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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit současný motivační systém 

interních a externích zaměstnanců v neziskové organizaci Středisko volného času Rosice  

a následně navrhnout opatření vedoucí k jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, 

analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů z oblasti 

neziskových organizací, motivace a jejích vybraných forem. Druhá část zahrnuje analýzu 

současné situace a vyhodnocení výzkumu zaměřeného na názor vybraných zaměstnanců. 

Na základě výsledků jsou v návrhové části uvedena opatření ke zlepšení motivačního 

systému. 

Abstract 

The subject of the thesis is to analyse and evaluate the current motivation system  

of internal and external employees in the non-profit organization Rosice Leisure Center 

and then suggest measures to improve it. The thesis consists of theoretical, analytical  

and proposal part. The theoretical part deals with the definition of concepts of non-profit 

organizations, motivation and their selected forms. The second part includes an analysis 

of the current situation and evaluation of research focused on the opinion of selected 

employees. Based on the results, the proposal part includes measures to improve  

the motivation system. 

 

 

Klíčová slova  

motivace, motivační systém, nezisková organizace, interní zaměstnanci, externí 

zaměstnanci. 

Key words 

motivation, motivation system, non-profit organization, internal employees, external 

employees. 
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ÚVOD 

V každé společnosti hraje motivace pracovníků velmi významnou roli, neboť ovlivňuje 

jejich výkonnost a efektivitu na pracovišti. Před zvláště nelehkým úkolem však stojí právě 

neziskové organizace, jejíchž cílem je přilákat a udržet si kvalitní pracovníky,  

a to i za předpokladu nižšího ohodnocení, než jakého by mohli dosahovat v podnikatelské 

sféře. Jelikož není v moci těchto organizací uspokojit hmotné potřeby na požadované 

úrovni, musí tuto skutečnost kompenzovat dalšími formami motivace, které zamezí 

snižování výkonnosti či dokonce ztrátě kvalifikovaného zaměstnance. Mezi tyto formy 

patří zejména upevňování mezilidských vztahů na pracovišti, možnosti vzdělávání  

a rozvoje, příjemné prostředí, kvalita pracovních podmínek a další. 

Aby tedy mohli zaměstnanci neziskových organizací podávat odpovídající výkony,  

je zapotřebí nastavit motivační systém tak, aby kombinace hmotných a nehmotných 

složek udržovala pracovní motivaci na ideální úrovni. 

Právě této problematice se věnuje diplomová práce, která se zabývá analýzou 

motivačního systému v příspěvkové organizaci Středisko volného času Rosice, jehož 

posláním je zajistit a podpořit plnohodnotné trávení volného času u dětí, mládeže  

i dospělých jedinců, a to nejen v průběhu školního roku, ale také prázdnin. Jelikož jsou 

střediska volného času školskými zařízeními, jehož zaměstnanci jsou kvalifikovaní 

pedagogové, je zřejmé, že je dostatečná motivace nezbytným faktorem pro odvádění 

kvalitní práce po celý rok.  
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy současného motivačního systému 

navrhnout změny vedoucí ke zvýšení pracovní motivace a spokojenosti interních  

a externích zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci Středisko volného času Rosice. 

Pro splnění hlavního cíle práce je zapotřebí zvolit si také cíle dílčí. 

Prvním dílčím cílem je formulace teoretických poznatků, které se následně stanou 

výchozím bodem pro zpracování dalších částí diplomové práce. Tento cíl spočívá  

ve vymezení pojmů a definicí z oblasti neziskových organizací, motivace a jejích forem. 

Dalším cílem je zpracování analytické části, v níž je podrobně představena vybraná 

nezisková organizace a zanalyzován její současný motivační systém, a to na základě 

hloubkových rozhovorů s vybranými jedinci z řad jak interních, tak i externích 

zaměstnanců. 

V poslední části práce jsou uvedeny vlastní návrhy a řešení, které by na základě 

identifikace a zhodnocení kladů a záporů v předchozí části, vedly ke zlepšení motivace 

všech zaměstnanců organizace. 

Ke splnění cílů přispěje odborná knižní literatura, zahraniční články, a rovněž interní 

materiály společnosti a informace od zaměstnanců vybrané organizace.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce se zabývá vymezením důležitých pojmů z oblasti neziskových 

organizací a motivace. Následně slouží jako základ pro vypracování analytické části. 

2.1 Motivace 

Motivace pochází z latinského slova „movere“, což v překladu znamená „hýbat se“  

či „pohybovat“. Zjednodušeně je tedy možné říct, že motivace je něco, co nás uvádí  

do pohybu, respektive nás pohání kupředu (3).  

Motivaci lze označit jako soubor faktorů, jenž představují vnitřní hnací síly jedince 

ovlivňující jeho jednání. Mezi základní motivy (motivační síly) patří zejména potřeby, 

zájmy, postoje a hodnoty (1). 

„Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne vždy 

zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy. Ty činnosti člověka 

(tj. jeho chování, resp. poznávání, prožívání i jednání) určitým směrem orientují 

(zaměřují), v daném směru ho aktivizují a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak 

působení těchto sil projevuje v podobě motivované činnosti, motivovaného jednání“ (2). 

Obecně platí, že přiměřená motivace vede k podávání žádoucí úrovně výkonů. V případě, 

kdy je motivace jedince nedostatečná či naopak nadměrná (snaha vždy zvítězit), mohou 

být jeho výkony nedostačující či limitovat jeho jednání (1). 

Motiv 

Jedná se o vnitřní pohnutku, která zapříčiňuje určité chování a jednání člověka v daných 

situacích. Motiv je pevně spjat s pojmem cíle, neboť obecným cílem každého motivu  

je dosažení pocitu vnitřního uspokojení. Každý motiv tedy působí jen tak dlouho,  

než dojde ke stavu maximálního nasycení. V daný okamžik však může na psychiku 

člověka působit celý soubor nejrůznějších motivů (2). 

Stimul 

Od pojmů motivace a motiv je nutné odlišit také další dva důležité a velmi blízké pojmy, 

kterými jsou stimulace a stimul. Stimulace je charakterizována jako vnější působení  

na psychiku, v důsledku kterého jedinec podstupuje změny ve své činnosti,  
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a to především prostřednictvím změny jeho motivace. Stimulace pochází vždy z vnějšího 

prostředí a způsobuje ji zpravidla aktivní jednání jiného jedince. Stimulem může být tedy 

jakýkoliv podnět, jenž vyvolává změny v motivaci dané osoby (2). 

2.1.1 Proces motivace 

Motivační proces vychází vždy současně ze tří dimenzí – dimenze směru, intenzity  

a stálosti. Dimenze směru vyjadřuje, kterým směrem se motivace člověka a jeho 

následné činnosti orientují, a naopak od kterých směrů je odvádí. Dimenze intenzity 

určuje úsilí člověka o dosažení cíle a popisuje vynakládání jeho energie. Dimenze stálosti 

neboli také vytrvalosti popisuje schopnosti jedince překonávat na cestě za dosažením cíle 

nejrůznější překážky (2). 

Proces motivace spouští vědomé i mimovolné zjištění neuspokojených potřeb.  

Na základě těchto potřeb si jedinec volí své cíle a následně kroky, které musí  

pro uspokojení potřeby podniknout. V případě, že jsou cíle splněny, je pravděpodobné, 

že toto chování jedinec zopakuje i v budoucnu, pokud se objeví stejná nebo obdobná 

potřeba (4). 

 

Obrázek 1: Proces motivace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (4)) 

2.1.2 Typy motivace 

Lidé mohou být při práci motivování dvěma základními způsoby. První způsob popisuje 

motivaci, která vychází z vnitřního uspokojování. Druhou možností je pak motivace 

prostřednictvím metod, které může management společnosti využívat. Motivace se tedy 

dělí na dva typy: 
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• vnitřní motivace vychází zevnitř. Jedná se zejména o odpovědnost, autonomii, 

možnosti rozvoje, zajímavou pracovní náplň a příležitosti ke kariernímu postupu.  

• vnější motivace vychází z vnějšího působení. Patří do ní především odměny 

(zvýšení platu, pochvala), ale také tresty (4). 

Na základě výše uvedeného rozdělení je rozlišena také motivace hmotná a nehmotná. 

Značná část motivace je založena na nehmotných okolnostech, které pocházejí z vnitřní  

i vnější motivace. Mezi nehmotné motivační faktory spadají pochvaly, uznání, získávání 

nových zkušeností a další. Organizace a jejich vedoucí však nehmotnou motivaci často 

opomíjejí a zaměřují se pouze na hmotné faktory, kterým dominují peníze. U hmotné 

motivace ale platí, že motivační účinky s rostoucím uspokojením potřeb ve většině 

případů klesají. Zvyšování příjmu jedince tak nemusí být posléze již motivující (5). 

2.1.3 Zdroje motivace 

Předpokladem pro účinné ovlivňování motivace je pochopení toho, jak a z čeho motivace 

vlastně pramení. Za zdroje motivace jsou považovány skutečnosti, které na motivaci 

člověka působí a vytvářejí ji. Činností, které ovlivňují utváření motivace je celá řada. 

Mezi základní zdroje však patří: 

• potřeby, 

• návyky,  

• zájmy,  

• hodnoty, 

• ideály (2). 

Potřeby představují uvědomovaný i neuvědomovaný nedostatek něčeho, co je pro 

konkrétního jedince významné. Jelikož se tento nedostatek projevuje stavem napětí, 

vytváří se u člověka tendence k jeho odstranění. Potřeby se člení na primární  

a sekundární. Primární potřeby jsou biologického a fyziologického původu. Patří  

zde zejména potřeba kyslíku, potravy či tekutin. Sekundárními jsou sociální  

a společenské potřeby jako třeba láska, přátelství nebo seberealizace (2). 
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Návyky zahrnují takové činnosti, které člověk realizuje pravidelně. Často se jedná nejen  

o výsledek výchovy, ale i sebeutvářecích aktivit. Návyky se projevují jako fixovaná 

tendence (pohnutka) učinit něco v konkrétní situaci (17). 

Zájem je možné charakterizovat jako trvalé zaměření člověka na určitou oblast, která  

ho zajímá, naplňuje. Jedná se tedy o motiv, prostřednictvím kterého se jedinec rozvíjí  

a obohacuje. Někdy bývá označován také jako odvozená potřeba, kterou uspokojuje jistá 

zájmová činnost (2). 

Hodnoty vyjadřují důležitá a pro konkrétního jedince významná stanoviska, která 

získává v průběhu svého života a kterými se řídí. Hodnotou může být takřka cokoliv, 

avšak mezi obecné hodnoty spadají například rodina, zdraví, vzdělání, společenské 

postavení, peníze a další. K jedné z nejznámějších klasifikací hodnot patří typologie 

německého psychologa Sprangera, jenž vytvořil šest osobnostních typů (2). 

• Typ teoretický – zaměřuje se na hledání pravdy a jeho nejvyšší hodnotou  

je poznání, 

• typ ekonomický – posuzuje vše dle užitečnosti a prospěchu. Nejvyšší hodnotu 

nachází v penězích, 

• typ estetický – hledá harmonii a směřuje své tendence k individualismu. Nejvyšší 

hodnotou je krásno, 

• typ sociální – popisuje jedince, který je nesobecký a nejvyšší hodnotou jsou  

pro něj vztahy a láska, 

• typ politický – vyhledává příležitosti, ve kterým může ovládat druhé a soutěžit 

s nimi. Nejvyšší hodnotou je moc a autorita, 

• typ náboženský – charakterizuje osoby, jenž hledají mystickou a náboženskou 

zkušenost. Prioritou je pro ně řád a vyšší jsoucno (14). 

Ideály vyjadřují názor a představu jedince na něco, co je pro něj žádoucí a kladně 

hodnocené. Dosažení ideálu představuje důležitý cíl, kterému člověk přizpůsobuje své 

chování (2). 
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 Pracovní motivace 

Pracovní motivace je charakterizována jako aspekt motivace lidského chování, který  

je spojen s vykonáváním pracovní činnosti. Jedná se vlastně o přístup jedince k práci, 

plnění úkolů, zastáváním jisté pracovní role a ochoty k výkonu práce. V souvislosti  

s tímto typem motivace ji rozdělujeme na intrinsickou (souvisí s prací samou)  

a extrinsickou (nachází se mimo vlastní práci) (17). 

Základní nástroje pracovní motivace 

Úspěšná motivace zaměstnanců je závislá na dodržování dvou předpokladů. První 

předpoklad je založen na optimální volbě motivačních faktorů, možnostech organizace  

a potřebách zaměstnanců. Druhý předpoklad spočívá v jejich správném využívání. 

Správně využité motivační faktory se následně stávají důležitými motivačními nástroji. 

Pracovní motivace je spjata se dvěma nástroji: 

• odměny,  

• sankce (5). 

Odměnu lze chápat jako uspokojení potřeb, které se pracovníkovi dostává na základě 

jeho činnosti v organizaci. V tomto pojetí netvoří odměnu pouze peníze, ale cokoli,  

co pro zaměstnance příjemné a podněcuje ho k vykonávání určité činnosti. Odměn 

pramenících z vnitřních motivačních faktorů může zaměstnanec dosáhnout již v průběhu 

vykonávaného úkolu (hmatatelné výsledky, růst schopností, samostatné  

rozhodování, …). Odměn na základě vnějších motivačních faktorů je zpravidla dosaženo 

až po odvedení zadané práce. Pokud však mají tyto odměny působit jako motivátor, 

nesmějí být automatické, neboť v tom případě ztrácí veškerý motivační vliv. Většina 

finančních odměn proto motivátorem není, neboť k výkonové motivaci zaměstnanců 

trvale nepřispívají. Motivaci na základě odměn nazýváme jako pozitivní (5). 

Odměny se mohou skládat ze: 

• základní a dodatečné peněžní odměny, 

• zaměstnaneckých benefitů, 

• nepeněžních odměn (rozvoj, ocenění, uznání, úspěch), 

• procesů řízení pracovního výkonu (1). 
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Celková odměna zaměstnance se skládá z takzvané transakční a relační odměny. 

Zahrnuje zkrátka všechny nástroje, které má daná organizace k dispozici a může 

prostřednictvím nich získávat, udržet, motivovat a uspokojovat své zaměstnance (1).  

Sankce jsou považovány za negativní motivaci, neboť spočívají v hrozbě určitého trestu 

za nesplnění zadaného úkolu. Ve většině případů je za sankci považováno to, že pracovník 

nezíská požadovanou odměnu, nebo je mu snížena. Stejně jako odměnou,  

i sankcí může být takřka cokoliv, co má hmotnou či nehmotnou podobu. Typickým 

příkladem nehmotné sankce je kritika, kterou většina osob nese velmi těžce. Ačkoliv  

je pozitivní motivace účinnější, dokáže vedoucí pracovník prostřednictvím sankcí 

určitému jednání zamezit. Pokud však bude vedoucí využívat sankce v případech, kdy 

zaměstnanci svou práci nezvládají například z důvodu absence potřebných dovedností, 

povede tato situace k vyšší nespokojenosti nebo dokonce odchodu zaměstnanců 

z organizace (5).  

2.1.5 Stimulační prostředky 

Potřeby lidí a jejich motivační struktury jsou velmi širokou oblastí, avšak takové jsou  

i stimulační prostředky. Obecně lze říct, že stimulačním prostředkem může být pro 

jedince vše, co je pro něj důležité a vše, co mu může organizace také nabídnout (2). 

Za stimulační prostředky jsou považovány: 

• hmotná odměna, 

• obsah práce, 

• povzbuzování, 

• atmosféra v pracovní skupině, 

• podmínky a režim práce, 

• identifikace s prací, profesí či organizací, 

• externí faktory (17). 

Hmotná odměna bývá považována za hlavní stimulační prostředek, neboť přímo souvisí 

se zdrojem existenčních prostředků. Vyskytuje se v podobě mzdy, platu, prémií nebo 

odměn, ale může mít i podobu, která je méně univerzální a nabývá osobitějšího charakteru 

(2). 
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Obsah a celkový charakter práce má rovněž stimulující účinky. Tento stimulační 

prostředek je založen především na odpovědnosti, samostatnosti, seberozvoji  

a tak podobně. Významnou roli hraje také rozšiřování a obohacování práce (13). 

Povzbuzování představuje pro pracovníka neformální hodnocení, které má pro něj jak 

obsahovou, tak emocionální rovinu. V rámci obsahové roviny se jedná o důležitou 

zpětnou vazbu, která zaměstnanci poskytuje informace o tom, zda je jeho výkon 

dostačující či nedostačující vzhledem k nějaké činnosti. V emocionální rovině získává 

pocit, že je pro organizaci důležitý (17). 

Atmosféra pracovní skupiny se řadí mezi sociální faktory, které však mají silný 

stimulační účinek. Vztahy, komunikace a veškeré pracovní i osobní vazby mají velký vliv 

na spolupráci a výkon celé skupiny (13). 

Podmínky a režim práce ovlivňují výkon, vztahy a loajalitu zaměstnanců. Organizace 

by měla mít neustálý zájem o zlepšování pracovních podmínek a přizpůsobování režimu 

práce (13). 

Identifikace s prací, profesí či organizací představuje jejich přijetí jako nedílné součásti 

svého života a osobní charakteristiky. V případě, že se identifikace s prací propojí 

s identifikací s profesí a organizací, dojde ke dlouhodobému zvýšení výkonu (2). 

Externí faktory zahrnují vše, co ovlivňuje pracovní ochotu jedince a má širší než 

organizační rámec. Nejčastěji se jedná o celkovou image organizace, tedy její pověst  

a prestiž. Čím více je společnost pozitivně vnímána okolím, tím více stimuluje 

zaměstnance k práci (2). 

 Motivační program 

Motivační program zahrnuje všechny nástroje stimulace pracovníků v dané organizaci 

vzhledem k její personální strategii a politice, a určuje pravidla k uplatňování vybraných 

stimulačních prostředků. Cílem motivačního programu je ovlivňovat pracovní ochotu, 

výkonnost a spokojenost zaměstnanců (1). 

Motivační program organizace by měl vzniknout na základě přechozího rozboru potřeb  

a cílů organizace. Jedná se tedy o souhrn všech pravidel, opatření a postupů, které mají 
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za úkol podnítit adekvátní motivaci pracovníků a z ní plynoucí přístup zaměstnanců 

k práci i organizaci jako celku (17).  

2.1.7 Teorie pracovní motivace 

Přístupy k motivaci jsou založeny na třech nejpodstatnějších teoriích: 

• teorie instrumentality říká, že lidé budou k práci motivováni v případě,  

že odměny a tresty budou přímo odrážet jejich pracovní výkony. Teorie se opírá  

o politiku cukru a biče, která slouží k zabezpečení toho, že lidé jednají žádoucím 

způsobem. 

