi zahrnující finanční motivaci, jako jsou prémie, 
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odměny, podíly ze zisku nebo zvýšení platu. To je trochu paradoxní, protože jsem 

chtěla svým výzkumem ukázat, že finanční motivace nemusí být prioritou.  

 Dále by tázaní uvítali zlepšení komunikace a kvalitnější „feedback“ – 

komunikace s nadřízeným, účast na jednání o výsledcích své práce, osobní 

pochvala, lepší zpětná vazba, komunikace a organizace. S komunikací souvisí 

také odpověď žádající o příspěvky na studium cizích jazyků.  

Za pozornost stojí i odpověď, kde je navrhováno posílení motivace možností 

cestovat v rámci zaměstnání. 

 

 

 

   Obrázek 29 – Priority v zaměstnání 

 

 Další částí mého dotazníku bylo sestavení žebříčku hodnot. Respondenti 

měli seřadit kritéria podle jejich důležitosti, přičemž kritérium ohodnocené číslem 

1 pro ně představuje nejdůležitější aspekt při volbě zaměstnání, kritérium číslo 6 

představuje nejméně důležitý aspekt.  

 Z většinového sčítání hlasů získávám následující žebříček hodnot: 

  atmosféra na pracovišti 

 finanční ohodnocení 

 pracovní doba 

 vzdálenost 

 kariérní růst/vzdělávání  

 výhody (stravenky, příspěvky atp.) 

 

Je vidět, že motivační faktory zkoumané v předchozích otázkách jsou jen špičkou 

ledovce, pro respondenty je nejdůležitější atmosféra na pracovišti a finanční 

ohodnocení. Vzhledem k tomu, že je atmosféra na pracovišti tak důležitá, 
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předpokládám, že spousta lidí bude raději pracovat na pozici, ve které se cítí 

v kolektivu dobře na úkor nižšího výdělku. 

 A ačkoliv z předchozího výzkumu plyne, že kariérní růst a vzdělávání se 

je pro respondenty důležité, nyní vidíme, že v širším hledisku jim už tak důležité 

nepřipadá.  

Z výsledků na prvních třech příčkách by se dal vyvodit závěr, že lidé chtějí 

pracovat v přátelském prostředí, vydělávat co nejvíce peněz, a to v co 

nejpříznivější (nebo nejkratší?) pracovní době. 

 

 

  Obrázek 30 - Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením? 

1-velmi, 4-vůbec 

 

 Jak už vím, mnohdy zařadili respondenti finanční ohodnocení na druhé 

místo v žebříčku priorit. Vím také, že finanční odměny uváděli nejčastěji, pokud 

měli sdělit, co by v rámci motivace uvítali. Z grafu je vidět, že více než polovina 

respondentů, tedy 50,4 % tázaných, hodnotí finanční ohodnocení jako 

uspokojivé. 29,1 % hodnotí svoji situaci číslem 3, tedy říkají, že by to mohlo být 

lepší. Velmi spokojených je 11,8 %. Nespokojených respondentů je pouze 8,7 %; 

což považuji za dobrý výsledek. 

 Co stojí za tím, že jsou ti spokojení tak spokojení? Mají v podniku něco 

navíc? Překvapivě, dle tohoto výzkumu – ne. Zkoumala jsem vzájemné vazby 

s otázkou ohledně motivačních faktorů, jako jsou odměny, prémie, stravenky atp. 

Mnoho spokojených uvedlo, že nemají k dispozici nic z tohoto, naproti tomu další 

z nich uváděli, že mají všechno, a navíc ještě firemní auto nebo proplacenou 



 
 

 
49 

 

dopravu do zaměstnání, mobil, notebook. Když měli možnost napsat, co by 

uvítali, nechávali tuto kolonku prázdnou. 