• teorie zaměřené na obsah bývá označována také jako teorie potřeb. Je založena 

na předpokladu, že motivaci tvoří potřeby a každá neuspokojená potřeba vyvolává 

u člověka napětí a stav nerovnováhy. Chování je tedy primárně ovlivněno touhou 

po uspokojení dané potřeby. 

• teorie zaměřené na proces souvisí s psychologickými procesy, které ovlivňují 

motivaci. Zejména se zaměřují na očekávání a vnímaní spravedlnosti (4). 

Maslowova hierarchie potřeb 

Základ této teorie je tvořen představou, že člověk není motivován vnějšími faktory, ale 

pouze vnitřním uspořádáním potřeb. Tyto potřeby jsou rozděleny do několika kategorií, 

a pokud je jedna z nich uspokojena, přestává motivovat a do popředí se dostanou potřeby 

z další kategorie (3). 

 

Obrázek 2: Maslowova hierarchie potřeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (3)) 

Seberealizace

Potřeba uznání

Společenské potřeby

Potřeba jistoty

Fyziologické potřeby
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• Fyziologické potřeby jsou považovány za výchozí bod této motivační teorie. 

Spadají sem základní lidské potřeby, jako jsou hlad, žízeň, spánek, regulace 

teploty a další uspokojování smyslů. 

•  Potřeba jistoty vymezuje potřeby spojené s ochranou před nebezpečím, 

předvídáním a uspořádaností. 

• Společenské potřeby zahrnují veškeré city, společenské aktivity, přátelství  

a lásku. 

• Potřeba uznání představuje nejen potřebu úcty k sobě samému, ale také 

ostatních. Mezi tyto potřeby patří zejména pověst, postavení, pozornost  

či ocenění. 

• Seberealizace představuje plné rozvíjení potenciálu. Tato potřeba je velmi 

individuální a pro každého znamená tento pojem něco jiného (6). 

Dvoufaktorová teorie motivace 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších motivačních teorií. Autorem je americký psycholog 

Frederick Herzberg, který na základě výzkumu prováděného v 50. letech minulého století 

zjistil, že pracovní motivaci ovlivňují dva odlišné soubory faktorů – satisfaktory  

a dissatisfaktory (2). 

Satisfaktory neboli také motivátory představují činitele, jenž motivují člověka k vyšším 

výkonům a úsilí. Patří mezi ně úspěšné či neúspěšné splnění vytyčeného cíle, samotná 

práce, odpovědnost nebo pravomoci. Naproti tomu dissatisfaktory popisují prostředí  

a slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním. Jedná se o takové faktory, které 

nezpůsobují spokojenost, ale v případě nepodniknutí určitých opatření mohou vyvolat 

nespokojenost. Tyto faktory bývají nazývány jako hygienické (7). 

Teorie XY 

Autor teorie D. McGregor popsal ve své studii dva rozdílné typy lidí. Typ X představuje 

zaměstnance s vrozenou nechutí k práci, a je proto nezbytné jej do ní nutit. Tento typ 

rovněž potřebuje neustálý dohled a kontrolu nad svou prací. Naproti tomu typ Y považuje 

vydávání fyzické i duševní energie při práci jako přirozenou součást života a je pro něj 

mnohem důležitější pocit užitečnosti a důležitosti vlastní práce než finanční odměny (2). 
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Každý manažer by měl zjistit, která složka u jednotlivých zaměstnanců převažuje  

a dle toho také upravit způsob jednání a motivace (22). 

2.2 Vztah mezi motivací a spokojeností 

Spokojenost s prací je spojena s postoji a pocity, které jedinci vnímají ve vztahu ke své 

práci. Její úroveň je do velké míry ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními faktory, 

kvalitou řízení, vztahy na pracovišti a tak dále. Purcell a kol. (2003) se domnívají,  

že k chování zaměstnanců vedoucího k úspěšnosti organizace, dochází za předpokladu, 

že jsou zaměstnanci správně motivování a práce je uspokojuje na vysoké úrovni (4). 

Na základě mnoha šetření jsou popsány faktory, které působí nejčastěji na pracovní 

spokojenost pozitivně a které naopak negativně (1). 

Pracovní spokojenost nejčastěji posilují: 

• průhledná organizační politika,  

• adekvátní cíle vlastní práce, 

• rozmanitá práce, 

• vyšší úroveň autonomie,  

• využívání vlastních zkušeností a schopností,  

• ocenění práce, 

• finanční odměna, 

• mezilidské vztahy,  

• a bezpečnost práce (1). 

Nespokojenost způsobují zejména: 

• vysoká míra nepředvídatelných jevů, 

• časový stres a pracovní zátěž,  

• nereálné pracovní požadavky, 

• špatné vztahy na pracovišti 

• nedostatek času na osobní život, 

• psychosomatické dopady práce na člověka (1). 
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2.2.1 Zjišťování spokojenosti zaměstnanců 

V každé organizaci by měla být, z praktických důvodů, zjišťována spokojenost  

a motivace pracovníků. Všechna opatření, které management zavede, by totiž měla 

podléhat analýze současného stavu. Po získání potřebných informací může vedení provést 

potřebné změny a následně opět zjišťovat od zaměstnanců organizace zpětnou vazbu (17). 

Vzhledem ke skutečnosti, že je pracovní motivace spjata se subjektivně prožívaným 

vztahem k práci a pracovním podmínkám, musí být ke zjišťování spokojenosti použity 

také správné metodické přístupy (17).  

Míru spokojenosti zaměstnanců lze zkoumat pomocí čtyř metod anket: 

• dotazníky, 

• rozhovory, 

• kombinace dotazníku a rozhovoru,  

• diskusní skupiny (4). 

Dotazníky mohou být rozdány všem zaměstnancům dané organizace, případně jen 

vybranému vzorku. Dotazníky mohou mít formu strukturovanou (univerzální), případně 

být vytvořeny přímo pro konkrétní potřeby dané organizace. Tuto metodu zkoumání  

je vhodné využít zejména v případě velkého množství respondentů (4). 

Mezi výhody dotazníku patří zejména nízké náklady a snadnější kontrola. Na druhou 

stranu zde existuje také nízká návratnost, mnohdy zkreslené odpovědi respondentů a také 

časová náročnost (17).  

Rozhovory jsou využívány v případech, kdy není potřeba oslovit velký počet lidí (11). 

Mohou mít formu strukturovanou, polostrukturovanou, nebo zcela volnou. Jedná  

se o rychlý způsob, jak získat informace od zaměstnanců, nicméně výsledky není snadné 

kvantifikovat a lidé mohou být při rozhovorech zdrženliví (4). 

Rozhovory se neobejdou bez kvalifikovaného tazatele, jenž dokáže správně kontrolovat 

situaci a všímat si rovněž reakcí respondentů, z nichž lze také vyčíst celou řadu informací. 

Další předností je zejména fakt, že při rozhovoru je možné klást doplňující otázky  

a ujišťovat se, že byla otázka správně pochopena (17). 
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Kombinace dotazníku a rozhovoru bývá považována za ideální metodu zkoumání, 

neboť umožňuje zkombinovat kvantitativní i kvalitativní údaje. Tento způsob  

se doporučuje i v případech, kdy je k dispozici omezený vzorek lidí (4). 

Diskusní skupiny spočívají ve společné diskusi s vybraným reprezentativním vzorkem 

zaměstnanců. Rysy diskusních skupin jsou strukturovanost, informovanost, 

konstruktivnost a důvěrnost (4). 

2.3 Neziskový sektor 

Neziskový neboli také netržní sektor zahrnuje subjekty (neziskové organizace), jenž 

nejsou zakládány s prvořadým cílem dosahovat zisku, nýbrž dosahovat přímého užitku. 

Ten má ve většině případů charakter veřejné služby. Subjekty neziskového sektoru bývají 

financovány zejména vlastními zdroji, jež mohou pocházet od veřejných nebo 

soukromých subjektů, například zřizovatele. Majetek organizace je buď ve vlastnictví 

neziskového subjektu či zůstává v držení jejího zřizovatele (8). 

Neziskový sektor se člení na: 

• veřejný sektor, 

• soukromý sektor,  

• sektor domácností (8). 

Oblast neziskového sektoru zahrnuje celou řadu organizací různých forem, jež jsou 

založeny pro různé účely, skupiny, zájmy a profese. Členění organizací národního 

hospodářství přibližuje Pestoffův trojúhelník (12). 
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Obrázek 3: Pestoffův trojúhelník 

(Zdroj: (12)) 

Za společné znaky neziskových organizací soukromého i veřejného sektoru je možné dle 

Šimkové považovat:  

• jsou právnickými osobami,  

• nebyly založeny za účelem podnikání, 

• nebyly založeny za účelem dosahování zisku, 

• uspokojují dané potřeby občanů či komunit, 

• mohou být financování z veřejných rozpočtů (9). 

Neziskové organizace soukromého sektoru se vyznačují ještě dalšími znaky: 

• mají povolenou autonomii, 

• členství v organizacích funguje prostřednictvím dobrovolnosti, 

• tvoří v rámci legislativy neformální členské struktury (9).  

Veřejný netržní sektor se od soukromého sektoru liší primárně tím, že jsou  

jeho zakladateli veřejné subjekty (například státní orgány, města nebo obce), jenž  

do samostatných neziskových organizací vkládají finanční prostředky bez očekávání 

následného zisku. Subjekty tvořící neziskový veřejný sektor se jmenují příspěvkové 

organizace (8). 
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2.3.1 Příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace představuje subjekt, jenž může být založen organizační složkou 

státu nebo územním samosprávním celkem. V případě, že se jedná o organizaci založenou 

územním samosprávním celkem, je organizace zapsána do obchodního rejstříku (8).  

Příspěvkové organizace jsou zřizovány k veřejně prospěšnému účelu, které významem  

a rozsahem vyžadují samostatné úřední zakotvení (8). 

Příspěvková organizace se od dalších forem neziskových organizací odlišuje těmito 

specifiky: 

Jedním z důležitých specifik těchto organizací je vazba na zřizovatele, a to především 

jeho rozpočet. Zřizovatel poskytuje finanční příspěvek na provoz organizace,  

a to ve většině případů na základě jejich výkonů nebo dalších kritérií potřeb dané 

organizace. Hospodaření organizace se řídí rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný 

a obsahuje pouze ty výnosy a náklady, které souvisí s její hlavní činností. Druhé 

specifikum představuje existence rozpočtových a ostatních finančních účtů,  

to znamená příspěvků a dotací na provoz od zřizovatele. Za třetí specifickou vlastnost 

bývá označováno hospodaření na základě fondů, z něhož rovněž pramení i největší 

rozdíly účetních výkazů příspěvkových organizací, a to nejen na rozdíl od obchodních 

společností, ale také dalších forem neziskových organizací. Posledním důležitým 

specifikem je oddělené spravování výnosů a nákladů organizace z pohledu hlavní  

a doplňkové činnosti. Doplňková činnosti příspěvkových organizací bývá zřizovatelem 

povolena zejména za účelem lepšího využívání možností a potenciálu zaměstnanců. Tato 

činnost však nesmí narušit hlavní účely organizace, která je detailně vymezena  

ve zřizovací listině (8). 

Nejčastěji působí jako příspěvkové organizace divadla, galerie, školy a školská zařízení, 

či třeba nemocnice (8). 

2.3.2 Školská zařízení 

„Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání 

ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo 
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preventivně výchovnou péči. Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu uvedeného v § 5 odst. 2“ (15). 

Mezi školská zařízení patří: 

• zařízení pro další vzdělávání pedagogů, 

• poradenská zařízení, 

• zařízení pro zájmové vzdělávání, 

• výchovná a ubytovací zařízení, 

• účelová zařízení, 

• zařízení školního stravování 

• zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

• zařízení pro preventivně výchovnou péči (15). 

Segmentaci školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  

a zařízení pro preventivně výchovnou péči stanovuje zvláštní právní předpis (15). 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogů představuje takové školské zařízení, které 

pomáhá s otázkami metodiky, řízení a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků  

ve školách a dalších školských zařízeních (16). 

Školská poradenská zařízení jsou organizacemi, jejichž posláním je poskytovat žákům, 

studentům a jejich zákonným zástupcům informační, diagnostickou a metodickou 

činnost. Poskytují odborné poradenství v mnoha oblastech, jako jsou  

pedagogicko-psychologické služby, pomoc s výběrem školy a budoucího povolání a tak 

podobně (15). 

Zařízení pro zájmové vzdělávání slouží pro potřeby dětí, žáků, studentů či dalších 

zájemců, jenž mají zájem o efektivní využití volného času. Ve většině případů existují 

tato zařízení mimo školu na základě samostatné existence, aby byl zdůrazněn princip 

podpory mimoškolní činnosti. Typickým příkladem jsou střediska volného času (16). 

Výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům činnosti spadající 

pod účel, pro nějž byly založeny. Může se jednat například o vzdělávání, zájmovou 
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činnost mimo školní výuku, výchovu, ubytování a stravování, případě zotavovací pobyty 

dětí. Jedná se například o domovy mládeže, internáty a školy v přírodě (16). 

Účelová zařízení pomáhají školám a školským zařízením s plynulým chodem jejich 

činnosti. Může se jednat například o zajišťování materiálně technických služeb, 

knihovnické a poradenské služby a podobně (15). 

Zařízení školního stravování se zabývá zajištěním stravy pro děti, žáky a studenty 

v době jejich pobytu ve škole či školském zařízení. Zařízení však dle zákona může 

poskytovat stravování také v době prázdnin, to i dalším osobám za úplatu (16). 

2.3.3 Středisko volného času 

„Střediska volného času jsou školskými zařízeními, jejich posláním je motivovat, 

podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti,  

k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání 

volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí,  

s profesionálním týmem pedagogů. Činnost středisek volného času se uskutečňuje ve více 

oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového 

vzdělávání“ (10). 

Střediska volného času vykonávají svou činnost v průběhu celého roku, a to i včetně 

prázdnin a dní, v nichž neprobíhá školní výuka. Kromě pravidelných zájmových útvarů 

(kroužků) se činnosti středisek soustředí také na organizaci soutěží, přehlídek, 

jednorázových i pravidelných akcí, kurzů, táborů, otevřených klubů a mnoho dalšího 

(10).  

2.4 Motivace v neziskové organizaci 

U neziskových organizací bývá velmi obtížné získat pracovníky, jenž budou zároveň  

i odborníky v dané činnosti. Tito lidé musí totiž vykazovat ochotu pracovat za nižší 

finanční ohodnocení a vykonávat svou práci efektivně, s maximální výkonností  

a energií naplňovat cíle a poslání dané organizace (17). 

Předchozí výzkumy naznačují, že vnitřní motivace a identifikace s organizačními cíli 

hrají u neziskových organizací významnější roli než jinde. Tyto organizace musí nejen 



28 

 

najít vhodně motivované zaměstnance, ale musí také řídit a podporovat dlouhodobě jejich 

motivaci (18). 

Bylo také prokázáno, že se neziskoví zaměstnanci v mnoha oblastech liší od zaměstnanců 

ziskového sektoru. Například průzkum zaměstnanců ve třech odvětvích zjistil,  

že zaměstnanci neziskových organizací uvádějí mnohem častěji jako dva nejdůležitější 

důvody, proč přijali své současné zaměstnání, „udělat něco důležitého“ a „hrdost na svou 

organizaci“ (20).  

Motivace na základě zvyšování finančních prostředků je totiž pro většinu z neziskových 

organizací nemyslitelná, a to v důsledku závislosti na státních, případně municipálních 

zdrojích, u nichž je velmi těžké získat prostředky právě na mzdy a odměny. Z toho důvodu 

jsou v neziskovém sektoru nejčastěji zastoupeni jedinci, kteří se vyznačují nižším 

mzdovým očekáváním (studenti, důchodci atd.). U neziskových organizací 

je očekávání postaveno zejména na pocitu seberealizace a ztotožněním se s posláním 

práce. Bohužel však tyto motivátory působí pouze v začátcích vykonávání činnosti. 

U neziskových organizací je proto možné setkat se s přepracováním, které může vést  

až k syndromu vyhoření (17). 

Motivace v neziskovém sektoru je důležitá nejen pro zvyšování výkonu stávajících 

zaměstnanců, ale také i z hlediska započetí práce v takové organizaci, neboť je zcela jisté, 

že za stejnou práci na srovnatelné pozici bude jedinec méně honorován. Je potřeba také 

zmínit, že jenom samotné vedení lidí v neziskovém sektoru může působit na motivaci 

pracovníků, neboť při něm může vedoucí pracovník uplatňovat celou řadu motivačních 

technik. V praxi je možné postupovat například dle základních motivačních teorií jako 

například Maslowova teorie potřeb či Herzbergova dvoufaktorová teorie. Je potřeba však 

podotknout, že Maslow popsal pouze obecný stav. U vedení lidí je více uplatňován model 

Plamínka (2000), který je upravený pro oblast pracovní motivace a je platný pro ziskový 

i neziskový sektor (21). 
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Obrázek 4: Upravená Maslowova pyramida pro pracovní motivaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (21)) 

Při vedení je nutné vědět, že není-li uspokojena potřeba na nižším stupni pyramidy, není 

možné motivovat zaměstnance faktory, které se nacházejí na stupni vyšším (21). 

Možnosti zvýšení motivace v NO 

Z manažerského hlediska je pracovní motivace zaměstnanců i manažerů jedním  

z určujících faktorů rozvoje a úspěchu organizace. Pracovní motivace je přímo spojena  

s vnímáním a chováním zaměstnance, což reflektuje, jak dobře na zaměstnance dohlíží 

jejich manažer. Veřejní manažeři a vedoucí pracovníci by měli jít, pokud jde o motivaci 

pracovníků, příkladem. Jakmile je nadřízený dobře motivován, má jeho chování tendenci 

přecházet na zaměstnance, které řídí. Veřejní manažeři a nadřízení hrají totiž v oblasti 

motivace svých zaměstnance roli vůdce (19). 

Vedoucí pracovníci neziskových organizací by se měli více zaměřovat na motivaci svých 

pracovníků, která zajistí lepší výsledky celé organizace, a tedy i vyšší uspokojení 

poskytovatelům zdrojů. Existuje několik doporučení, při jejichž dodržování může 

manažer dosahovat vyšší motivace zaměstnanců: 

• komunikování vize, 

• sledování výkonnosti, 

• odměňování na základě výsledků, 

• spravedlivý systém odměn, 

• slevy na služby či produkty, 

Užitečná 
a kreativní 

práce

Pozitivní 
hodnocení 
a respekt 

pracovního týmu

pracovní vztahy 
a organizační kultura

pracovní jistota (odměna, plnění 
závazků vedení)

pracovní podmínky (pracovní prostředí, 
bezpečnost práce)



30 

 

• podpora přátelské atmosféry, 

• poskytování benefitů (17). 

Intenzivní komunikace vizí, cílů, úspěchů a neúspěchů organizace vede ke zvyšování 

motivace zaměstnanců. Pokud má však být pro pracovníky vize atraktivní, je nutné, aby 

byla co nejvíce jasná, stručná, zaměřená na budoucnost, poskytovala inspiraci  

a představovala pro zaměstnance dostatečnou výzvu (17). 

Sledování výkonnosti je neodmyslitelným nástrojem téměř všech organizací ziskového 

sektoru, a stejně tak se hodí i pro sektor neziskový. Výkonnost zaměstnanců by měla být 

hodnocena prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních výsledků. Častou chybou 

neziskových organizací je zaměření se pouze na kvalitativní složku, což vede  

k neefektivnímu jednání (17). 

Odměňování na základě výsledků hraje u neziskových organizací velmi významnou 

roli, nicméně je pohyblivá složka mzdy u těchto organizací velmi málo využívána. Právě 

tato skutečnost může být významnou překážkou pro podávání vysokého výkonu. Pokud 

budou výkonní pracovníci ohodnoceni stejně jako ti, co pracují méně, může být 

následkem odchod z organizace. Odměny nemusí být pouze peněžního charakteru, ale 

mohou nabývat také jiných forem jako například možnost pracovat na zajímavých 

projektech či rozšíření pravomoci (17).  

Spravedlivý systém odměňování spočívá v jasné formulaci cílů, jichž má být 

zaměstnancem dosaženo a jejichž splnění bude také náležitě ohodnoceno. V neziskové 

organizaci by měl být zaveden formální systém hodnocení, v němž budou jasně 

definována jeho objektivní a spravedlivá kritéria (17). 

Slevy na služby a produkty mohou být dalším významným motivátorem zaměstnanců 

neziskových organizací. Do této kategorie pak mohou být zahrnuty také další 

zaměstnanecké benefity, jako jsou stravenky, vzdělávací aktivity a podobně (17). 

Podpora přátelské atmosféry je založena zejména na pořádání společných aktivit, jako 

jsou víkendové akce, vánoční večírky či pravidelné společné obědy. Mnoho pracovníků 

neziskových organizací totiž považuje za výhodu to, že je práci možné vykonávat  

v příjemné a často neformální atmosféře, v níž jsou příležitosti pro kreativní činnosti (17). 
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Konkrétně pedagogičtí pracovníci bývají motivováni zcela odlišně než jiné profese. 

Učitelé totiž pracují v ploché organizační struktuře a pracují především se studenty. Jsou 

tedy fyzicky izolováni od interakce s dalšími dospělými, kteří představují většinu práce  

v podnikání. Ve vzdělávacím prostředí jsou za dva hlavní motivátory považovány 

altruismus a osobní růst. Demotivace těchto pracovníků pak podle řady průzkumů 

pramení z chování některých svěřenců a také neustálého nárůstu papírování. Ačkoliv jsou 

pedagogičtí pracovníci primárně motivováni vnitřními odměnami, není správné vnější 

faktory motivace zcela ignorovat. Finanční odměny mohou podporovat konkrétní chování 

pedagogických pracovníků (jako je například přijímání obtížnějších úkolů) a nasměrovat 

úsilí učitelů k měřitelným cílům, nicméně bývají méně slibné jako nástroje ke zlepšení 

obecného výkonu. Ve Spojených státech využívají vzdělávací instituce takzvané kariérní 

žebříčky, jejichž cílem je podpořit motivaci i výkon zaměstnanců. Jejich využití je vhodné 

právě u plochých organizačních struktur, u nichž je omezena možnost karierního růstu. 

Tento nástroj pomáhá řešit potřeby profesního rozvoje stanovené individuálním 

hodnocením. Schopnější učitelé přebírají více zodpovědnosti a fungují například jako 

mentoři pro ty, kteří mají méně schopností či zkušeností. Jako uznání vzniklých 

povinností dostávají pedagogové dodatečnou odměnu nad rámec svého platu (23). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část diplomové práce se zaobírá představením vybrané organizace, analýzou 

stávajícího motivačního systému a zjištěním spokojenosti zaměstnanců se současným 

stavem. Zjištěné informace jsou následně využity pro zpracování návrhové části této 

diplomové práce. 

3.1 Představení neziskové organizace 

V této kapitole analytické části je představena vybraná nezisková organizace Středisko 

volného času Rosice. Nejdříve jsou zmíněny základní informace a popis, poté je přiblížen 

předmět činnosti a následně personální zastoupení. 

 Základní informace    

Tabulka 1: Základní údaje o NO 

(Zdroj: (24)) 

Název 
Středisko volného času, Rosice, okres 

Brno – venkov, příspěvková organizace 

IČO 72555513 

Sídlo Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice 

Vznik 1. leden 2012 

Právní forma Příspěvková organizace 

Předmět činnosti zájmové vzdělávání 

Zřizovatel Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 

Další informace Organizace není plátcem DPH 

 

Organizace vznikla v roce 1993, avšak jako příspěvková organizace Města Rosice byla 

zapsána 1. ledna 2012. Do té doby byla vedena jako krajská organizace. Hlavním 

předmětem činnosti je zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých formou pravidelné 

i nepravidelné činnosti, jejíž úkolem je podporovat smysluplné trávení volného času  

a přispívat k rozvoji osobnosti a dovedností všech cílových skupin (25).  
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Při své činnosti se organizace řídí především Zákonem o pedagogických pracovnících 

č.563/2004 Sb., Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, 

zejména vyhláškou č.74/2005 o zájmovém vzdělávání (25). 

 

Obrázek 5: Logo organizace 

(Zdroj: (25)) 

 Předmět činnosti organizace 

Organizace se zaměřuje na cílové skupiny nejen v Rosicích u Brna, ale i okolních obcích 

(Tetčice, Říčany, Zbraslav, Vysoké Popovice, Zastávka u Brna). Činnost SVČ je možné 

rozdělit na pravidelnou, nepravidelnou a doplňkovou (25). 

Do pravidelné činnosti patří: 

• kroužky a kurzy,  

• pobytové akce pro děti i rodiny, 

• příměstské a pobytové tábory (25). 

Do nepravidelné činnosti spadají: 

• jednorázové zážitkové či vzdělávací akce pro širokou veřejnost, 

• semináře, 

• zábavné akce pro děti (25). 
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Doplňkovou činnost tvoří: 

• příležitostné ubytování skupin, 

• prodej drobného občerstvení (převážně na akcích pro veřejnost), 

• pronájem kluboven, 

• zapůjčení kostýmů a dalšího majetku organizace (25). 

 Personální zastoupení 

Organizaci tvoří interní a externí zaměstnanci. V současné době má středisko 9 interních 

pracovníků, přičemž 3 z nich jsou na poloviční úvazek a 6 na úvazek plný. Jedná  

se o ředitele organizace, ekonomku, pedagogy volného času, školní asistentku  

a pracovnici úklidu (26). 

V letošním školním roce (2019/2020) pro SVČ také pracuje celkem 59 dlouhodobých, 

externích pracovníků na DPP, kteří se podílejí na vedení 77 kroužků nebo kurzů, které  

se v letošním školním roce otevřely. Středisko dále zaměstnává 1 externího pracovníka 

na DPP, jenž se stará o příležitostné ubytování a pronájem kluboven (26). 

 

Obrázek 6: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Financování organizace 

Organizace je financována různými zdroji. Její provoz je zajišťován zejména finančními 

prostředky obdrženými z MŠMT, města Rosice, projektů a vlastní činnosti. Níže  

je zobrazeno rozložení výnosů dle zdrojů, z nichž byly prostředky získány,  

a to k 31. 12 2019.  

 

Obrázek 7: Výnosy organizace z hlediska zdrojů 

(Zdroj: (29)) 

Z grafu výroční zprávy je patrné, že nejvýznamnější položkou jsou příspěvky MŠMT, 

které jsou určeny ke krytí platů interních pracovníků. Dále je možné vidět, že 35 procent 

celkových výnosů patří pod vlastní činnost organizace. Třetí nejvyšší položku tvoří 

příspěvky od zřizovatele na provozní činnost SVČ. Za zmínku stojí také projekty, jenž  

se stávají v posledních letech významnou složkou financování. V minulých letech  

(do konce roku 2019) se jednalo zejména o projekt Posilujeme gramotnost, v současné 

době jde o projekty OPZ Příměstské tábory v Rosicích u Brna (do října 2020)  

a Šablony II. (do srpna 2021) (29). 
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3.2 Současný motivační systém 

V této kapitole diplomové práce je představen současný motivační systém, který 

organizace využívá. Jednotlivé motivační prostředky jsou rozděleny pro kategorii 

interních a externích pracovníků. 

 Interní pracovníci 

Pro motivaci interních pracovníků používá Středisko volného času: 

• plat a odměny, 

• FKSP, 

• stravenky, 

• zaměstnanecké akce, 

• další vzdělávání, 

• soustavné zpříjemňování pracovního prostředí (26). 

Plat a odměny 

Jedním z nejvýznamnějších přínosů práce na SVČ pro interní pracovníky jsou plat  

a odměny. Zde je nutné zmínit hned úvodem, že dle normativů dostává organizace  

z MŠMT na platy proplaceno 5,34 úvazku. Nad rámec tarifu dostává však také určitou 

částku na odměny těchto pracovníků. Z této položky jsou tedy hrazeny platy a odměny 

pěti pracovníků. Jeden pracovník je v současné době placen z projektu (část platu)  

a hospodářského výsledku organizace (část platu a odměny). Platy a odměny zbylých 

interních zaměstnanců pokrývá organizace rovněž vlastními zdroji (28). 

Motivační systém SVČ kryje tyto hlavní složky: 

1. Zásluhovost – tuto položku řeší zákon pomocí platového růstu na základu praxe, 

tj. hradí se z MŠMT, respektive u pracovníků mimo MŠMT z hospodářského 

zisku a projektů; zde se jedná o fixní plat. 

2. Hodnocení na základě kvantifikovatelných údajů, které se zobrazí  

v hospodářském výsledku (počet uspořádaných akcí, táborů, a především 

obsloužených účastníků vzdělávání); hradí se primárně ze zisku. 
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3. Hodnocení na základě obtížně kvantifikovatelných parametrů (proaktivita, 

samostatnost, přínos pro rozvoj organizace a další) (28). 

Odměny popsané v bodu 2 a 3 jsou v současnosti posuzovány 2x ročně, a to v září  

a prosinci. V září je hodnocena táborová činnost. Odměny jsou vyplaceny 

z hospodářského výsledku táboru. Ředitel organizace zastává pravidlo, že 50 % zisku  

z táborové činnosti jde do odměn. Hodnotící tabulka pedagogických pracovníků  

je zobrazena níže. U nepedagogických pracovníků je zářijová odměna odvozena dle 

plnění svých činností souvisejících s táborovou činností (28). 

 

Obrázek 8: Hodnotící tabulka odměn z táborové činnosti 

(Zdroj: (28)) 

Prosincové odměny jsou hrazeny z MŠMT a ze zisku organizace (poměrově dle toho,  

v jaké rozpočtové složce se zaměstnanec nachází). Pravidlem ředitele organizace  

je, že výše odměny nemůže být vyšší než tarif pracovníka s nejnižší praxí (rozděleno dle 

pracovního zařazení pedagog, nepedagog). Maximální výše odměn však může být nižší 

v závislosti na hospodářském výsledku organizace. Hodnotí se jak soft parametry, tak 

také hard parametry (kroužky, akce) s váhou 50:50 (28). 

FKSP 

Jako příspěvková organizace má Středisko volného času zřízen fond kulturních  

a sociálních potřeb, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb 

zaměstnanců. Z tohoto fondu je například zaměstnancům, kteří v organizaci působí déle 

jak 1 rok, proplácen příspěvek 2 000 korun na rekreaci. Dále se jedná také o příspěvek  
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na stravenky. U výše příspěvku na rekreaci je však příspěvek stanoven dle stavu  

a zůstatku v tomto fondu (27).   

Stravenky 

Jedním z důležitých benefitů, které Středisko volného času svých interním zaměstnancům 

poskytuje, jsou stravenky, jež jsou v rámci příspěvkových organizací upraveny 

speciálními vyhláškami. Na rozdíl od podnikatelské sféry se tedy musejí příspěvkové 

organizace řízené územními samosprávnými celky (obce či kraje) řídit vyhláškou  

č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Na základě této vyhlášky jsou 

příspěvkovým organizacím určeny pravidla pro poskytování stravenek pro zaměstnance, 

nicméně i přesto jsou stravenky dobrovolným benefitem (27). 

V současné době má zaměstnanec nárok na stravenku v hodnotě 80 korun  

a to za předpokladu, že odpracuje alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni  

v místě výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Tyto podmínky jsou 

stanoveny bez ohledu na to, zda zaměstnanec vykonává svou práci na plný nebo poloviční 

úvazek (27). 

Tabulka 2: Rozložení nákladů stravenky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec 35 Kč 

Zaměstnavatel 25 Kč (+ provize) 

FKSP 20 Kč 

Celkem 80 Kč 

Zaměstnanecké akce 

Pro zlepšení pracovní atmosféry využívá Středisko volného času nejrůznější akce 

v průběhu celého roku. Jedná se zejména o vánoční večírek pro interní zaměstnance, 

závěrečné setkání na konci školního roku či víkendové setkání všech pracovníků (26).  

Další vzdělávání 

Organizace poskytuje svým zaměstnancům širokou možnost dalšího vzdělávání,  

a to prostřednictvím školení a kurzů, které jsou potřebné pro výkon pedagogické činnosti 
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(zdravotnické kurzy apod.), ale i vhodné pro rozšíření znalostí specifického zaměření 

pracovníka (výtvarné kurzy, trenérské kurzy atd.). Roční limit na pracovníka na HPP  

je stanoven na 6 000 Kč. Výběr školení však musí být dobře zdůvodněn a musí navazovat 

na pracovní potřeby, což znamená, že se musí tedy projevit v praxi v dalším působení 

pedagoga (např. založení nového kroužku) (28). 

Další možnosti vzdělávání nabízí organizace prostřednictvím projektu Šablony II.,  

do kterého se zapojila v roce 2019. Projekt má za cíl podpořit osobnostně profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků. Školení, které lze hradit z financí projektu, musí však 

splňovat určitá pravidla jako například cena, zaměření stanovené projektem, akreditace 

MŠMT, alespoň osmihodinová časová dotace školení (28). 

Soustavné zpříjemňování pracovního prostředí 

V rámci motivace pracovníků se vedení organizace neustále snaží o zpříjemňování 

pracovního prostředí, neboť tento faktor rovněž přispívá ke spokojenosti  

a pracovní motivaci. Komfortní prostředí pro zaměstnance organizace vytváří například 

nákupem nového pákového kávovaru, kancelářských židlí, zvýšením vybavenosti 

společné kuchyňky a podobně. Většinu těchto prostředků si organizace financuje ze svých 

vlastních zdrojů (26). 

 Externí pracovníci 

Organizace zaměstnává v současné době na DPP 59 stálých pracovníků, kteří jsou 

zodpovědní za výpomoc a vedení kroužků a kurzů. Jejich počet se každý rok mění 

v závislosti na počtu otevřených zájmových útvarů, ale i zájmu a ochotě samotných 

pracovníků. Z toho důvodu je důležité tyto pracovníky dostatečně motivovat,  

aby nedocházelo k jejich odchodu za lépe placenými brigádami. U externích pracovníků 

se však motivační systém mění v závislosti na aktuální finanční kondici. Ačkoliv  

se ekonomice, a tudíž i organizaci daří v současné době velmi dobře, má motivační 

systém mezery, na nichž je nutné v budoucnu zapracovat. 
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Pro motivaci externistů využívá organizace obdobné prostředky jako tomu bylo  

u interních zaměstnanců pouze ve sníženém nebo změněném rozsahu: 

• odměna,  

• zaměstnanecké akce,  

• další vzdělávání, 

• vánoční dárek (26). 

Odměna 

Externím pracovníkům náleží za odvedenou práci hodinová mzda, která je rozdělena  

do tří kategorii: pomocník mladší 18 let – 88 Kč, vedoucí nad 18 let – 118 Kč a vedoucí 

nad 18 let s pedagogickým minimem pro zájmovou činnost v rozsahu alespoň 40 hodin  

– 130 Kč. Na konci roku je nejlepším pracovníkům připočtena také odměna, kterou 

organizace vykazuje v podobě zvýšení hodin za přípravu kroužku. Tato částka  

se pohybuje v rozmezí 500 – 2 000 Kč a financuje se z hospodářského výsledku daného 

kroužku (28). 

Zaměstnanecké akce 

Pro externí pracovníky pořádá organizace standardně závěrečné poděkování na konci 

školního roku, které probíhá formou společného posezení. V závislosti na finanční 

kondici organizace bývá uskutečněn jednou ročně také víkendový teambuilding (26). 

Další vzdělávání 

Stejně jako tomu bylo u interních pracovníků, i externisté se mohou v rámci organizace 

dále vzdělávat formou účasti na vybraných školení. Školení jsou financována z rozpočtu 

kroužku nebo kurzu, případně z projektu Šablony II. Počet školení a vynaložené náklady 

jsou posuzovány individuálně. Zájem externistů o další vzdělávání je však minimální 

(28). 

Vánoční dárek 

Jako malou pozornost od organizace dostávají všichni externí pracovníci vánoční dárek 

v hodnotě cca do 60 korun. Jedná se vždy o praktický propagační předmět, jako například 

láhev na vodu, batoh, poznámkový blok a podobně (28).  
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3.3 Výzkumná část 

V této části jsou zhodnoceny výsledky prováděného výzkumu a na jejich základě jsou 

stanoveny závěry, které jsou následně použity jako východiska pro zpracování návrhové 

části diplomové práce. 