 Nespokojení ve dvou případech uvedli, že nemají k dispozici nic z výše 

uvedeného; často pak uváděli, že mají k dispozici pouze stravenky, prémie či 

odměny. Když měli možnost napsat, co by uvítali, padaly odpovědi jako finanční 

ohodnocení, vyšší plat, více odměn, více peněz. Co se týče otázky „Pracujete 

rádi a z vlastního přesvědčení“, nebyla to žádná sláva, nejčastěji volili hodnotu 3 

na stupnici 1-6, kde 1 značí nesouhlasím a 6 souhlasím. Pokud nemám svou 

práci rád, musím vynaložit větší úsilí na její vykonávání, proto za tohle úsilí 

očekávám více peněz. Pro mě jako tvůrce dotazníku je pochopitelné, že pak 

nejsou tito jedinci s finančním ohodnocením spokojeni. 

 Nedovedu tyto získané poznatky shrnout tak, aby napomohly ke zlepšení 

situace u nespokojených jedinců. Opět se tu setkávám s problémem vnitřní 

motivace, mimo to také s ambicemi a s individuálním vnímáním trhu. 

 

 

 Obrázek 31 - Jak jste spokojeni v kolektivu, ve kterém pracujete? 

 

1 - velmi, 4 – vůbec 

 

 Atmosféra na pracovišti zaujala první místo v žebříčku hodnot mých 

respondentů. 42,5 % zúčastněných je v pracovním kolektivu velmi spokojeno. 

44,1 % hodnotí kolektiv číslem 2, což považuji pořád za dobrou situaci na 

pracovišti.  

 Nespokojených 11,8 % pracuje s výjimkou 3 případů v malých podnicích. 
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Co se týká finančního ohodnocení, hodnotí jej většinou o stupeň vyšší nebo 

stejnou známkou jako atmosféru na pracovišti.  Ve třech případech hodnotí 

finanční ohodnocení známkou o stupeň nižší, podle mě by tito lidé měli zvážit 

změnu zaměstnání. Tito respondenti taky uváděli souhlasné hodnoty, byla-li jim 

položena otázka, zda vydrží v zaměstnání, kde vydělávají více peněz i přes 

neshody v kolektivu. Souhlasné hodnoty uváděli i v otázce „Pracujete rádi a 

z vlastního přesvědčení“, tudíž nevidím problém ve vykonávané práci. 

 Dva naprosto nespokojení jedinci jsou nespokojeni jak s kolektivem, tak 

s finančním ohodnocením; dle jejich názoru jim jejich nadřízený není schopen 

v práci pomoct a nemají ani možnost jeho nebo svoji práci zhodnotit. V obou 

případech jde o zaměstnance velkých podniků. I tito uvádějí souhlasné hodnoty, 

pokud se zabýváme otázkou, zda vydrží v zaměstnání, kde vydělávají více 

peněz, i přes neshody v kolektivu. Zároveň uvedli, že nepracují rádi a z vlastního 

přesvědčení. Tento mix demotivujících faktorů může mít katastrofické dopady na 

lidskou psychiku, taktéž těmto jedincům bych doporučila zvážit změnu 

zaměstnání. 

 

 

   Obrázek 32 – Peníze x kolektiv? 

1 - nesouhlasím, 6 – souhlasím 

 

 Utvořme si modelovou situaci: v kolektivu se objevují jisté problémy a není 

Vám příjemné v tomto uskupení lidí dále pracovat. Máte jinou pracovní nabídku, 

u které víte, že budete pracovat s lidmi, kteří Vám „sedí“. Tato nabídka je však 

hůře finančně ohodnocena. Jak se v této situaci rozhodnete? 
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 Jak je patrné z prvních třech sloupců, respondentům není příjemné 

pracovat v problémovém kolektivu i přesto, že mají vyšší výdělek. 21,3 % z nich 

uvedlo, že s tvrzením nesouhlasí, 23,6 % sděluje převládající nesouhlas a 25,2 

% s tímto tvrzením spíše nesouhlasí. 

  Značně menší část respondentů pak uvádí, že se s tvrzením shodují; tedy 

nepřízeň kolektivu „přetrpí“. 6,3 % souhlasí; u 7,9 % se vyskytuje převládající 

souhlas a 15,7 % spíše souhlasí. 