 Metodologie výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou hlavní podněty k práci na Středisku volného času  

a jak interní a externí zaměstnanci vybrané NO vnímají současný motivační systém 

organizace, jak jsou spokojeni s poskytovanými benefity a jaké změny by případně 

v budoucnu sami uvítali. Vzhledem k tomu, že došlo v organizaci v posledních letech 

k nemalým personálním změnám u interních pracovníků, a to nejen v řadách pedagogů 

volného času, ale i samotného vedení organizace (ředitelky organizace), jsem  

se po pečlivé domluvě s aktuálním ředitelem rozhodla provést analýzu stavu současného 

motivačního systému a spokojenosti s ním prostřednictvím kvalitativních rozhovorů  

se zaměstnanci organizace. Změna ve vedení organizace způsobila zejména navýšení 

pracovních povinností u jednotlivých zaměstnanců, které však nebyly dosud promítnuty 

do jejich ohodnocení. Jelikož se organizace potýká rovněž s fluktuací externích 

pracovníků, kteří jsou nepostradatelnou složkou organizace, je výzkum rozšířen také  

o tuto skupinu zaměstnanců. 

Nejdříve byla stanovena centrální výzkumná otázka, od níž se následně odvíjely dílčí 

otázky výzkumu.  

CVO: Jaké jsou hlavní motivy práce ve vybrané neziskové organizace a jak vnímají 

současnou podobu motivačního systému interní a externí zaměstnanci? 

Dílčí otázky: 

1. Z jakých důvodů zaměstnanci pracují ve vybrané neziskové organizaci? 

2. Jak jsou zaměstnanci spokojeni s hmotnými odměnami práce? 

3. Jak jsou zaměstnanci spokojeni s nehmotnými odměnami práce? 

4. Co zaměstnancům v motivačním systému organizace chybí? 
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Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám byl zvolen kvalitativní přístup, jehož 

účelem není zjistit měřitelné číselné údaje, nýbrž získat informace o motivech, míněních, 

postojích a dalších sociálních jevech zkoumaného vzorku. Výzkum probíhal ve formě 

polostrukturovaného rozhovoru, který dává možnost měnit v průběhu rozhovoru znění 

otázek a přizpůsobovat je vzniklé situaci. Rozhovory byly rozloženy do zvolených oblastí 

– motivace a vztah zaměstnance k organizaci, hmotné odměňování pracovníků, nehmotné 

odměňování pracovníků. Tyto okruhy byly zvoleny na základě stanovené centrální 

výzkumné otázky a dílčích otázek. 

Níže zobrazená tabulka znázorňuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazené otázky, jež byly 

zkonstruovány na základě teoretických poznatků v první části diplomové práce 

(stimulační prostředky), a dále na základě současného motivačního systému  

a dlouholetého působení autorky práce uvnitř organizace. 

Tabulka 3: Okruhy a otázky rozhovoru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

motivace a vztah 

zaměstnance 

k organizaci 

1. Co považujete za důležité v rámci pracovní motivace? 

2. Existují okamžiky, kdy jste v zaměstnání spokojeni  

a motivováni více než jindy? Dokážete je popsat? 

3. Kdy naopak nejste spokojeni se svou rolí na SVČ  

a nejste ani motivováni v jejím dalším pokračování? 

hmotné 

odměňování 

pracovníků 

4. Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením Vaší práce? Co 

by se mělo podle Vás zohledňovat v oblasti odměňování? 

5. Vyhovuje Vám současná výše stravenky?  

(pouze u interních pracovníků) 

6. Využíváte možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání? 

7. Účastníte se zaměstnaneckých akcí? 

nehmotné 

odměňování 

pracovníků 

8. Jak byste popsal/a současnou pracovní atmosféru 

v organizaci? 

9. Vyhovují Vám nastavené pracovní podmínky a režim 

práce? 

10. Jak byste zhodnotil/a úroveň zpětných vazeb v organizaci?  
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U interních zaměstnanců byly rozhovory provedeny se všemi pracovníky (bez autorky 

diplomové práce). Jedná se tedy o ředitele organizace, 4 pedagogy volného času, školní 

asistentku, ekonomku a pracovnici úklidu. Rozhovory probíhaly v týdnu  

od 24. do 28. února v odpoledních hodinách v zasedací místnosti Střediska volného času, 

a to vždy po pracovní době na základě předem dohodnutého termínu. 

Vzhledem k počtu externích pracovníků byl zvolen postup prostřednictvím teoretické 

saturace, která je jednou ze strategií zakotvené teorie. Osloveni k rozhovoru byli všichni 

externisté, z nichž 19 přislíbilo svou účast. Rozhovory probíhaly do té doby, 

než přestaly generovat nové podstatné informace pro prováděný výzkum. Jednotlivá 

interview probíhala v týdnu od 2. do 6. března rovněž v prostorách organizace 

v odpoledních hodinách.  

 Analýza současné situace – interní zaměstnanci  

V této podkapitole diplomové práce jsou shrnuty výsledky individuálních rozhovorů  

s interními zaměstnanci organizace. Výsledky jsou posuzovány na základě odpovědí  

na jednotlivé dotazy ve třech sledovaných oblastech. Zanalyzované otázky jsou 

podloženy úryvky z rozhovorů, kompletní odpovědi všech interních zaměstnanců jsou 

přiloženy v přepisech.  

V rámci této skupiny zaměstnanců probíhaly rozhovory se všemi pracovníky, kteří 

odpovídali na 10 dotazů rozdělených do tří oblastí.  

Motivace a vztah zaměstnance k organizaci. 

Cílem první zkoumané oblasti bylo vymezit hlavní kategorie pracovní motivace interních 

zaměstnanců organizace. K této oblasti se vztahovaly otázky 1–3.  

1. Co považujete za důležité v rámci pracovní motivace? 

Na základě první otázky měli zaměstnanci vyjmenovat či popsat, co považují za důležité 

v rámci pracovní motivace. Na základě jednotlivých odpovědí byl vytvořen seznam 

nejčastějších pracovních motivátorů, které se v odpovědích objevovaly. Je důležité,  

aby si organizace správně uvědomovala, co její zaměstnance k práci nejvíce motivuje  

a mohla na těchto bodech stavět i do budoucna.  
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Pracovní kolektiv 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že za nejdůležitější považují pracovní kolektiv. 

Téměř ve všech odpovědích se objevil tento pojem nebo jeho obdoba v několika prvních 

slovech rozhovoru. Jednalo se nejčastěji o odpovědi: „Určitě klima v pracovním 

kolektivu. To je velká motivace.“ (Tereza, pedagog, 28 let) či „Rozhodně je pro  

mě důležitý přátelský prostředí a dobré klima v pracovním kolektivu.“ (Viktor, pedagog,  

24 let). Další dotazovaný pak například uvedl, že: „…velkou roli pro mě taky hraje i práce 

mezi kreativními a velmi aktivními, mladými lidmi, protože jak se říká, že každý člověk  

je průměrem lidí, se kterými se nejčastěji setkává, tak při práci na SVČ nehrozí,  

že by se člověk stal sucharem, naopak aktivita a duševní svěžest je všudy přítomná.“ 

(Jitka, ekonom, 48 let). 

Smysluplnost práce 

Druhou nejčastější odpovědí interních zaměstnanců byla smysluplnost práce. Ve většině 

těchto případů se jednalo hned o druhou věc, kterou zmiňovali bezprostředně  

po pracovním kolektivu. Často se v rámci této kategorie objevovaly tyto odpovědi: „Taky 

rozhodně potřebuju vidět, že má moje práce smysl.“ (Viktor, pedagog, 24 let) nebo „Jako 

jednu z hlavních motivací v práci beru to, že mě musí práce bavit a musím v ní vidět 

nějakej smysl.“ (Milan, pedagog, 27 let), případně „První motivací by mělo být, že dělám 

práci, kterou dělat chci a která mě baví…“ (Stanislav, ředitel, 36 let). 

Ohodnocení 

Mezi další častou odpověď pak patřilo ohodnocení, které z pracovní náplně plyne.  

Toto téma se objevilo v mnoha odpovědích první otázky, nicméně se nejednalo o faktor, 

který byl zmiňován na prvních příčkách.  

Do této kategorie však spadaly nejen odpovědi týkající se finančního ohodnocení práce, 

ale také ohodnocení formou zpětných vazeb, slovních pochval a podobně. V rozhovorech 

se tak hojně objevovaly fráze jako: „…a taky to, že ji někdo dokáže vůbec ocenit. Jakože 

tím myslím nejen Standa (pozn. ředitel), ale také rodiče a děti na kroužcích, protože díky 

tomu je vidět, že si dobrých výsledků všimli, a to mě vždycky potěší a motivuje k podobným 

aktivitám, i když jsou třeba nad rámec mých povinností. No a pak samozřejmě taky plat.“ 

(Miroslava, pedagog, 53 let), další obdobou pak bylo: „Taky, ale celkově jako pozitivní 



45 

 

zpětná vazba, která samozřejmě nemusí být daná penězma, ale třeba jen slovně.“ (Klára, 

školní asistent, 26 let). 

Pracovní podmínky 

Poslední kategorií, která mi na základě analýzy první otázky rozhovoru vyplynula, jsou 

pracovní podmínky, do kterých však zahrnuji celou řadu různých odpovědí. Patří mezi  

ně například hezké pracovní prostředí, flexibilní pracovní doba, dostatek informací  

a podobně. Odpovědi, z nichž tato kategorie vyplynula byly často formulovány: 

„Motivaci vnímám taky jako určitou míru volnosti v rámci plnění pracovních úkolů, 

možnost seberealizace a vymýšlení si vlastních projektů a aktivit.“ (Milan, pedagog,  

27 let) nebo „…a abych měla dostatek informací včas. Tím myslím, abych přesně věděla, 

kdy přijede nějaký ubytko, nebo je akce, tábor. Protože se tomu musím přizpůsobovat 

hlavně časově.“ (Radka, pracovnice úklidu, 43 let). 

2. a 3. Existují okamžiky, kdy jste v zaměstnání spokojeni a motivováni více než 

jindy? Dokážete je popsat?  Kdy naopak nejste spokojeni se svou rolí na SVČ  

a nejste ani motivováni v jejím dalším pokračování? 

Další otázky z této oblasti sloužily jako doplňkové otázky k pochopení motivace interních 

pracovníků SVČ a určení vazeb mezi nimi. V první z nich měli dotazovaní popsat situace, 

v nichž se cítí v organizaci více spokojení a motivovaní než obvykle a druhá otázka pak 

zkoumala přesný opak těchto situací. U celé řady odpovědí bylo možné vidět jasnou 

vazbu na předchozí otázku. Velmi často byly popisovány chvíle, které přímo souvisí 

s pedagogickou prací a plnění různých pracovních úkolů.  

Většina odpovědí 2. otázky odkazovala zejména na chvíle, jenž umocňují smysluplnost 

práce. Za situace, kdy jsou zaměstnanci více spokojeni a motivováni tak byly popisovány 

okamžiky: „Hmm…jsou to momenty jak v přímé, tak v nepřímé práci, 

a to takové, kdy se mi něco daří a vidím úspěch a smysl práce. Taky v okamžicích, kdy 

pracuju na něčem obsáhlejším a mám před sebou nějakou tu výzvu.“ (Milan, pedagog, 

27 let) nebo „Když se nám na kroužku nebo akci povede zrealizovat nějakej nápad a děti 

nebo klidně i dospělí ho dokáží naplno prožít a vnořit se do toho.“ (Miroslava, pedagog, 

53 let), další dotazovaný odpověděl: „Existují. Je to třeba, když se něco podaří zařídit. 

Nový, schopný externista, nové kroužky, peckovní program na akci a tak dále. Dalším 



46 

 

takovým okamžikem je, když děti ještě několik let po mluví o akcích nebo táborech.  

A neposlední řadě potom, když vidím, co z některých členů kroužků vyroste, když spolu 

strávíme pár let, nebo když si sami řeknou, že by se i pak chtěli potkávat.“ (Tereza, 

pedagog, 28 let). 

V dalších odpovědích je možné najít například popis situací, při nichž dochází k souhře 

pracovního kolektivu, k plnění určitých pracovních podmínek, případně k očekávané 

zpětné vazbě.  

Třetí otázka měla za úkol pochopit situace, které mají na motivaci zaměstnanců negativní 

vliv. Na základě stanovených kategorií se často objevovaly popisy situací, které mají 

souvislost s pracovními podmínkami. Zejména se jednalo o odpovědi typu: „Poslední 

dobou je to velmi rušivé prostředí při práci, která vyžaduje soustředění, hlavně v době 

závěrek a mezd. Je to dost stresující a unavující.“ (Jitka, ekonom, 48 let), další 

dotazovaný odpověděl na tuto otázku: „Nejsem spokojen především s mírou přesčasů, 

které si někdy nejsem schopnej vybrat, a to z důvodu nezastupitelnosti v rámci přímé 

práce.“ (Milan, pedagog, 27 let). Do této kategorie pak spadá i odpověď: „Když mám 

pocit, že má někdo nějaké výhody, na které ostatní nemají nárok. Pokud jsou věci, které 

některým zaměstnancům prochází a jiným ne.“ (Klára, školní asistent, 26 let). 

Výjimečně se objevily také situace související s nedostatečným ohodnocením a případně 

občasnou nesouhrou pracovního kolektivu. 

Hmotné odměňování pracovníků 

Druhá oblast rozhovoru byla směřována na spokojenost s hmotným odměňováním.  

U interních pracovníků se jednalo o otázky 4–7. Hlavním cílem těchto otázek bylo zjistit, 

jak zaměstnanci nahlížejí na současnou podobu odměň, a to v jejích různých podobách, 

které si organizace může určovat a upravovat sama.  

4. Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením Vaší práce? Co by se mělo podle 

Vás zohledňovat v oblasti odměňování? 

Čtvrtý dotaz zjišťoval, jak jsou zaměstnanci spokojeni s finančním ohodnocením práce. 

Vzhledem k tomu, že se platy zaměstnanců školských zařízení řídí příslušnými tabulkami 
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a organizace mohou ovlivňovat pouze odměnové složky, bylo dalším cílem zjistit,  

dle jakých kritérií by mělo rozdělování odměn probíhat. 

Na první část otázky, tedy jak jsou spokojeni s finančním ohodnocením práce, odpovídali 

zaměstnanci téměř stejně. S platem jsou spokojeni v rámci možností, neboť si uvědomují, 

že má práce v tomto oboru nastavené určité mantinely. Odpovědi na spokojenost byly 

zejména: „Já jsem spokojená s platem v mezích možností. Samozřejmě vyšší by být mohl. 

Ale vezmu-li v úvahu, že jsme školské zařízení a tak. Tak co už. To je spíš na změnu 

oboru.“ (Tereza, pedagog, 28 let) nebo „S finančním ohodnocením jsem spokojen,  

ale všeobecně dle mého názoru je práce s lidmi, ať už ve školství nebo v sociální oblasti, 

finančně podhodnocena.“ (Milan, pedagog, 27 let). 

Mnohem zajímavější poznatky vyplynuly z otázky zaměřené na kritéria přidělování 

odměn v rámci organizace. Na základě důkladné analýzy bylo vymezeno několik kritérií, 

dle kterých by mělo odměňování probíhat. 

Pracovní morálka 

Ačkoliv se to zdá samozřejmé, hned několik dotazovaných upozornilo na fakt, že se dle 

nich málo hodnotí samotný postoj a přístup zaměstnanců k plnění svých povinností a tato 

skutečnost by se měla v rámci rozdávání odměn zohlednit. Odpovědi respondentů byly 

kupříkladu: „Myslím, že by se mělo odměňovat podle toho, jak si jsou zaměstnanci 

schopni plnit i takový ten základ a čistě povinnosti, který jim byly přidělený.“ (Stanislav, 

ředitel, 36 let). Další dotazovaný odpověděl: „Je to například včasná docházka, protože 

ne vždy všichni chodí tak, jak by měli, a to je nefér vůči těm, kteří to dodržují.“ (Klára, 

školní asistent, 26 let) nebo „Určitě by se měl zohledňovat samotný zaměstnancův přístup 

ke svěřeným úkolům a určitá pracovní morálka.“ (Milan, pedagog, 27 let). 

Vlastní inciativa 

Několik zaměstnanců také odpovídalo, že by se v rámci ohodnocení měla zohledňovat 

vyvinutá iniciativa. Objevovaly se odpovědi jako: „Potom mě napadá ještě vlastní 

iniciativa zaměstnanců při řešení nějakýho úkolu. To, že zaměstnanec sám přijde 

s řešením a zrealizuje ho.“ (Milan, pedagog, 27 let) či „Určitě by se mohla zohledňovat 

i práce navíc.“ (Klára, školní asistent, 26 let), popřípadě „Zohledňovat by se mělo 
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množství a kvalita odvedené práce a aktivita nad rámec povinností.“ (Tereza, pedagog, 

28 let). 

Kvalita 

Dalším kritériem hodnocení byla podle řady pracovníků kvalita odvedené práce. 

V rozhovorech se objevovaly odpovědi: „Ředitel by se měl po celý rok zaznamenávat 

kvalitu splněných úkolů…“ (Jitka, ekonom, 48 let). Téma kvality je dle mého názoru 

spojeno také s odpověďmi, jež se zaobíraly hodnocením na základě spokojenosti rodičů  

a práce na kroužcích: „No tak třeba podle toho, co jsme za celý rok v kroužcích dokázali.“ 

(Miroslava, pedagog, 53 let) nebo „No a pak nesmí chybět i spokojenost rodičů a dětí.“ 

(Klára, školní asistent, 26 let). 

Kvantita 

V rozhovorech se také objevily části, jež poukazovaly i na kritéria odměňování  

na základě množství práce: „Jinak si myslím, že by se mělo zohledňovat i množství 

odvedené práce, protože ne u všech je to stejný, i když jsou na stejný pozici.“ (Jitka, 

ekonom, 48 let), v další odpovědi pak stálo: „Dál pak někteří pracovníci mají hodně akcí, 

to by si podle mě zasloužilo také zohlednit, ale za předpokladu, že budou založené  

a odevzdané včas.“ (Klára, školní asistent, 26 let). V tomto případě je však odměna 

podmíněna kromě množství práce i dodržením určité pracovní povinnosti, kterou bychom 

zařadili opět do pracovní morálky. 

Poznámky zaměstnanců k systému odměn 

V řadě odpovědí se rovněž objevil zajímavý poznatek ohledně současného systému 

odměn. Často byla zmíněna skutečnost: „Odměny jsou teď stanovený pouze na jednu část 

roku, září a prosinec, takže podle mě chybí průběžný odměňování, který by bylo složeno 

z několika kritérií, podle stanovených povinností každýho pracovníka.“ (Jitka, ekonom, 

48 let). Další poznámka zněla: „I když co se týče odměn tak jsou nějaký věci,  

co by se mohly více zohledňovat a být z toho pak třeba odměny i během roku.“ (Klára, 

školní asistent, 26 let). Obdobou byla i poznámka ředitele organizace: „No tak myslím  

si, že bychom měli odměny trošku pozměnit, protože jsou rozhozené jenom na jednu část 

roku, což pro někoho nemusí být motivační, když se snaží a dává do práce všechno  

i během měsíců, kdy to nikdo neocení.“ (Stanislav, ředitel, 36 let). 
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5. Vyhovuje Vám současná výše stravenky? 

Tato otázka se soustředila zejména na zjištění spokojenosti se současnou výší stravenek, 

které organizace poskytuje jako další z benefitů. Z odpovědí vyplynulo, že ačkoliv jsou 

stravenky stále velmi atraktivním benefitem, současná výše stravenek v organizaci již 

nepokrývá potřeby dotazovaných: „Jsem ráda, že dostáváme stravenky jako benefit, takže 

jsem spokojená, protože každej den chodím na oběd, ale musím poslední dobou obědy 

doplácet, protože se zdražily meníčka.“ (Jitka, ekonom, 48 let). Jednou z dalších 

odpovědí bylo: „No popravdě nevyhovuje. Raději bych využívala stravenky ve větší 

hodnotě. Třeba 100 korunové. Úplně nejlepší by ale byla stravenková karta, i když jako 

nevím, jestli to vůbec příspěvkovka může mít, ale všichni ze známých, co to mají,  

si to hrozně chválí.“ (Klára, školní asistent, 26 let) či „Výše stravenky momentálně 

nepokryje cenu menu v restauraci, takže dle mého názoru by bylo ideální, kdyby  

se navýšila třeba na 100 korun. Obecně se stravenkami jako formou benefitu jsem 

spokojen, ale je dobré také popřemýšlet o stravenkové kartě a zájmu o ní ze strany 

zaměstnanců. Podle mě by to byl zase krok vpřed.“ (Milan, pedagog, 27 let). 

6. Využíváte možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Šestá otázka zjišťovala spokojenost a postoje interních zaměstnanců s možnostmi dalšího 

rozvoje a vzdělávání. V rozhovorech byla rozebírána jak povinná školení, která jsou pro 

výkon práce nutností, tak i školení rozvíjející oblast zaměření jednotlivých zaměstnanců. 

S možností rozvoje a vzdělání, jakožto dalším benefitem organizace, jsou zaměstnanci 

velmi spokojeni: „Beru jako velký benefit, že mám možnost dalšího vzdělávání 

zdarma…“ (Miroslava, pedagog, 53 let). Odpověď dalších dotazovaných zněla: „Tohle 

je pro mě jedna z výhod naší práce, že se můžeme v podstatě zadarmo dál vzdělávat.“ 

(Klára, školní asistent, 26 let) či „jojo, snažím se současně vzdělávat a využívat šancí, 

které mi jsou nabídnuty.“ (Milan, pedagog, 27 let). 

Z odpovědí však vyplynulo, že se řada zaměstnanců musí tohoto benefitu částečně 

vzdávat kvůli jeho časové náročnosti. Zaměstnanci si školení a kurzy plní v rámci své 

pracovní doby, avšak jelikož jsou v současné době natolik vytíženi pracovními 

povinnostmi, musejí si práci po návštěvě školení nebo kurzu dodělávat mimo pracovní 

dobu: „Ano, ale méně, než bych mohla. Cítím spíš stres, že chybím v práci, protože mám 

tolik povinností, že mi pak jeden den strávený na školení chybí a práci musím třeba 
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dodělávat doma nebo po víkendech.“ (Tereza, pedagog, 28 let). Tyto informace  

se vyskytovaly i v dalších odpovědích: „Akorát mě mrzí, že někdy to prostě kvůli 

pracovnímu vytížení nebo tomu, že v ten den máš zrovna kroužky nebo službu, není možný. 

A musíš bohužel někdy upřednostňovat ty školení, který jsou nezbytný, jako byla třeba  

ta inventarizace.“ (Klára, školní asistent, 26 let) nebo „Pokud vím, že mě to v práci 

nedostane do další časové tísně, určitě se snažím využívat možností dalšího vzdělávání.“ 

(Viktor, pedagog, 24 let). 

Někteří ze zaměstnanců jsou navíc využíváním tohoto benefitu značně omezeni, neboť 

při výběru vhodného kurzu, který může zaměstnavatel proplatit, hraje roli jeho 

certifikace: „Další věc je pak to, že bych se potřebovala rozvíjet i v necertifikovaných 

oblastech, jako je například brazilské jiu jitsu.“ (Tereza, pedagog, 28 let) nebo  

„Co se týče různých vzdělávacích kurzů, který by mi přispěly do kroužků, tak těch moc 

není, protože mám tolik práce, že nevím, kdy bych si to dodělával. Takže ano, ale 

samozřejmě v rámci nějakých časových možností. Navíc většina těchto kurzů nemá 

certifikaci, takže by se to i blbě obhajovalo, bohužel.“ (Stanislav, ředitel, 36 let). 

7. Účastníte se zaměstnaneckých akci? 

Posledním dotazem před začátkem třetí zjišťované oblasti byly zaměstnanecké akce, 

kterými jsou myšleny všechny oficiální i neoficiální akce střediska, které jsou pořádány 

jako další benefit pro zaměstnance a značně přispívají i ke zlepšování atmosféry  

a utužování kolektivu jako celku. 

Většina dotazovaných uvedla, že se těchto akcí snaží vždy účastnit a zejména pak těch, 

jenž jsou brány jako oficiální akce. Těmito akcemi je myšlen zejména vánoční večírek, 

případně setkání externistů a internistů na konci školního roku. Odpovědi respondentů 

byly kupříkladu: „Tak takových těch oficiálních jako je vánoční večírek, akce pro 

externisty a tak, se vždycky účastním.“ (Klára, školní asistent, 26 let) nebo „No tak  

na většině akcí musím být přítomen vzhledem k mému postavení, protože jinak  

by to působilo blbě, když by na setkání s externisty chyběl ředitel (smích)…“ (Stanislav, 

ředitel, 36 let). 

V posledních několika měsících se však vzhledem k atmosféře na pracovišti začaly mezi 

internisty pořádat i neoficiální akce, které probíhají výhradně v jejich volném čase. Jedná 
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se například o promítání filmů v zasedací místnosti SVČ či turnaje v deskových hrách. 

Vzhledem k odpovědím je možné soudit, že se tato setkání stávají velmi oblíbená: „Líbí 

se mi, že jsme si začli s interňákama dělat i takový neoficiální setkání v práci, jak bylo 

třeba to promítání filmu a podobně. Možná by nebylo od věci pořádat  

to s nějakou pravidelností a zapojit i exterňáky, protože vím o několika, co by určitě přišli 

rádi.“ (Klára, školní asistent, 26 let). Další respondent odpověděl: „Zaměstnaneckých 

akcí se zúčastňuju, a to i těch mimo pracovní dobu, protože to prospívá a utužujeme 

vztahy v kolektivu. Takže za mě je to příjemné a osobnostně rozvíjející.“ (Miroslava, 

pedagog, 53 let). 

Jako omluvu pro neúčast na zaměstnaneckých akcí pak byly zmiňovány dva hlavní 

důvody, a to rodina: „Je to hlavně proto, že mám už skoro tři děti, takže po práci jsem 

radši s nimi.“ (Stanislav, ředitel, 36 let), „…pokud to toho teda nezasáhnou již plánované 

rodinné aktivity.“ (Jitka, ekonom, 48 let) či „Mám rodinu a raději jsem po práci s nimi.“ 

(Radka, pracovnice úklidu, 43 let). V druhém případě se pak jednalo o vzdálenost mezi 

pracovištěm a bydlištěm: „Snažím se účastnit všech akcí, i když je to někdy 

komplikovanější kvůli pracovišti mimo mé bydliště.“ (Milan, pedagog, 27 let). 

Nehmotné odměňování pracovníků 

Otázky 8–10 se týkaly nehmotných odměn v organizaci. Konkrétně byly dotazy 

zaměřeny na současnou atmosféru, pracovní podmínky a zpětné vazby.  

8. Jak byste popsal/a současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

V poslední oblasti byly zkoumány nehmotné odměny zaměstnanců. První dotaz této 

oblasti se zabýval zjištěním názorů na aktuální pracovní atmosféru v organizaci. Všichni 

dotazování uvedli, že v současné době považují atmosféru na pracovišti za velmi dobrou. 

V několika odpovědích bylo dokonce uvedeno srovnání mezi předchozí a nynější situací: 

„Určitě. Líbí se mi nejvíc za těch pět let, co jsem jako interní zaměstnanec a mrzí mě,  

že v této fázi odcházím na mateřskou. Zase chodím ráda do práce, přijde mi, že nic není 

problém a o všem se dá mluvit.“ (Tereza, pedagog, 28 let) nebo „Jako velmi dobrou. 

Vážím si toho, jaké mám teď kolegy. Není samozřejmost se těšit do práce.“ (Jitka, 

ekonom, 48 let). Vyzdviženo bylo také genderové vyrovnání kolektivu: „Hodně  

se atmosféra oproti minulým letům vylepšila a určitě musím vyzvednout snahu vedení  
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o nestálé vylepšování situace po všech stránkách. Hodně se mi i líbí, že došlo v posledních 

letech k promísení kolektivu a už tu pracují skoro ve stejném poměru muži a ženy, protože 

třeba před 10 lety tu pracovaly samý ženský a někdy to bylo složitý spolu vyjít (smích).“ 

(Miroslava, pedagog, 53 let). 

Z odpovědí dotazovaných vyplynulo, že atmosféra na pracovišti je v poslední době  

na velmi dobré úrovni. S největší pravděpodobností k tomu přispěl právě i fakt, že došlo 

k personálním změnám, které předchozí atmosféru uklidnily, a dokonce i vylepšily. 

9. Vyhovují Vám nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Další otázka zjišťovala, jak zaměstnanci organizace vnímají nastavené pracovní 

podmínky a režim práce. Z odpovědí vyplynulo, že je pro většinu zaměstnanců  

výhodou pružná pracovní doba: „V podstatě ano, vyhovují. Líbí se mi flexibilita práce, 

protože si můžu sám nastavit den a nemám to nijak pevně stanovené, to je velký plus, 

protože to není jen tak někde.“ (Stanislav, ředitel, 36 let), přesto však někteří zaměstnanci 

zmiňovali i úskalí tohoto režimu práce: „Líbí se mi flexibilní pracovní doba, ale  

na druhou stranu seš svázaná s nějakým časem tvých kroužků nebo službou, a přes  

to nejede vlak, jak je rok dlouhej, takže třeba dovču nebo nějaký volno na osobní věci  

si vzít nemůžeš.“ (Klára, školní asistent, 26 let). Zmiňovanou nevýhodu však není možné 

příliš ovlivnit, neboť je spojena s typem pracovní náplně pedagogů volného času. Kromě 

přímé práce však zaměstnanci zastávají i řadu nepřímé práce, kterou není potřeba dělat 

výhradně z budovy SVČ. Home office zmínil ve svém rozhovoru i ředitel organizace: 

„Ale je fakt, že home office by některým usnadnil dojíždění, starost o děti, zvířata 

v případě potřeby, a tak no.“ (Stanislav, ředitel, 36 let).  

Ačkoliv byly dále v odpovědích zmiňovány například problémy s rozložením kanceláří,  

či administrativním zatížením, často se však mluvilo o současném pracovním vytížení:  

„To je trochu stresující. Pořád je co dělat a většinou ne zrovna v klidném tempu. 

Vymýšlíme další a další věci, které pak reálně neodpovídají do klasického běžného tempa,  

což produkuje práci přesčas nebo z domu, která pak není ohodnocena.“ (Tereza, 

pedagog, 28 let) nebo „Někdy se mi ale stává, že mi práce zasahuje i do volného času, 

kdy už jsem mimo pracoviště, ale není to zatím nic zásadního.“ (Milan, pedagog, 27 let). 
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10. Jak byste zhodnotil/a úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Poslední dotaz rozhovoru se zabýval zpětnými vazbami v organizaci. U této otázky  

je možné odpovědi zaměstnanců rozdělit do dvou skupin. První z těchto skupin tvrdí,  

že úroveň zpětných vazeb není na dobré úrovni, a to i včetně ředitele organizace: „Nevím, 

jak tuto oblast hodnotí zaměstnanci, ale já tady ze své strany vnímám poměrně značný 

mezery. Myslím si, že dávání zpětné vazby není moje nejsilnější stránka…“ (Stanislav, 

ředitel, 36 let). 

Druhá skupina zaměstnanců však udává, že vzhledem k pracovní vytíženosti není prostor 

pro jakékoliv další zpětné vazby, než předávání hodnocení v rámci pravidelných 

pondělních porad: „Asi to nepotřebuju víc hodnotit a nemám na to víc ani v práci čas.“ 

(Klára, školní asistent, 26 let). Další odpověď zněla například: „Myslím  

si, že i kdybychom chtěli zvýšit tuhle úroveň, není to kam nacpat.“ (Viktor, pedagog,  

24 let).  

 Analýza současné situace – externí zaměstnanci 

V této podkapitole diplomové práce jsou shrnuty výsledky individuálních rozhovorů  

s externími zaměstnanci organizace. Výsledky jsou posuzovány na základě odpovědí  

na jednotlivé dotazy ve třech sledovaných oblastech. U každé otázky jsou zmíněny pouze 

některé úryvky z rozhovorů, kompletní rozhovory s externisty je možné najít 

v přiložených přepisech. 

V rámci této skupiny zaměstnanců proběhlo celkem 9 rozhovorů, v nichž externisté 

odpovídali na 9 dotazů. 

Motivace a vztah zaměstnance k organizaci 

Cílem první zkoumané oblasti bylo vymezit hlavní kategorie pracovní motivace externích 

zaměstnanců organizace. K této oblasti se vztahovaly otázky 1–3. 

1. Co považujete za důležité v rámci pracovní motivace? 

Stejně jako interní pracovníci, i externisté měli v prvním dotazu za úkol popsat, co je pro 

ně důležité v rámci pracovní motivace na Středisku volného času. Odpovědi respondentů 

byly opět rozděleny do několika kategorií. Zmíněné faktory bylo možné rozdělit  

do stejných kategorií, jako tomu bylo u interních pracovníků.  
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Ocenění 

Na rozdíl od interních pracovníků, u externistů hrálo ohodnocení mnohem významnější 

roli. Kategorie byla však nazvána odlišně, neboť v rámci externích pracovníků se jednalo 

o různé druhy ohodnocení, které však všechny spadají do souhrnné kategorie Ocenění. 

Nejvýznamnějším motivem však pro řadu dotazovaných bylo finanční ocenění práce: 

„Určitě finanční odměnu, tak zadarmo se v této době dělat nedá. Když ne peníze, alespoň 

nějaký benefity nebo výhody.“ (Jiří, 22 let) nebo například: „Ehm…Rozhodně odměnu…“ 

(Šárka, 18 let). Ačkoliv se v práci nezabývám vlivem věku na pracovní motivaci, bylo 

z odpovědí patrné, že za nejvýznamnější faktor uváděli mzdu dotazovaní mladšího věku. 

Jednalo se zejména o studenty středních, případně vysokých škol, pro které je tato brigáda 

často jediným příjmem, a proto dbají na její důležitost. Finanční ohodnocení uváděli  

i další respondenti, ale vždy až za řadou dalších motivů: „…ani mzda není na mateřské 

k zahození…“ (Zuzana, 35 let) 

Do této kategorie jsem, stejně jako u internistů, zařadila i ohodnocení slovní. Několik 

dotazovaných uvedlo, že je pro ně zpětná vazba rovněž velmi důležitá, a to nejen  

od vedení organizace, ale také od dětí a rodičů: “Rozhodně potom, aby mě občas někdo 

pochválil nebo poděkoval, případně i zkontroloval.“ (Zuzana, 35 let) nebo „…nejvíc mě 

motivuje to, že slyším od dětí v kroužcích, že se jim dnešní hodina líbila. Toto mě 

namotivuje k tomu, aby moje příští hodina v kroužku byla ještě lepší.“ (Tereza, 20 let). 

Jako poslední formu ocenění jsem do této kategorie zařadila odpovědi respondentů,  

pro které je důležité ocenění ve formě pocitu důležitosti: „A teď nevím,  

jak to říct, ale pocit místa, důležitost. Jakoby takový ten pocit, že jsi důležitý článek 

v celém tom řetězci.“ (Lenka, 41 let) a „Je pro mě důležitý, abych měla v rámci této práce 

pocit, že patřím do nějakého týmu, skupiny, organizace.“ (Zuzana, 35 let). 

Pracovní kolektiv 

Dalším důležitým faktorem byl pro řadu dotazovaných kolektiv a přátelské prostředí 

v organizaci: „Důležitá je pro mě i atmosféra na pracovišti a vztah s kolegy. Kolegové 

mě taky motivují k tomu dělat věci lépe.“ (Tereza, 20 let). Další dotazovaný poukázal  

i na to, že: „…je pro mě velmi důležitý pozitivní a vstřícný přístup od vedení.“ (Jiří,  

22 let) 



55 

 

Smysluplnost práce 

Stejně jako u interních pracovníků, i externí pracovníci zmiňovali, že je pro ně při práci 

důležité, aby viděli její smysluplnost: „Na prvním místě musím říct smysluplnost práce. 

Pokud bych se podílel na něčem, co by se míjelo účinkem, tak by má motivace razantně 

klesala.“ (Petr, 36 let) nebo „Aby mě práce bavila, aby pro mě byla smysluplná…“ 

(Zuzana, 35 let). 

Pracovní podmínky 

Dalším zmiňovaným faktorem byly, stejně jako u internistů, pracovní podmínky. Do této 

kategorie byly zařazeny odpovědi jako: „Třeba to, že můžu každou hodinu pojmout  

z trochu jiného úhlu, nemusím se držet žádných přesných a stručných pokynů,  

ani následovat nějakou nedomyšlenou šablonu.“ (Barbora 2, 23 let) nebo „…příjemné 

pracovní prostředí, možnost rozvoje jak osobního, tak i pracovního a sebenaplnění.“ 

(Lenka, 41 let). 

2. a 3. Existují okamžiky, kdy jste v zaměstnání (na SVČ) spokojeni a motivováni 

více než jindy? Dokážete je popsat? Kdy naopak nejste spokojeni se svou rolí  

na SVČ a nejste ani motivováni v jejím dalším pokračování? 