 Respondenti, kteří uvedli jasný souhlas (hodnotu 6), spadají v šesti 

případech do vyšších věkových kategorií v dotazníku. Co se týče respondentů 

uvádějících převládající souhlas (hodnotu 5), jde o stejné věkové kategorie, 

k nimž se přidává ve větším množství i kategorie do 25 let. 

 Moje teorie při tvorbě otázky byla taková, že neshody v kolektivu budou 

častěji „trpět“ lidé ve vyšším věku, protože jim zbývá pár let do věku důchodového 

a nevidí žádné plus ve změně zaměstnání, někteří se mohou takové změny na 

současném trhu práce i obávat. Tohle mi zmíněných 6 jasně souhlasících 

respondentů potvrdilo. Pokud jde o nejmladší kategorii, myslím, že souhlasící 

respondenti jsou silně motivováni vyšším výdělkem a dokážou se ve volném čase 

od pracovních problémů snáze oprostit. 

 

 

   Obrázek 33 - Nabízené zvýšení platu 

1 - nesouhlasím, 6 – souhlasím 

 

 Mnohokrát jsem se setkala se situací, kdy schopným zaměstnancům při 

podání výpovědi bylo nabídnuto zvýšení platu, pokud v pozici setrvají. Musím teď 

podotknout, že jsem se snažila zkoumat odchod ze zaměstnání pouze z hlediska, 
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kdy nejsou u zaměstnanců uspokojeny dva hlavní body – peníze a kolektiv. 

Odpovědi, které byly uvedeny, nemusí být nutně v této souvislosti. Pokud se 

zaměstnanec rozhodne opustit stávající zaměstnání, může to být z mnoha 

různých dalších důvodů. Mě zajímalo pouze to, kolik lidí změní svůj názor 

v návaznosti na takovou nabídku. 

 Nejvíce lidí hodnotí tuhle situaci mírným nesouhlasem a to 26,8 %; 

z těchto 34 odpovědí více než polovina uvádí nesouhlas i v předchozí otázce (tj. 

tvrzení „Raději zůstanete na místě, kde vyděláváte více peněz i přes neshody 

v kolektivu“). 7,1 % uvádí, že nesouhlasí, tudíž pokud by se opravdu rozhodli pro 

změnu zaměstnání, finanční přídavek by nebrali v potaz.  

 Naproti tomu přesný dvojnásobek respondentů, tj. 14,2 % uvádí, že 

souhlasí, tedy by v současné pozici setrvali. Zajímal mě názor těchto 

respondentů na finanční ohodnocení. Ti, kteří by zaměstnání opustili, hodnotili 

spokojenost s finančním ohodnocením ve všech případech známkou 1 nebo 2 na 

stupnici 1-4. Ti, kteří by po nabídnutí zvýšení platu zůstali, uváděli spokojenost 

s finančním ohodnocením v hodnotách 3-4 na stupnici 1-4. Takže vcelku logicky 

– zvažujeme-li odchod ze zaměstnání a nejsme spokojeni s finanční situací, 

může náš názor tato nabídka změnit. Pokud však jsme s finanční situací 

spokojeni, máme zřejmě jiný důvod k takovému činu. 

 Dále mě zajímal žebříček hodnot těchto respondentů. Ti, kteří by odešli i 

přes nabídku zvýšení platu stavěli atmosféru na pracovišti na první místo před 

finanční ohodnocení nebo oba tyto faktory stavěli společně na druhé místo. Ti, 

kteří by zůstali, stavěli svůj žebříček hodnot naopak – finanční ohodnocení stavěli 

v mnoha případech na první místo, atmosféra na pracovišti se pak třikrát objevila 

až na úplně posledním místě. Tito jedinci současně v předchozí otázce uváděli, 

že raději setrvají na místě, kde vydělávají více peněz i přes neshody v kolektivu. 

 Vidím, že někteří z nás jsou přece jen schopni kvůli penězům setrvávat 

nějakou dobu v problémovém kolektivu – takových lidí je ale značně méně. 
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Obrázek 34 - Pohlaví 

  

 Dotazníku se zúčastnilo 63 % mužů a 37 % žen; převedeno na čísla 

hovoříme o 80 mužích a 47 ženách. Tuhle účast považuji za úspěšnou.  