Další dotazy z oblasti motivace a vztahu ke společnosti se opět týkaly situací, které 

v pracovnících vyvolávají větší spokojenost a motivaci a které způsobují opak. Stejně 

jako tomu bylo u interních pracovníků, i externisté popisovaly spíše chvíle, které souvisí 

s přímou pedagogickou činností a zobrazují její výsledky. Jako více motivující situace 

vnímají externisté ty, jenž jsou spojeny s určitým výsledkem práce a spokojeností 

samotných dětí: „Určitě jo. Mojí motivací na SVČ jsou především děti, když jsou 

spokojení, pak jsem i já.“  (Barbora 1., 22 let) nebo „Těchto situací je celá řada, ale jsou 

povětšinou spojeny s nějakou aktivitou v kroužku. Pokud bych je teda měla popsat tak 

například když máme přátelský zápas s děvčaty a dáme gól, když vidím, že holky trénink 

baví a jsou zapojené a nadšené…“ (Zuzana, 35 let). Z odpovědí je patrné, že tedy se jedná 

o situace, které umocňují smysluplnost práce, která byla často zmiňována u otázky číslo 

1. Stejně tak zmiňovali pracovníci i chvíle, kdy jsou určitým způsobem odměněni,  

a to jak finančně, tak i slovní pochvalou od interních pracovníků či rodičů.  
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U demotivujících okamžiků byly zmiňovány opačné situace k předchozí otázce. 

Externisté jsou nejvíce odrazováni chováním dětí, případně rodičů: „Takže pro mě jsou 

tyto chvíle spojený s tím, když děti neposlouchají nebo odmítají dělat zadanou práci. Nebo 

když někoho z kolektivu vyčleňují.“ (Šárka, 18 let).  Odpověď dalšího dotazovaného 

zněla: „Jsou to vlastně opaky k tomu, co jsem řekla před chvíli. Takže jsou to spíš situace, 

kdy jsou holky v kroužku otrávené a zpruzené, když je kroužek pomalý a já je nedokážu 

zapojit a strhnout, když mě neposlouchají, jsou roztěkané, baví se spolu a ruší.“ (Zuzana, 

35 let). Často však v odpovědích docházelo i ke zmiňování situací mimo kroužek: 

„Upřímně se jednalo o období, kdy jsem byl SVČ takzvaně k ruce a téměř pravidelně jsem 

byl využíván jako pracovní síla na větších akcích.“ (Petr, 36 let) nebo „SVČ mi nedalo 

vědět na projekt gramotnosti, kterého jsem byl minulej rok součástí a nebojím se říct,  

že jsem hodně přispěl.“ (Jiří, 22 let). Téměř u všech těchto odpovědí se však situace 

vztahovaly k období před výraznými personálními změnami. Našly se však i odpovědi, 

které poukazovaly na současnou situaci: „Potom taky když jdu něco řešit na SVČ  

a je vidět, že je zdržuji od práce.“ (Zuzana, 35 let). Tato reakce kupříkladu potvrzuje 

odpovědi interních pracovníků, kteří jsou v současné době pod velkým náporem 

pracovních povinností. 

Hmotné odměňování pracovníků 

Další oblastí rozhovoru byla spokojenost s hmotnými odměnami. Externisté měli 

odpovídat na otázky spojené s finančním ohodnocením, možnostmi vzdělávání a účastí 

na zaměstnaneckých akcích. 

4. Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením Vaší práce? Co by se mělo podle 

Vás zohledňovat v oblasti odměňování? 

První otázka druhé oblasti se soustředila na spokojenost s finančním ohodnocením práce. 

Rovněž měli dotazovaní také vyjmenovat, dle jakých kritérií by se měla tato odměna 

posuzovat. Na první část otázky odpovídali respondenti velmi podobně. Peníze z kroužků 

jsou pro ně příjemným benefitem práce (na mnoha organizacích bývá činnost prováděna 

pouze formou dobrovolnictví), nicméně ani zdaleka nepokrývají skutečnou práci, kterou 

musejí externí pracovníci na svůj kroužek vynaložit: „Tak v první řadě musím zmínit,  

že finanční ohodnocení mě samozřejmě motivuje, ale nedělám tuhle práci pro peníze,  

ale spíš pro zábavu.“ (Barbora 1., 22 let) nebo „S finančním ohodnocením jsem za celou 
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tu řadu let byl vždycky nadmíru spokojený. Tu práci jsem vždycky bral částečně i kvůli 

vlastní potřebě realizace. Finanční odměna ale byla nezbytná, aby se snáze překonala 

únava po náročném pracovním dnu v mém hlavním zaměstnání.“ (Petr, 36 let). 

U kritérií odměňování byly odpovědi opět rozděleny do několika kategorií. Jelikož  

se však práce interních a externích pracovníků výrazně liší, vznikly z této otázky zcela 

jiné skupiny odpovědí. 

Obsah a příprava lekcí 

Velmi často zmiňovaným kritériem byla náročnost na přípravu jednotlivých kroužků,  

od které se pak často odvíjí i samotný obsah a kvalita lekce: „Co se ale týče finančního 

ohodnocení, myslím, že není zcela dostatečné, protože příprava, kterou trávíme mimo 

pracovní dobu je náročná a dlouhá, ale proplacená není nebo spíš jen minimálně.“ 

(Barbora 1., 22 let).  Další dotazovaný odpověděl: „Poměr času stráveného prací přímou 

i nepřímou v poměru peněz není ideální, ale beru v potaz, že jsem externista a výtvarné 

kroužky zabírají více času v přípravě i následné práci.“ (Lenka, 41 let). 

V současnosti mají všichni externisté proplacený čas strávený na kroužku  

a půlhodinovou přípravu. U některých kroužků je však potřeba přípravy na lekci 

minimální, u jiných naopak zabírá i trojnásobek tohoto času. 

Náročnost kroužku 

Zmiňovaná byla rovněž i náročnost kroužku, a to zejména z hlediska zaměření a také 

počtu dětí: „V prvé řadě náročnost kroužku a to proto, že vést např. dvacet dětí při 

sportovní aktivitě ve velkém sále je určitě náročnější než například plést korálky s pěti 

dětma v klubovně.“ (Petr, 36 let) či „Dle mě by se v oblasti odměňování mělo zohledňovat 

zaměření kroužku a počet dětí v kroužku. Když to bude třeba kroužek s jazyky nebo 

kroužek, kde je více dětí, tak by dle mě mělo být finanční ohodnocení vyšší.“ (Tereza,  

20 let) 

Kvalifikace 

Podle některých dotazovaných by se měla odměna posuzovat také dle dosažených 

kvalifikací, a to nejen těch pedagogických, ale i v daných oborech: „…a pochopitelně 



58 

 

taky podle dosažených kvalifikací v daným oboru.“ (Barbora 2, 23 let), případně  

„Při odměňování by se rozhodně mělo zohledňovat vzdělání…“ (Šárka, 18 let). 

Spokojenost 

V několika odpovědích byla zmíněna i spokojenost s vedoucím kroužků: „Pak taky jaký 

jsou zpětný vazby na danýho člověka, jaká je práce s ním a tak.“ (Šárka, 18 let). 

Loajalita vůči organizaci 

Velmi zajímavým návrhem bylo také odměňování na základě počtu odpracovaných let  

na Středisku volného času: „Myslím, že by se měla odměňovat i loajalita čili ti, kteří 

například u SVČ vydrží déle, by měli vidinu nárůstu platu nebo bonusu za jakoby 

odsloužené roky.“ (Petr, 36 let). V současné době mají všichni externí pracovníci stejné 

podmínky, a to bez ohledu na to, zda je někdo v organizaci 5 let či teprve první rok. 

5. Využíváte možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Jedním z velkých bonusů pro externí pracovníky je i možnost zvyšování své kvalifikace 

formou školení a kurzů. Řada externistů, jenž jsou na SVČ již delší dobu, v rozhovorech 

zmiňovala, že se dříve nějakého školení zúčastnili: „Tak co se týká kurzů…zdravotník 

zotavovacích akcí, pedagogické minimum…a tak, je skvělé, že máme díky SVČ nějakou 

tu slevu.“ (Jiří, 22 let) nebo „Vzpomínám si na jeden kurz pro trenéry florbalu, který  

se mi líbil a určitě bych se nebránil dalšímu.“ (Petr, 36 let). Přesto však většina 

z dotazovaných zmiňovala, že této možnosti aktuálně nevyužívají, a to hned z několika 

důvodů: „Jako externista příliš nevyužívám. Ráda bych využívala, ale nemám moc 

přehled o možnostech“. (Zuzana, 35 let). Další odpověď zněla: „Nevyužívám, protože  

na to nemám časovou kapacitu.“ (Jakub, 24 let). Posledním zmiňovaným důvodem bylo: 

„Tak je to tím, že jsem z Brna, a i když studuju gympl na Zastávce, takže to na SVČ  

ze školy nemám tak daleko, furt musím dojíždět, takže je to pro mě asi náročnější než 

třeba pro lidi, kteří jsou přímo z Rosic.“ (Šárka, 18 let). 

Jako největší problém, který vyplynul z této části rozhovoru, je skutečnost, že externisté 

v mnoha případech nemají informace o tom, kterých školení se mohou účastnit. V tomto 

ohledu je potřeba je více informovat a sdělovat jim různé možnosti. 



59 

 

6. Účastníte se zaměstnaneckých akci? Budete se letos účastnit připravovaných 

akcí? 

Posledním dotazem této oblasti byla účast na zaměstnaneckých akcích, které jsou pro 

externisty pravidelně pořádány. Z odpovědí bylo patrné, že se těchto akcí účastní zejména 

ti externisté, které v organizaci působí již řadu let: „Zúčastnila jsem se většiny nabízených 

akcí a všechny byly moc příjemný. Mám mezi ostatními internisty i externisty SVČ 

kamarády a ráda je kdykoliv uvidím.“ (Zuzana, 35 let) nebo „Ano účastním,  

je to příjemné poznávání lidí, se kterými pracuji z jiné, neformální, lidské stránky.“ 

(Lenka, 41 let). 

Řada těchto dotazovaných rovněž zmínila i nějakou z minulých akcí: „Z minulosti musím 

ocenit hlavně pobytový zážitek v Čučicích, na který budu ještě dlouho vzpomínat.“ (Petr, 

36 let) či „Například při nočním pochodu v rámci stmelování kolektivu jsem poznala sílu 

některých lidí, o které jsem netušila, že ji v sobě mají a vidím je v jiném světle, jinak  

si jich vážím.“ (Lenka, 41 let). Rovněž byla oceněna i předvánoční kaligrafická akce, 

která byla zavedena jako novinka: „Ano a moc chválím akci s krasopsaním, které jsem  

se zúčastnila a uvítala bych víc takovýchto akcí pro komunitu externistů a přátel SVČ.“ 

(Zuzana, 35 let). 

Mladší externisté často uváděli, že se těchto akcí neúčastní a s největší pravděpodobností 

ani účastnit nebudou. Jako příčinu často uváděli časové a rodinné důvody: „No popravdě 

moc ne, a letos zatím nevím. Hodně se to odvíjí od termínů těchto akcí, protože studuju, 

chodím po dalších brigádách a snažím se být taky s kámoškama a rodinou, takže  

u mě se volný termín hledá fakt těžko.“ (Barbora 1., 22 let). 

Nehmotné odměňování pracovníků 

Poslední oblast rozhovoru se týkala nehmotných odměn. Otázky se zabývaly zejména 

atmosférou na pracovišti, pracovními podmínkami a zpětnými vazbami v organizaci. 

7. Jak byste popsal/a současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

Cílem prvního dotazu poslední oblasti bylo zjistit názory na současnou pracovní 

atmosféru v rámci organizace. Ačkoliv má mnoho externistů na SVČ pouze jeden 

kroužek, a tudíž se v budově mezi ostatními pracovníky příliš často nevyskytují, mají  

na celou situaci obdobný názor jako měli i interní pracovníci: „Atmosféra v organizaci 
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mi za celou dobu mýho působení na SVČ přijde asi nejpřátelštější, nejčistší…jestli  

se to tak dá říct… a nejvřelejší.“ (Barbora 2, 23 let) nebo „Upřímně nejlepší za poslední 

roky. Z mýho pohledu na mě aktuální kolektiv internistů SVČ působí velice dobře. 

Kdykoliv se dostanu na SVČ, panuje tam alespoň z vnějšího pohledu příjemná atmosféra 

a nic není problém, tak jak tomu dřív bývalo.“ (Jakub, 24 let). 

Z rozhovorů tedy jednoznačně vyplývá, že personální změny, ke kterým v posledních 

letech došlo, byly tak pro interní i externí pracovníky nezanedbatelným přínosem  

pro uvolnění a vylepšení atmosféry v organizaci. 

8. Vyhovují Vám nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Osmá otázka rozhovoru měla za cíl zjistit, jak jsou externisté spokojeni s pracovními 

podmínkami své práce na SVČ. Většina z nich zmiňovala, že jsou s podmínkami  

a režimem spokojeni, neboť mohou sami přijít s nápady na kroužek, sami si ovlivňovat 

jejich konkrétní náplň a také si stanovit dopředu čas, ve kterém mohou na kroužek 

pravidelně docházet: „Nejvíce mi však vyhovuje, že mi SVČ plně vyšlo vstříc ohledně 

nastavení mého kroužku, který byl letos nově založený a u kterého jsem vyžadoval několik 

specifických záležitostí.“ (Petr, 36 let). Další respondent odpovídal: „Práce na domečku 

má svá specifika, ale na druhou stranu mi vyhovuje, že jsem si mohla sama vybrat čas,  

ve který chci kroužek mít, mohla jsem si sama vymyslet koncept, podílet se na jeho tvorbě  

a budování.“ (Šárka, 18 let). Díky takto nastaveným podmínkám a režimu práce si mohou 

externisté sami vybrat to, co je baví a v čem jsou nejlepší, což jim pak poskytuje jistou 

volnost a možnost realizace jejich vlastních nápadů. 

9. Jak byste zhodnotil/a úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Poslední otázka rozhovoru byla věnována zpětným vazbám, které v rámci SVČ externisté 

dostávají. Nejeden externista zmiňoval, že většinu zpětné vazby získává pouze od dětí  

a rodičů v kroužku: „Zpětnou vazbu přijímám já osobně nejvíce od dětí a od rodičů.“ 

(Barbora 2, 23 let), což je pro ně ale zároveň také nejcennější odezva: „Největší zpětnou 

vazbou jsou pro mě stejně děti na kroužku a jejich rodiče…“ (Barbora 1., 22 let). Ačkoliv 

tedy někteří z dotazovaných poukazovali na to, že jim současná úroveň zpětných vazeb 

od vedení vyhovuje, našla se i řada odpovědí, kterým přijde tato úroveň nedostatečná: 

„Myslím, že tohle je věc, která by se mohla více rozvinout.“ (Petr, 36 let). Kromě zpětné 
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vazby formou jednorázového zvýšení odměny na konci roku či zvýšení počtu kroužků, 

by externí pracovníci uvítali více slovní zpětné vazby. Externisté v současné době 

dostávají zpětnou vazbu pouze po hospitaci vedení v jejich kroužku, a případně  

na pravidelném setkání ke konci školního roku: „No…tak prakticky jedinou zpětnou 

vazbu zažívám při závěrečném zhodnocení kroužků, což je teda hrozná otrava, protože 

jde jen o formalitu a nic víc.“ (Jiří, 22 let) nebo „Na kroužek mi byla 2krát nahlášená 

hospitace a ani jedenkrát vedoucí nakonec nepřišel. I přesto že jsem se tím dopředu 

trochu stresovala a počítala s tím. V kroužku teď řeším nějaké menší problémy a byla 

bych ráda, kdyby se někdo přišel podívat pohledem zvenčí a poradil mi.“ (Zuzana,  

35 let). 

Při řešení zpětných vazeb v organizaci zmiňoval externí pracovníky i sám ředitel 

organizace: „Směrem k externím zaměstnancům je tato oblast dost zanedbávaná, tam  

si myslím, že se snažím ty nejlepší povzbuzovat a chválit, nicméně šedé myši zanikají  

ve skrumáži kroužků.“ (Stanislav, ředitel, 36 let). 

3.4 Shrnutí analytické části 

V této kapitole jsou stručně shrnuty nejdůležitější body a výsledky výzkumné části 

diplomové práce. Zjištěné poznatky slouží následně jako výchozí bod pro vypracování 

návrhů a opatření pro zlepšení situace.  

 Interní zaměstnanci 

Cílem výzkumu bylo zjistit, co motivuje interní zaměstnance k práci na Středisku volného 

času, a jak vnímají současný motivační systém organizace. Rozhovory byly provedeny  

se všemi zaměstnanci organizace, a to bez ohledu na jejich pracovní pozici. První část 

rozhovoru byla soustředěna na zjišťování hlavních motivátorů k práci ve vybrané 

neziskové organizaci. Z rozhovorů vyplynulo, že nejdůležitějším faktorem je pro většinu 

zaměstnanců pracovní kolektiv. Důvodem častého zařazování této odpovědi byly nejspíše 

nepříznivé vztahy v bývalém pracovním kolektivu a výrazné zlepšení stavu  

po personálních změnách v minulém roce. Mezi další podněty pak patřily smysluplnost 

práce, ohodnocení či pracovní podmínky. 
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Druhá oblast rozhovoru se zaměřovala na hmotné odměňování, a to konkrétně  

na spokojenost s finančním ohodnocením, s možnostmi dalšího vzdělávání  

a zaměstnaneckými akcemi. S finančním ohodnocením jsou zaměstnanci organizace  

do jisté míry spokojeni. Často však poukazovali na nevhodné rozložení odměn během 

roku, neboť aktuálně jsou odměny přerozdělovány pouze v jednu část roku (v září  

a prosinci), což pro mnohé zaměstnance není motivační. Odměny by se podle většiny 

zaměstnanců měly rozdělovat zejména na základě úrovně plnění běžných povinností, 

vlastní iniciativy, ale také kvantity a kvality odvedených úkolů. Zaměstnanci rovněž 

poukazovali na nedostatečnou výši stravenek, která již v současné době neodpovídá ceně 

obědového menu v městě působení organizace. Další otázka byla zaměřena  

na spokojenost s možnostmi dalšího vzdělání a na míru využití tohoto benefitu. 

Zaměstnanci jsou s tímto benefitem velmi spokojeni, avšak pro velké pracovní vytížení 

nejsou schopni využívat tuto možnost naplno. V případě návštěvy kurzu či školení musí 

často práci dohánět mimo pracovní dobu či z domova. Poslední otázka se zabývala 

zaměstnaneckými akcemi, kterých se interní zaměstnanci vždy účastní. Vyzdvihnuty 

však byly také nepravidelné, neoficiální akce, které probíhají po pracovní době a těší  

se poslední dobou u interních pracovníků velké oblibě. 

Poslední oblast rozhovoru byla zaměřena na nehmotné odměny, a to zejména  

na atmosféru, pracovní podmínky a zpětné vazby v organizaci. Jak již bylo naznačeno 

výše, pracovní atmosféru vnímají všichni interní zaměstnanci v současnosti jako velmi 

dobrou a přátelskou. K této situaci přispěly především personální změny v posledních 

letech. Relativně kladně vnímají zaměstnanci také režim práce, neboť jim organizace 

nabízí například flexibilní pracovní dobu, což je pro zaměstnance nemalá výhoda, avšak 

čas strávený v kanceláři by mohl být nahrazen možností pracovat z domova bez rušivého 

prostředí. U pracovních podmínek, kromě problémů s rozložením kanceláří  

či administrativou, však zaměstnanci zmiňovali stále se zvyšující tempo práce  

a přibývající pracovní povinnosti. Poslední otázka rozhovoru byla směřována na zpětné 

vazby v organizaci, kde se odpovědi zaměstnanců rozdělily do dvou skupin. Větší 

skupina pracovníků byla s úrovní zpětných vazeb spokojena, neboť jim přijde pravidelné 

pondělní hodnocení na poradě zcela dostačující, druhá skupina včetně ředitele organizace 

však vnímala v této úrovni jisté mezery a nedostatky. 
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 Externí zaměstnanci 

Druhá část výzkumu se zabývala motivací externích zaměstnanců na Středisku volného 

času a zjišťovala, jak vnímají současný motivační systém organizace. Na základě 

rozhovorů s devíti externími pracovníky byly shromážděny odpovědi týkající  

se jak samotné motivace, tak také spokojenosti s hmotnými a nehmotnými odměnami, 

které jim organizace nabízí. 

Z odpovědí většiny externích pracovníků vyplynulo, že je k práci na SVČ motivuje 

především odměna, která však může mít různé podoby. Vzhledem k tomu, že jsou 

externími zaměstnanci zejména studenti, maminky na mateřské dovolené či důchodci,  

je však finanční odměna nezanedbatelným faktorem. Jako významnou odměnu však 

vnímají také ústní ohodnocení práce či pocit výjimečnosti a důležitosti v rámci 

organizace. Stejně jako u interních zaměstnanců, jsou dalšími skupinami pracovní 

kolektiv, smysluplnost a pracovní podmínky. 

Další oblastí rozhovoru byly hmotné odměny. Externí zaměstnanci střediska jsou  

s hodinovou mzdou relativně spokojeni, nicméně čas, který si mohou tito zaměstnanci 

započítat za přípravu na svou lekci, zcela neodpovídá skutečnosti. Odměna by podle 

respondentů měla být rozdělována na základě obsahu a přípravy na lekci, náročnosti 

kroužku, dosažené kvalifikace či spokojenosti „klientů“. Velmi zajímavým poznatkem 

pak bylo rozdělování peněz dle délky jejich působení v organizaci. Další dotaz rozhovoru 

zjišťoval spokojenost externistů s možností dalšího vzdělávání. Řada dotazovaných však 

tohoto benefitu nevyužívá, neboť nemají přehled o nabízených možnostech, nemohou  

se účastnit z rodinných důvodů, či kvůli dojíždění z místa bydliště. Obdobné důvody byly 

zmíněny také při zjišťování spokojenosti se zaměstnaneckými akcemi. Na těchto akcích 

bývají přítomni zejména dlouholetí zaměstnanci, kteří mají mezi dalšími externisty 

kamarády. Mladší zaměstnanci nejeví o akce příliš zájmu. 

Poslední oblast rozhovoru se rovněž zaměřila na nehmotné odměny, kterými jsou 

zejména pracovní kolektiv, podmínky a režim práce a zpětné vazby v rámci organizace. 

Personální změny uvnitř interního kolektivu se odrazily také na názorech a míněních 

externistů, kteří v hojné míře uváděli, že je v současné chvíli atmosféra na zcela jiné 

úrovni, než tomu bylo dříve. Spokojenost vyjadřovali zaměstnanci také při hodnocení 
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režimu a podmínek na pracovišti. Zaměstnanci oceňovali především volnost a kreativitu, 

kterou jim tato brigáda nabízí. Podstatně horší hodnocení bylo zjištěno u zpětných vazeb, 

která je uvnitř organizace uskutečňována. Ačkoliv někteří zaměstnanci uváděli, že je pro 

ně nejpodstatnější hodnocení dětí a rodičů v kroužku, řada z nich také podotkla, že jim 

chybí více zpětné vazby od vedení organizace. Značné mezery však při rozhovoru zmínil 

i sám ředitel organizace.             
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 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na zpracování vlastních návrhů na vylepšení 

benefitů a systému odměňování vybrané neziskové organizace. Návrhy jsou rozčleněny 

na interní zaměstnance a externí zaměstnance. 

4.1 Interní zaměstnanci 

Jelikož je Středisko volného času neziskovou organizací, jsou možnosti změn 

v motivačním systému značně omezeny nejen finanční stránkou organizace, ale  

i samotnou legislativou. Z rozhovorů vyplynuly zejména poznatky, jenž poukazují  

na nedostatky hmotného odměňování. Ačkoliv průzkum nehmotného odměňování 

neodhalil žádné výrazné problémy, i v něm je zapotřebí provést několik změn.  

Objevené nedostatky jsou způsobeny především zastaráním motivačního programu 

organizace, kterému se již dlouho nikdo nevěnoval. Dle mého názoru je zapotřebí, aby 

společnost upravila či rozšířila stávající benefity do nové, aktuálnější podoby. 

 Zavedení čtvrtletní odměny 

Z analýzy motivačního systému organizace, a posléze i z provedených rozhovorů, 

vyplynulo, že v současné době dostávají zaměstnanci SVČ odměny v září a prosinci.  

Je tedy patrné, že odměny pokrývají pouze část roku, což může být pro některé 

pracovníky méně motivační. V září jsou odměny rozděleny za uskutečněné příměstské  

či pobytové tábory, v prosinci poté souhrnně za celý rok prostřednictvím parametrů, jako 

jsou počty dětí v kroužcích či vlastní iniciativa zaměstnanců během roku. Několik 

interních zaměstnanců však během rozhovorů poznamenalo, že jim chybí průběžné 

hodnocení jejich práce během celého roku. Řada pracovníků poté zmiňovala,  

že by se měla více zohledňovat pracovní morálka jednotlivých zaměstnanců a plnění 

základních pracovních povinností. Je pravdou, že je v současné době práce posuzována 

z celé řady různých hledisek, avšak velmi málo je pohlíženo na běžnou agendu, což 

během rozhovorů uznal i sám ředitel organizace. Často se tedy stává, že ačkoliv  

je například stanoven jednotný termín pro odevzdání hotového úkolu, zavčasu a správně 

jej odevzdá pouze část pracovníků. Zbytek odevzdá stejnou práci se zpožděním bez toho, 

aniž by byla první skupina odměněna či druhá naopak nějakým způsobem pokárána. 
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Myslím si proto, že je nutné tento stav napravit, neboť by aktuální situace mohla vést 

k demotivaci klíčových interních zaměstnanců. 

Po konzultaci s ředitelem organizace bylo zjištěno, že v důsledku navýšení fixní složky 

platů pedagogických pracovníků od ledna 2020, bylo z MŠMT uvolněno také více peněz  

na výplatu odměn zaměstnancům, jejichž platy jsou hrazeny z ministerstva. Toto 

navýšení představuje dohromady ročně 20 000 korun. Ředitel organizace souhlasí 

s vyplacením odměn a dorovnáním poměrné částky zbylým zaměstnancům, jejichž 

výplaty jsou hrazeny z projektu či rozpočtu organizace. Jelikož je z ministerstva hrazeno 

5 pedagogických pracovníků, je částka k rozdělení na jednoho tohoto pracovníka rovna 

4 000 korun.  

Navrhuji tedy zavést do organizace nový odměnový systém pro interní zaměstnance, 

který by pokryl zbylou část roku, po kterou zaměstnanci nedostávají žádné odměny,  

a zároveň by hodnotil jejich běžnou činnost, s jejíž plněním bývá v současné době potíž, 

a je přitom nezbytnou součástí pro naplňování činnosti organizace a její plynulý chod. 

Problém způsobuje zejména nárůst dalších pracovních činností (projekty, spolupráce, 

atd.), kvůli kterým často dochází k odsunutí priorit, případně jejich rychlému dodělávání 

mimo pracovní dobu. Někteří zaměstnanci se nechají často novým úkolem (například 

zorganizování akce pro město) natolik unést, že jeho splnění pohltí téměř celou jejich 

pracovní dobu, a to na úkor zpracování základních úkolů. Z toho důvodu si myslím,  

že by měli být zaměstnanci více motivováni včasným plněním svých základních 

povinností. Díky novému systému si budou internisté více uvědomovat priority své práce, 

případně budou alespoň nějakým způsobem odměnění za práci, kterou dodělávají přesčas 

a nemají ji proplacenou. Samostatně by odměna byla zohledněna dvakrát ročně,  

a to za období leden–březen a poté duben–červen. Během letních prázdnin probíhá  

na SVČ zcela jiný režim v důsledku táborů, které jsou následně zhodnoceny během září. 

Další čtvrtletí září–prosinec do systému nepočítám z toho důvodu, že během prosince 

probíhají vánoční odměny související s koncem roku, na které jsou vyhrazeny peníze 

rovněž z MŠMT a zisku organizace. Myslím si však, že by kromě samotných kroužků, 

akcí či parametrů jako proaktivita či samostatnost měl být v tomto celkovém hodnocení 

nový systém rovněž zohledněn.                
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Nový systém by mohl být řešen formou bodového systému, v němž by si po dobu jednoho 

čtvrtletí zaznamenával ředitel své postřehy a poté by příslušnou kategorii u každého 

zaměstnance obodoval na škále, jenž je uvedena v tabulce níže. Vzhledem k velikosti 

organizace a zvoleným kategoriím, není pro ředitele nikterak těžké zvolené činnosti  

u jednotlivých pracovníků průběžně zaznamenávat a hodnotit. Nejdříve jsem rozdělila 

pracovní pozice do tří skupin, a to za účelem jednoduššího oddělení jejich pracovní 

náplně. Jednotlivé kategorie hodnocení jsem zvolila dle běžných činností, které jsou pro 

chod organizace velmi důležité a jsou často opomíjeny. Důležitost těchto kategorií  

je vyjádřena maximálním možným počtem získaných bodů. 

Tabulka 4: Rozdělení bodů na základě hodnocených povinností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zařazení zaměstnance Pedagog/asistentka Ekonom Pracovník úklidu 

Příchody 0–5 0–5 0–5 

Zápis do systému  0–5 0–5 0–5 

Předávání informací 0–5 0–5 0–5 

Odevzdání soupisek 0–10 0–10 0–10 

Plnění přiřazené agendy 0–30 0–30 0–30 

Plnění povinností služby 0–20 0–20 – 

Kroužky/kurzy 0–25 – – 

Maximum bodů 100 75 55 

 

Příchody – Ačkoliv mají zaměstnanci poměrně pružnou pracovní dobu, jsou také chvíle, 

kdy je nutné, aby dodrželi příchod na pracoviště včas. Jedná se zejména o porady  

či začátek služby. Do této kategorie by mělo být také zahrnuto dodržení týdenního 

pracovního rozvrhu, který si vždy v pondělí zaměstnanci zapisují na speciální tabuli. 

Zápis do systému – V rámci organizace existuje jednotný online systém, do kterého jsou 

zaměstnanci povinni zapisovat si své příchody, odchody, pauzy, školení, dovolené  

a podobně. Bohužel nebývá dodrženo včasné zapsání těchto informací a dochází  

ke zkreslení údajů.  
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Předávání informací – Jelikož každý zaměstnanec SVČ komunikuje s určitou skupinou 

lidí (rodiče, úřady, …), je předávání informací nezbytnou součástí práce. Pokud se však 

podstatná informace nedostane k zaměstnancům, často dochází ke zdvojení práce  

či nedorozuměním vůči ostatním zaměstnancům nebo samotným rodičům. Je tedy 

nezbytné hodnotit také adekvátní zpracování informací a jejich včasné předání klíčovým 

osobám. 

Odevzdání soupisek – Každý měsíc je nutné odevzdat řediteli měsíční soupisku, tedy 

záznam o odpracovaných hodinách, ve kterém jsou dále zahrnuty údaje o proběhlých 

školeních, dovolené, náhradním volnu a podobně. Termín je vždy dopředu pevně daný  

a jeho opoždění způsobí prodlevu v kontrole hodin a zpracování mezd. Je proto nezbytné 

hlídat a řádně hodnotit také dodržení tohoto termínu a správnost údajů.  

Plnění přiřazené agendy – Zaměstnanci jsou kromě své pedagogické práce zodpovědní  

i za další agendu jako například propagace a PR, starost o externí pracovníky nebo 

zpracovávání přihlášek a další dokumentace. Ke každé dílčí činnosti jsou vázány 

povinnosti, které je nutné pravidelně plnit. 

Plnění povinností služby – Pedagogičtí pracovníci a ekonomka organizace se dělí  

o pravidelné dopolední a odpolední služby, které jsou rozřazeny vždy při plánování 

nového školního roku. Služba je zodpovědná za řadu úkolů, jako jsou vyřizování 

telefonátů, komunikace s rodiči, přihlašování a odhlašování z kroužků, pomoc externím 

pracovníkům a tak dále. Někdy však dochází k neplnění těchto úkolů, což způsobuje 

rušivé prostředí pro další pracovníky, kteří jsou tou dobou v budově přítomni.   

Kroužky/kurzy – Kromě kvantifikovatelných dat (například počet dětí v kroužku), které 

jsou zohledňovány zejména v odměnách na konci kalendářního roku, by měla být tato 

činnost pedagogů posuzována například i z hlediska chystané náplně, řešení problémů 

v kroužku, pravidelného zápisu do třídnice, vedení důležitých záznamů, pochval rodičů  

a dalších podobných aktivit. 
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Tabulka 5: Rozdělení čtvrtletních odměn dle počtu dosažených bodů 

(Zdroj: Vlastní zpracování)    

Zařazení zaměstnance Pedagog/asistentka Ekonom Pracovnice úklidu 

Do 60 % 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

61–70 % 500 Kč 375 Kč 275 Kč 

71–80 % 1 000 Kč 750 Kč 550 Kč 

81–90 % 1 500 Kč 1 125 Kč 825 Kč 

91–100 % 2 000 Kč 1 500 Kč 1 100 Kč 

 

Výše zobrazená tabulka ukazuje rozdělení čtvrtletní odměny na základě jednotlivých 

pracovních pozic a intervalu splnění bodů dle maximálního počtu v procentech. Dle 

maximálního počtu bodů stanovených pro jednotlivé pracovní pozice a faktu,  

že maximální výše odměny může u pedagogických pracovníků čtvrtletně dosahovat dvou 

tisíc korun, byly stanoveny nejvyšší možné odměny u jednotlivých pozic. Dále byla 

stanovena hranice pro nulovou odměnu. Tato hranice byla stanovena do 60 procent 

z maximálního počtu bodů, a to z toho důvodu, že se jedná o odměny za dodržování 

pracovní morálky a základních povinností. Pokud by zaměstnanec nedosáhl  

ani 60 procent, není možné hovořit o odměně, nýbrž o podání vysvětlení řediteli 

organizace. Následně byly stanoveny tři meziintervaly, v nichž je poměrově od maxima 

určena výše odměny. 

Pokud by v daném čtvrtletí dosáhlo intervalu pro nejvyšší ohodnocení všech  

8 zaměstnanců, vyplatila by organizace na odměnách za dané období 14 600 korun. 

Jelikož je však odměna 5 z těchto zaměstnanců hrazena z ministerstva, z rozpočtu 

organizace by se jednalo o částku 4 600 korun. Samozřejmě je nutné také počítat 

s navýšením odvodů.     

 Zvýšení hodnoty stravenek 

V současné době odebírá organizace pro své zaměstnance stravenky Ticket Restaurant  

v nominální hodnotě 80 korun. V rozhovorech s interními zaměstnanci však bylo často 

poukazováno na fakt, že tato hodnota již neodpovídá ceně menu v dané lokalitě. Tuto 

skutečnost podpořil i provedený průzkum cen menu v restauracích nabízejících polední 
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menu a nacházejících se v Rosicích u Brna. Cena menu se pohybuje v této lokalitě  

od 88 do 120 korun, z čehož vyplývá, že současná výše stravenky nepokrývá ani 

nejlevnější variantu. Z toho důvodu si myslím, že by měla organizace zvážit zvýšení 

hodnoty stravenky. 

Vzhledem k tomu, že je zřizovatelem organizace město Rosice, měli bychom při výběru 

nové hodnoty stravenky vycházet z aktuální výše stravenek zaměstnanců městského 

úřadu. Ačkoliv si může organizace stanovit výši stravenky sama, je vhodné, aby se řídila 

stavem zřizovatele a nevzbuzovala tak v tomto orgánu mylné dojmy. Navrhuji proto 

zvýšit hodnotu stravenky z 80 na 90 korun. 

Byť se jedná pro někoho o nepatrnou změnu, myslím si, že by zaměstnanci SVČ navýšení 

velmi uvítali, a to zejména díky tomu, že by mohlo být zvýšení hodnoty na stravenku 

částečně financováno z fondu FKSP a částečně z rozpočtu organizace. K této výhodě 

přispěl zejména současný stav fondu a stabilní finanční situace organizace. Díky tomu  

by tedy mohli zaměstnanci pobírat vyšší hodnotu stravenky, aniž by se zvýšila částka, 

kterou si na stravenku přispívá zaměstnanec sám. Současně by organizace nepřekročila 

hodnotu, kterou dle vyhlášky pro příspěvkové organizace může přispívat zaměstnancům  

na stravovací poukázku. 

Tabulka 6: Změny v rozložení nákladů na stravenku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec 35 Kč 35 Kč 

Zaměstnavatel 25 Kč (+ provize) 30 Kč (+ provize) 

FKSP 20 Kč 25 Kč 

Celkem 80 Kč 90 Kč 

 

Pokud by se organizace chtěla pustit do dalších kroků, mohla by současně se zvýšením 

stravenky přejít na modernější alternativu, která je vhodná i pro neziskové organizace  

a splňuje dané požadavky vyhlášky o nákladech na závodní stravování pro příspěvkové 

organizace.  
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Stravenková karta 

Elektronickou stravenkovou kartu nabízí i společnost Edenred, která ji vydává jako 

alternativu k papírovým poukázkám Ticket Restaurant. Na tuto kartu je každý měsíc 

dobita částka, která odpovídá sumě stravenek, kterou by zaměstnanec jinak obdržel 

v papírové podobě. Touto kartou je možné platit v řadě restaurací, supermarketů,  

a dokonce i internetových obchodů s potravinami, a to standardně do hodnoty 500 korun. 