 Žen ve stavebnictví bylo v průběhu let dle statistik o jedenácti až třinácti 

násobek méně než mužů, proto mě taková návratnost od ženského pohlaví 

příjemně překvapila. Jak už jsem tedy zmínila, může to znamenat, že počet žen 

ve stavebnictví opět v těchto letech roste, stejně tak to může znamenat, že jsou 

ženy mnohem ochotnější vyplňovat dotazníky (viz problematika otázky č. 8). 

 

 

    Obrázek 35 - Věk 

 

 Rozdělila jsem respondenty do pěti věkových kategorií v rozmezí deseti 

let. Nejvíce respondentů spadá do kategorie 26-35 let a to 48,8 %, což je téměř 
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polovina zúčastněných; hned za nimi je kategorie do 25 let, kde počet 

respondentů tvoří 39,4 %. V mém výzkumu se s přibývajícím věkem procentuální 

účast snižuje, první dvě kategorie tento výzkum naprosto ovládly.  

 Tuhle skutečnost beru jako hlavní důvod toho, že výzkum považuji za 

kvantitativní a orientační, jak už jsem zmínila na začátku empirické části. 

 

29) Vaše státní příslušnost: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 36 - Státní příslušnost 

  

 Možnosti, jak odpovědět v této otázce byly dvě – státní příslušnost česká 

a státní příslušnost jiná (otevřená odpověď). Drtivá většina respondentů jsou Češi 

a to 116 tázaných, tedy 91 %. Zařadila jsem tuhle otázku právě kvůli zkoumané 

diverzitě, a i když je dotazník celý v českém jazyce, odpovědělo na něj 8 Slováků, 

což je 6 % a 3 Ukrajinci, tj. 3 %. Přestože jsem očekávala o něco vyšší procento 

„cizinců“; jsem ráda, že není zkoumané spektrum v tomto ohledu homogenní. 

116; 91%

8; 6%
3; 3%

ČR Slovensko Ukrajina
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    Obrázek 37 - Vzdělání 

 

 Poslední informace, které jsem potřebovala zjistit, byly informace o 

vzdělání.  60,6 % tázaných jsou absolventy vysokých škol, 38,6 % škol středních. 

Základní vzdělání má pouze jeden respondent, který tvoří 0,8 %.  

 Tohle rozložení úzce souvisí s věkem respondentů. V kategorii 26-35 let 

se podle mého odhadu jedná převážně o bakaláře nebo inženýry, v kategorii do 

25 let odpovídali současní studenti vysokých škol nebo studenti, kteří dokončili 

střední vzdělání s oborovým zaměřením. 

 Pokud bych dělala dotazník znovu, kladla bych větší důraz na jeho 

redistribuci v papírové podobě, abych nasbírala více respondentů se základním 

vzděláním a měla tak vypovídající kvalitativní vzorek. 
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4 DÍLČÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
 
 Dotazníkovým průzkumem jsem získala informace, které použiji pro 
celkové zhodnocení a návrh doporučení. Před vytvořením průzkumu jsem si 
stanovila čtyři hypotézy. V této části ověřím, zda byly pravdivé či nikoliv a 
následně sepíšu doporučení, která by měla vést ke zlepšení situace v dané 
problematice.  
 Výzkum mě v určitých oblastech velmi překvapil a v jistém smyslu změnil 
můj pohled na zaměstnance a vedení stavebních podniků. Zároveň jsem si 
uvědomila, že není vhodné získané poznatky globalizovat. Budu-li příště zkoumat 
motivaci, komunikaci a fungování týmů ve stavebnictví, zaměřím se spíše na 
detailní analýzu jediného podniku, popřípadě jednotlivé analýzy více podniků. 
 

4.1 Ověření hypotéz 

 
Hypotéza č.1: Možnost kariérního růstu je častým nebo podstatným 
důvodem změny zaměstnání. 
 
 Současně s ověřováním této hypotézy jsem (původně) zcela nevědomky 
zjistila, proč vlastně lidé volí změnu zaměstnání. Nejčastěji se jedná o mix 
několika demotivujících faktorů, jako jsou hlavně nepříjemný kolektiv, 
nespokojenost s finančním ohodnocením, stagnující seberozvoj. 
 Zároveň s touto otázkou jsem zavedla i otázku, zda by zaměstnanci na 
současném místě setrvali, bylo-li by jim nabídnuto zvýšení platu. Nejčastěji 
uváděli v tomto případě mírný nesouhlas, takže lze říct, že peněžní prostředky by 
je na místě neudržely. 
  I přesto, že v žebříčku hodnot skončilo v tomto průzkumu vzdělávání a 
kariérní růst až na předposledním místě, respondenti, u kterých v pracovním 
procesu tato položka schází, hodnotili motivaci horšími známkami. Respondenti 
taky uvedli, že možnost vzdělávat se je při volbě zaměstnání důležitá. Téměř 
všichni se chtějí učit novým věcem nebo se v práci nějakým způsobem vzdělávat. 
Většina zúčastněných tuto možnost má – ať už se jedná o přirozený vývoj 
v oblasti působení nebo o školení, kurzy, teambuildingy. Tři čtvrtina tázaných 
říká, že se při práci stále učí něco nového. 
  Přesto by drtivá většina tázaných, přesněji 71,7% stávající místo opustila, 
kdyby jim byla nabídnuta pozice s možností kariérního růstu. Dotazovaní byli na 
současném místě spokojeni s finančním ohodnocením i s kolektivem, na prvních 
příčkách v žebříčku hodnot měli finanční ohodnocení. Na současné pozici by 
zůstalo pouze 28,3 % respondentů. 
 Vzhledem k tomuto výsledku považuji hypotézu č.1 za potvrzenou. 
  
 
Hypotéza č.2: Zaměstnanci větších podniků pociťují vyšší motivaci ze 
strany vedení. 
 
 Když jsem vytvořila tuhle hypotézu, byla jsem si jistá tím, že bude 
potvrzena. Vykreslovala jsem si všechny prosklené kanceláře velkých podniků 
a časté teambuildingy tak, jak ukazují ve firemním marketingu.  
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 Když jsem ze své zvědavosti začala věnovat pozornost vulgaritám a 
značně se projevující nespokojenosti v otevřených otázkách, udivilo mě, že ji 
vykazují zaměstnanci velkých podniků. To by znamenalo, že tato hypotéza bude 
vyvrácena.  
 Lidé se podle McGregorovy teorie X a Y dělí na dvě skupiny – na ty, co 
pracují rádi a na ty, co pracují z donucení. V dotazníku uvedlo s jistotou 36,2 % 
respondentů; že pracují rádi a 2,4 % respondentů s tímto tvrzením vůbec 
nesouhlasila – překvapivě opět patřily tyto tři osoby k zaměstnancům velkých 
podniků. Což by také směřovalo k vyvrácení hypotézy. 
 Dále jsem tohle tvrzení zkoumala z hlediska motivačních faktorů a výhod, 
které respondenti měli a také jsem brala v potaz jejich názor na vedoucího (to, 
jak ovládá danou problematiku, jak pracuje s týmem, zda pracuje se zpětnou 
vazbou atp.). Předpokládala jsem, že zaměstnanci větších firem budou mít oproti 
zaměstnancům těch malých a středně velkých mnohem více výhod a také o něco 
lepší mínění o vedoucích, ale není tomu tak. To by také mohlo směřovat 
k vyvrácení hypotézy, protože tyto faktory nejsou velikostí podniku tak markantně 
ovlivňovány. 
 Hlavním rozhodovacím kritériem pro mě bylo samotné hodnocení 
motivace jako ve škole. Motivaci v zaměstnání nejčastěji respondenti hodnotili 
známkou chvalitebnou a to v 33,9 %. Na výbornou oznámkovalo motivaci 
v zaměstnání 11,8 % a nedostatečnou 9,4 %. U obou extrémů tak hodnotili lidé 
zaměstnáni v různě velkých podnicích.  
 Sečteno a podtrženo – pro spektrum respondentů tohoto dotazníku bych 
uvedla, že hypotéza č. 2 byla vyvrácena. Zároveň si však myslím, že na základě 
těchto informací nelze hypotézu zcela potvrdit, ale ani vyvrátit. Velikost podniku 
evidentně nehraje v motivačním procesu tak velkou roli, jak jsem se při tvoření 
hypotéz domnívala. 
 
Hypotéza č. 3: Peníze jsou často v zaměstnání silnějším motivačním 
faktorem než celková spokojenost. 
 
 Celkovou spokojeností je u hypotézy č. 3 myšleno více faktorů – hlavně 
atmosféra na pracovišti, dále vzdělávání, kariérní a osobní růst, pracovní doba, 
délka cesty do zaměstnání, úroveň motivace atp. Jelikož pro mě osobně má 
celková spokojenost mnohem větší váhu než peníze, doufala jsem, že hypotézu 
vyvrátím. 
 Zeptala jsem se respondentů, zda by zůstali na místě, na kterém 
vydělávají více peněz i přes neshody v kolektivu. Respondentům není příjemné 
pracovat v problémovém kolektivu i přesto, že mají vyšší výdělek. 21,3 % z nich 
uvedlo, že s tvrzením nesouhlasí, 23,6 % sděluje převládající nesouhlas a 25,2 
% s tímto tvrzením spíše nesouhlasí. Značně menší část pak uvádí, že se 
s tvrzením shodují; tedy nepřízeň kolektivu „přetrpí“. Výsledky u této otázky jsou 
prvním faktorem, který hypotézu vyvrací. 
 Dále jsem se zeptala, zda by při snaze opustit zaměstnání změnili názor, 
bylo-li by jim nabídnuto zvýšení platu. Tady tázaní nejčastěji uváděli mírný 
nesouhlas a to v 26,8 %; takže peníze by je zřejmě nemotivovaly víc než nové 
místo, což opět směřuje k vyvrácení hypotézy. 
 A pak tu máme žebříček hodnot, kdy se na první místo dostala atmosféra 
na pracovišti pro 55,11 % respondentů. Hned za ní je právě finanční ohodnocení 
a to v 50,4 %. Vzhledem k tomu, že je atmosféra na pracovišti tak důležitá, 
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předpokládám, že spousta lidí bude raději pracovat na pozici, ve které se cítí 
v kolektivu dobře, na úkor toho, že vydělává méně peněz. To je asi nejsilnější 
fakt, který hypotézu vyvrací.   
 Mám opravdu dobrý pocit, když mohu u hypotézy č. 3 konstatovat, že 
byla vyvrácena.  
 
 
Hypotéza č.4: Ve stavebních podnicích v ČR se projevuje hlavně diverzita 
generační a nárůst diverzity genderové. 
 
 Na odlišnostech jsem původně chtěla postavit celý svůj výzkum, jelikož je 
to velice obsáhlé, zajímavé a aktuální téma, jenže ve stavební sféře je zavádění 
diversity managementu téměř na úplném začátku. Rozhodla jsem se tedy jen 
okrajově zmapovat situaci v tomto ohledu a vytvořit si tak základ pro případné 
další zkoumání. 
 Diverzita se projevuje v týmech, jak jsem již uvedla v teoretické části 
práce. Na začátku průzkumu jsem si tedy potvrdila, že jakákoliv práce ve 
stavebních podnicích je provozována častěji jako práce skupin než práce 
jednotlivců. 
 Dále jsem ověřovala míru genderové diverzity. Zjistila jsem, že počet žen 
ve stavebnictví dle statistického úřadu kolísá. Vedoucí pozice ve stavebnictví 
zastávají v mém průzkumu z 89,3 % případů muži. Pozitivní pro budoucí vývoj 
genderové diverzity je skutečnost, že více než 80 % tázaných si na vedoucích 
pozicích ve stavebnictví dokáže ženy vůbec představit. Mimo to, nejčastější 
odpověď ohledně přibývání počtu žen v mém dotazníku byla mírný souhlas a to 
v 26 %. Existuje i projekt s názvem Vize 2030, jehož cílem je zvýšení počtu žen 
ve stavebním oboru. Z mého pohledu zaznamenává genderová diverzita 
v současném stavebnictví nárůst. 
 Co se týká věkové neboli generační diverzity, nadpoloviční většina 
respondentů, tj. 53 % uvádí, že pracuje ve věkově rozmanitém kolektivu. 56,7 % 
respondentů pak také uvádí, že setkávání různých generací v pracovním 
kolektivu shledávají přínosným. 
 Samotný průzkum toho, jaký druh diverzity je ve stavebnictví nejčastější, 
dopadl dle mých očekávání – v 70,9 % se kolektiv nejvíce liší věkem; ve 35,4 % 
se liší vzděláním a ve 22 % je odlišnost zastoupena pohlavím. 
 Shrnu-li všechny tyto poznatky do konečného verdiktu, zjišťuji, že 
hypotéza č.4 byla potvrzena. 
 

4.2 Doporučení 

 
 Cílem mojí práce bylo přiblížit problematiku diverzity, motivace, 
komunikace a vzdělávání ve stavebním podniku a navrhnout doporučení na 
zlepšení situace. Doporučení jsou adresována vedení firem a managementu. 
 Jako nejdůležitější bod svých doporučení chci zmínit důraz na udržování 
funkčních a kvalitních komunikačních procesů. Je potřeba, aby 
v organizacích byl určen prostor pro pravidelné dávání a získávání zpětné 
vazby, ať už půjde o hodnotící rozhovory, 360° zpětnou vazbu nebo jakýkoli jiný 
způsob. Komunikace ve firmě je jejím základním pilířem a pokud funguje správně, 
je možné včas odhalit problémy v týmu jako špatně zvolený vedoucí, vzniklé 
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chyby, nefunkční části firmy, a naopak v pozitivním slova smyslu – vedoucí 
pracovníci zjistí, v čem mohou své podřízené podporovat, v jakých sférách má 
smysl pracovníky rozvíjet, usnadní se výměna názorů se zákazníky a může se 
tak zlepšovat marketing firmy a spousta dalších oblastí. Bude-li fungovat zpětná 
vazba, dozví se vedoucí pracovník i o nedostatečně motivovaných podřízených. 
Správná komunikace probíhá při dostatečné důvěře a otevřenosti – doporučuji 
tedy budovat kolektiv, což lze nejlépe provádět na teambuildingu a 
v samotném začátku výběrem vhodného člověka takové povahy, která se bude 
s ostatními členy týmu slučovat. Všechna ostatní doporučení jsou zpracována za 
předpokladu fungujících komunikačních procesů. 
 Tím se dostávám k druhému důležitému bodu – účelné motivaci. 
Pravidelnými hodnotícími rozhovory se dá odhalit demotivace a její příčiny, ale 
také se dá zjistit, co zaměstnance nejvíce motivuje a proč. Doporučuji 
manažerům, aby si sepsali, jakou formu motivace při práci využívají a při 
hodnotícím rozhovoru se jednotlivých pracovníků zeptali, co se jim líbí, co jim 
přijde účelné a co naopak ne. Z tohoto přehledu pak mohou čerpat při snaze 
motivovat ostatní a dovést je k dosažení cílů – kvalitně, účelně a rychle. 
 Dalším důvodem k udržování funkční komunikace je skutečnost, že 
vedoucí odhalí nedostatky a přání svých podřízených. Na základě toho pro něj 
bude jednodušší sestavit pro ně vzdělávací systém nebo vybrat školení na 
míru. Doporučuji být neustále ve střehu ohledně rozvoje svých podřízených – pro 
člověka jako pro bytost schopnou myšlení je důležité se učit novým věcem a 
shledávat v nich smysl. Je nutné, aby zaměstnanci ve svém rozvoji „nestáli na 
místě“. Jakmile tohle zjištění přijde, je na místě vybrat vhodné školení, kurz nebo 
jinou vzdělávací aktivitu. 
 Jako další krok bych určitě volila rozmanitý pracovní tým, nebo se o to 
alespoň pokusila. Nějakou odlišnost je dobré zařadit, majoritně ve stavebnictví 
půjde zřejmě o odlišnost generační, která se dá chápat také jako odlišnost ve 
zkušenostech; potažmo odlišnost genderovou. Vedoucí si tímto kombinováním 
může usnadnit práci, generačně starší a zkušenější pracovníci předají své letité 
zkušenosti mladším kolegům a generace mladší naopak pomůže starší generaci 
například s technologickými novinkami. Zároveň přinese tohle odlišné složení 
mnoho nových pohledů na problematiku. Pokud má vedoucí možnost usadit do 
týmu člověka s nějakou rozmanitostí, doporučuji to udělat. Zpočátku může být 
těžší takový tým vhodně sestavit a následně koordinovat – přece jen, jak jsem už 
zmiňovala, ve stavebnictví je diversity management téměř na samém začátku – 
ale postupem času sami vedoucí zjistí, že obohatili celou kulturu podniku a 
zároveň i sami sebe. 
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5 ZÁVĚR 
 
 Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat situaci v českých stavebních 
podnicích z hlediska vedení a řízení spolupracovníků. Jelikož tohle téma je velmi 
obsáhlé, zaměřila jsem se blíže na čtyři spolu související okruhy: komunikaci, 
vzdělávání, motivaci a diverzitu ve stavebních podnicích. Zajímalo mě, jak moc 
se ve stavebnictví diverzita projevuje a který druh je nejvíc zastoupen. Dále jsem 
zkoumala, jakým způsobem jsou pracovníci v podniku motivováni a co by je 
mohlo motivovat do budoucna, zabývala jsem se jejich spokojeností z několika 
hledisek a zjišťovala jsem, zda v podnicích funguje zpětná vazba. Veškerý 
praktický výzkum je popsán v empirické části. 
 Teoretická část, která předchází části empirické, obsahuje vysvětlení 
pojmů, jež souvisí se zvolenou problematikou a také přiblížení problematiky 
samotné. Definovala jsem stavební podnik a manažera jako takového, následně 
jsem rozvedla specifika diverzity, motivace, komunikace a vzdělávání. 
 Empirická část je sestavena z dotazníkového šetření provedeného 
v českých stavebních firmách a z řízených rozhovorů. Před samotným šetřením 
jsem si určila čtyři hypotézy, jejichž pravdivost jsem výzkumem ověřovala. 
Výsledky výzkumu a dílčí doporučení jsou shrnuty samostatnou kapitolou. 
 Na základě získaných poznatků si dovolím tvrdit, že možnost kariérního 
růstu je jedním z nejčastějších důvodů odchodu ze zaměstnání. Pozitivním 
zjištěním pro mě je, že atmosféra na pracovišti nebo celková spokojenost v 
zaměstnání je pro zaměstnance ve většině případů důležitější, než samotné 
finanční ohodnocení; zároveň z výzkumu vyplynulo, že velikost podniku nehraje 
z hlediska motivace a spokojenosti v práci významnou roli – tedy není pravda, že 
pracuji-li v nadnárodní společnosti, bude se mi dostávat od vedení větší podpory. 
Mimo to je práce ve stavebnictví provozována z větší části jako činnost týmů 
nebo skupin, ve kterých najdeme jisté rozmanitosti. Nejčastěji se jedná o věkové 
rozdíly nebo rozdíly ve vzdělání, ale současně s tím se čím dál více objevují 
rozdíly genderové. Je na místě do budoucna tyto odlišnosti zavádět ve vyšší míře 
a vytvořit si tak kreativnější, soběstačnější a tolerantní týmy. Za největší úskalí 
při práci s lidmi ve stavebním podniku považuji nefunkční komunikaci a špatně 
zvolené motivační nástroje, proto radím zařadit poskytování zpětné vazby, při 
kterém se mimo jiné dají odhalit a analyzovat i další nedostatky v ostatních 
oblastech.  
 Myslím si, že pokud manažer věří svojí práci, je ochoten se stále učit, 
naslouchat a dělá to vše tak, jak nejlépe dovede, motivuje tím nejen své 
podřízené či kolegy. 
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