Velkou výhodou pro zaměstnance je fakt, že nemusí při platbě dopočítávat přesnou 

hodnotu a mohou kartou zaplatit konkrétní částku do výše limitu. Kromě této výhody  

je dále karta lépe skladovatelná, chráněna pinem a šetří rovněž i životní prostředí (30). 

Vzhledem k aktuální krizi spojené s onemocněním Covid-19 navíc přistupuje společnost 

Edenred ke zvýhodňujícím opatřením, které podpoří přestup organizací z papírových 

poukázek na kartové řešení. Limit 500 korun byl v souvislosti s výše zmíněnou krizí 

změněn na hodnotu 2 000 korun a předpokládá se, že by toto řešení mohlo být 

dlouhodobé. Další současnou výhodou je vystavení karet zdarma či zlevněné poplatky 

s dodáním (31).  

Při předložení a konzultaci návrhu na změnu výše stravenky a formy poukázek byla 

společností Edenred pro SVČ vytvořena nová cenová nabídka, která s sebou nese řadu 

výhodnějších podmínek, než tomu je doposud v aktuální smlouvě. Novým zvýhodněním 

je především snížení ceny provize na 1,5 procenta. Celé znění cenové nabídky  

je přiloženo v přílohách práce. 

Tabulka 7: Standardní a nové smluvní výše poplatků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (32)) 

Druh poplatku Standardní výše poplatku Smluvní výše poplatku 

klientská provize správa 3 % 1,5 % 

správa 1 peněženky 5 Kč 0 Kč 

nabití 1 peněženky 2 Kč 0 Kč 

vydání nové karty 100 Kč 0 Kč 
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vydání nové karty po 

ztrátě/krádeži 

150 Kč 100 Kč 

obnova karty po expiraci 100 Kč 0 Kč 

doručení na adresu klienta 350 Kč 200 Kč 

        

 Zavedení možnosti home office 

Z prováděného výzkumu vyplynulo, ačkoliv jsou zaměstnanci s podmínkami a režimem 

práce spokojeni, potýkají se někdy s rušivým prostředím SVČ či neodkladnou potřebou 

zůstat doma s rodinnými příslušníky. Z toho důvodu si myslím, že by zaměstnancům 

mohla být nabídnuta možnost home office na jeden den v týdnu. Práce na Středisku 

volného času je do jisté míry nastavena velmi pružně a v případě nepřímé práce nemusí 

být ani vykonávána v budově organizace. Vzhledem k tomu, že bývá v průběhu celého 

dne v budově hluk způsobený probíhajícími kroužky a kurzy v různých klubovnách, 

mohou být pracovníci nesoustředění a neodvádět tedy takový výkon, kterého by byli 

schopni za předpokladu klidného a tichého pracovního prostředí. Možnost práce 

z domova je u mnoha společností běžnou praxí, a i když mezi ně často nespadají 

pedagogicky zaměřené obory, myslím si, že v případě Střediska volného času je tento 

benefit za jistých podmínek reálný a znamenal by pro organizaci i její zaměstnance velký 

krok vpřed. 

U ekonomky organizace mohou být pravidla pro využití home office poněkud volnější, 

neboť si díky výhradně kancelářské práci může zvolit kterýkoliv den v týdnu. U pedagogů 

volného času je nutnou podmínkou, aby nevyužívali možnost práce z domova v den, kdy 

musí být na SVČ přítomni osobně, tedy v případech porady, služby, či přímé práce 

s dětmi či dospělými. Každý pedagog má zpravidla jeden zcela volný den v týdnu, který 

využívá na dokončování nepřímé práce či výběr náhradního volna v případě přesčasů 

z minulého měsíce. Tento den by tak mohl každý z pedagogů využít na home office. 

V případě potřeby by se rovněž dalo přistoupit na částečný výběr tohoto benefitu 

například v případě, kdy pedagog dopoledne zpracovává kancelářskou práci a odpoledne 

se věnuje dětem v kroužcích.  Je však podmínkou, aby se jednalo pouze o jeden pracovní 

den v týdnu (8 hodin). Zavedení jednodenního home office by byl dobrovolný benefit, 
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který zaměstnanec může a nemusí využívat. Pro upřesnění benefitu je níže zobrazena 

tabulka s týdenním rozvrhem vybraného pracovníka. 

Tabulka 8: Týdenní rozvrh vybraného interního zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Dopoledne Odpoledne 

Pondělí Porada Služba 

Úterý Služba Kroužky 

Středa Kancelář – možnost využití částečného home office Kroužky 

Čtvrtek Kancelář – možnost využití částečného home office Kroužky 

Pátek Kancelář – možnost využití celodenního home office 

 

Jelikož má každý interní zaměstnanec k dispozici svůj pracovní notebook se všemi 

potřebnými informačními systémy, k práci doma jej může pohodlně využívat. Každý 

zaměstnanec, který by chtěl benefitu v daný týden využít, by se domluvil s ředitelem 

organizace na jeho čerpání v daný den a upřesnil by rovněž pracovní náplň tohoto dne. 

Pokud by ředitel organizace s home office souhlasil, zaměstnanec by se po připojení  

na pracovní notebook zapsal do interního systému příchodů a odchodů. Kromě toho  

by však po tomto pracovním dni odeslal řediteli report o provedené práci. Myslím  

si, že takto nastavený systém stačí, neboť je Středisko volného času velmi malou 

organizací, v níž panuje důvěra mezi jednotlivými zaměstnanci i vedením organizace.      

4.2 Externí zaměstnanci 

Motivační systém externích zaměstnanců čítá řadu nedostatků, kterých si je však vědom 

i samotný ředitel organizace. Stejně jako u interních pracovníků je motivační systém 

ovlivněn finančními možnostmi organizace a legislativními předpisy příspěvkových 

organizací. K současné situaci však přispěl i fakt, že se až do současnosti motivace 

externích pracovníků příliš neřešila a začalo tak docházet k výrazné fluktuaci těchto 

zaměstnanců, kteří jsou však pro existenci Střediska volného času klíčoví. Externisté 

pociťují nedostatky zejména v hmotném odměňování. U nehmotného odměňování  

by se mělo vedení zaměřit především na zpětnou vazbu.  
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 Zvyšování času na přípravu kroužku/kurzu 

Z výzkumu vyplynulo, že řada externích pracovníků považuje finanční ohodnocení práce 

za nedostatečné. Zejména u mladších externistů jsou však peníze na jednom z prvních 

míst motivace, neboť se v tomto věku často jedná o jejich jediný příjem. Právě s fluktuací 

mladších externistů však na SVČ v posledních letech bojujeme, a proto bychom měli 

finanční příjem alespoň trochu zatraktivnit. Je pro nás totiž lepší a také finančně méně 

náročné, držet si stálé externisty, a to z důvodu, že noví lidé s sebou nesou řadu nákladů 

– nábor, zaškolení, papírování, proplácení nákladů za lékaře a další potřebné listiny  

k výkonu této práce.  

Z rozhovorů vyplynul zajímavý poznatek, a to že by mohla být hodinová mzda 

odstupňována na základě toho, jak dlouho dotyčný na Středisku volného času pracuje. 

Tato myšlenka mi přijde velmi zajímavá, neboť si myslím, že bychom tímto způsobem 

jednak ocenili jedince, kteří v organizaci pracují delší dobu, a zároveň bychom motivovali 

mladší externisty k tomu, aby na středisku setrvali. Bohužel však nejde tento systém 

v současnosti zavést, neboť v tuto chvíli se hodinová mzda odvíjí od věku a dosaženého 

vzdělání (3 kategorie). Řada osob tedy v současné době dosahuje díky svému věku  

a kvalifikaci nejvyšší kategorie mzdy, ačkoliv jsou na SVČ například teprve rok. Z toho 

plyne, že kdybychom zavedli nový systém, došlo by u některých pracovníků ke snížení 

mzdy, případně bychom tento systém museli zavádět nějakým způsobem postupně, což 

mi přijde zdlouhavé a také i nekorektní vůči externistům. Jelikož však externisté 

poukazovali také na nedostatečné ohodnocení přípravy na kroužek, u níž teď mají všichni 

pracovníci proplacenou půl hodinu na 1 kroužek, mohlo by být řešením převedení tohoto 

systému do výše proplácené přípravy na kroužek či kurz. 

Tabulka 9: Zvýšení proplácené přípravy z hlediska počtu let 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1. rok 2. rok 3. rok a více 

30 minut 45 minut 60 minut 

 

Ačkoliv by mohl někdo namítat, že s každým rokem je čas na přípravu, díky zkušenostem, 

nižší, myslím si, že takto nastaveným systémem by došlo k ocenění stálých pracovníků  
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a zpětnému proplacení jejich předchozího úsilí na přípravy kroužků či kurzů. Řada 

dlouhodobých pracovníků navíc jezdí s dětmi na víkendové turnaje, vystoupení  

či výstavy, přičemž tento čas jim není proplácen či pouze minimálně. 

Pro zjištění současných a nových mzdových nákladů jsem zvolila jako ukázkové období 

leden 2020, který měl pro kroužky SVČ celé 4 pracovní týdny (od pondělí do pátku),  

do kterých nezasahoval žádný státní svátek ani prázdniny. Toto období jsem zvolila, 

neboť se jednalo o měsíc, v němž již platili nové mzdové sazby (zvýšení proběhlo  

od ledna 2020 z důvodu nové minimální hodinové mzdy). Vyčíslení nových nákladů jsem 

provedla pouze v období měsíce a nikoliv celého roku, neboť vzhledem k aktuální situaci 

není možné objektivně zhodnotit celoroční náklady. Odhad do dalšího roku rovněž není 

možný, neboť v současné chvíli probíhá teprve jeho personální plánování. 

 Tabulka 10: Vyčíslení měsíčních mzdových nákladů při současném a novém systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Leden 2020 (6. – 31. 1.) 

Nový systém Současný systém Nový systém 

104 012 Kč 112 720 Kč 

 

Výpočet nákladů nemusí být přesný, neboť v jiných měsících může dojít k absenci 

vedoucího, prázdninám, ředitelskému volnu, rozdílnému počtu kroužků v měsíci  

a podobně. Pokud však pracujeme s „ideálním“ měsícem, jako byl například leden 2020, 

zvýšily by se náklady na mzdy v důsledku nového systému o 8 708 korun. Po konzultaci 

s vedením si může organizace toto navýšení dovolit.     

 Zlepšení informovanosti o možnostech vzdělání 

Jak bylo zmíněno v předchozí části práce, externisté se mohou dále vzdělávat 

prostřednictvím školení a kurzů, které jsou posuzovány vedením individuálně dle 

relevance a jsou hrazeny z rozpočtu kroužku či nového projektu Šablony II. Z výzkumu 

však vyplynulo, že externí zaměstnanci o tomto benefitu nemají příliš informací a neznají 

možnosti ani pravidla k jeho využívání. K této skutečnosti přispívá fakt, že ačkoliv  

se každým rokem uskuteční v září zahajovací informační schůzka pro všechny externisty 
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(stávající i nové), není na programu této schůzky shrnutí možností vzdělávání, případně  

i dalších benefitů organizace. Další vzdělávání externích pracovníků je i v zájmu 

samotného střediska, a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že zvyšování 

odbornosti vedoucích kroužků a kurzů přispívá k jejich zkvalitnění, a tedy i růstu 

spokojenosti klientů organizace. Druhý důvod souvisí s již několikrát zmiňovaným 

projektem. Zapojená organizace musí do konce projektu splnit určitý počet 

absolvovaných školení, na které jsou v rámci projektu vyhrazeny finanční prostředky. 

Není bohužel v moci interních pracovníků, vzhledem k jejich zaneprázdnění, plnit tato 

školení v takovém rozsahu, a proto je potřeba nabídnout tuto možnost dostatečně  

i externistům. Myslím si, že nejlepším způsobem, jak tyto zaměstnance informovat,  

je přehledná a atraktivně graficky zpracovaná forma, kterou mohou obdržet nejen  

na zahajovací schůzce k novému školnímu roku, ale posléze i do e-mailové schránky 

v průběhu roku s nabídkou konkrétních školení, což se v současné době neděje. 

 

Obrázek 9: Návrh letáčku na zvýšení informovanosti o školení 

(Zdroj: Vlastní zpracování v systému Canva (33)) 

Náklady se zavedením tohoto návrhu jsou spojeny zejména s vynaložením času 

vybraného pracovníka na tvorbu a rozeslání letáčku s konkrétními školeními během roku.  
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Na základě vlastní zkušenosti s výrobou letáčku, se tyto náklady mohou pohybovat 

v rozmezí 1 000 – 1 500 korun ročně za předpokladu, že bude vytvořen a rozeslán  

1 letáček se školeními měsíčně. Program využitý k jeho tvorbě je používán v takzvané 

free verzi a neplynnou z něj tedy žádné náklady (možnost zaplatit rozšířenou verzi v ceně 

v přepočtu cca 250 korun měsíčně). Dále je potřeba počítat s režijními náklady, které není 

možné v současné době vyčíslit.    

 Pravidelná neformální setkání zaměstnanců 

Vzhledem k uvolněnější atmosféře, která na SVČ v současné době panuje, se u interních 

zaměstnanců rozšířilo pravidelné setkávání u filmu, deskových her či jiné aktivity,  

a to výhradně mimo pracovní dobu. Tato setkání jsou velmi oblíbená a ještě více umocňují 

vztahy mezi internisty. Jelikož jsou v současné době pro externí zaměstnance pořádány 

pouze oficiální akce dvakrát ročně, kterých se řada z nich vůbec neúčastní  

či je berou pouze jako nutnou formalitu, není v organizaci pro externí zaměstnance 

dostatečný prostor pro poznávání ostatních interních a externích zaměstnanců mimo 

organizaci. Jelikož se SVČ snaží o budování důvěry a přátelských vztahů mezi všemi 

kolegy, myslím si, že by na tato pravidelná setkání mohli být zváni i externisté, kteří  

by si díky těmto akcím mohli vyzkoušet něco nového, pobavit se a poznat lépe kolektiv,  

ve kterém pracují. Dalším efektem tohoto benefitu je, dle mého názoru, zvýšení loajality 

vůči organizaci, zlepšení komunikace a zvýšení atraktivity a návštěvnosti dalších akcí 

SVČ.  

Tento benefit je poměrně jednoduchou záležitostí, která nezabere příliš nákladů, ani času 

na organizaci. Náklady, které z uspořádání těchto akcí plynou, jsou spojeny zejména  

se spotřebou lidské práce, elektrické energie, drobného kancelářského materiálu  

a postupného opotřebení použitého majetku. Vzhledem k tomu, že se v současné době 

potřebný majetek i materiál (například dataprojektor, plátno, filmy na DVD, a podobně) 

na SVČ již nachází a nedochází k jeho používání během roku příliš často, mohl by tak 

být alespoň řádně využit, než dojde k jeho úplnému zastarání. Kromě toho se externí 

zaměstnanci dozví o majetku, který se na SVČ nachází, naučí se s ním pracovat a mohou 

ho začít využívat při svých lekcích. Jednotlivé akce by mohly být pořádány zhruba jednou 

za dva měsíce, přičemž téma každé z nich by se lišilo. Z toho plyne, že během roku  
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by bylo uspořádáno 6 neformálních setkání, která by v příštím roce 2020/2021 mohla mít 

například tuto podobu. Data byla zvolena s ohledem na pořádané dětské akce během roku. 

Tabulka 11: Rozvrh setkání na rok 2020/2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Datum Téma setkání 

25.09.2020 Rychlokurz lukostřelby 

27.11.2020 Vánoční výtvarná dílna 

20.01.2021 Týmový turnaj vědomostních a kvízových her 

24.03.2021 Káva a krasopis – workshop moderní kaligrafie 

15.05.2021 Filmový maraton Harryho Pottera s přespáním 

28.07.2021 Letní kino – Probudím se včera 

 

Jelikož si myslím, že je atraktivita jednotlivých setkání pro externisty dána i formou 

pozvání, bylo by vhodné zvát pracovníky prostřednictvím graficky zpracované pozvánky, 

a nikoliv pouze slovním či elektronickým předáním informace, která je neosloví a rychle 

ji zapomenou.      

 

Obrázek 10: Návrh vybraných pozvánek na setkání v roce 2020/2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování v systému Canva (33)) 

Náklady spojené s pořádáním těchto akcí by se měly pohybovat do maximální výše  

4 000 korun za rok. Zhruba 1 000 korun bude stát čas příslušného pracovníka, který bude 

zajišťovat výrobu a rozeslání pozvánek externistům. Dalších 1 000 korun je přiděleno 
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nákladům na materiál, jako jsou papíry, tužky a další potřebný materiál, který je potřeba 

v závislosti na typu akce. Tato položka se samozřejmě může měnit s ohledem na množství 

zúčastněných. Dále lze očekávat finanční náklady zhruba 2 000 korun jako složku 

režijních nákladů, tedy nákladů na energie, internet a podobně. Program využitý k tvorbě 

pozvánek je používán v takzvané free verzi a neplynnou z něj tedy žádné náklady 

(možnost zaplatit rozšířenou verzi v ceně v přepočtu cca 250 korun měsíčně).            

 Zlepšení úrovně zpětných vazeb 

V oblasti nehmotného odměňování se jednalo o nejvíce zmiňovaný nedostatek 

organizace. Externisté nedostávají v současné době téměř žádné zpětné vazby od vedení 

a nemají ani příliš možností sami zpětnou vazbu poskytnout. Tento problém je způsoben 

zejména tím, že externí pracovníci stráví v budově SVČ pouze několik hodin týdně  

a nemají příliš možností potkat se se svými vedoucími pracovníky – ředitel, vedoucí 

externích pracovníků. Ačkoliv jsou v zájmové činnosti prováděny hospitace, není pokrytí 

a časové možnosti vedení dokonalé, a tudíž jsou některé kroužky méně kontrolovány  

a je jim věnováno méně času a pozornosti. Dle mého názoru by se měla rozšířit 

oboustranná možnost vyjádřit se, avšak pouze dobrovolnou formou, neboť pár externistů 

zmiňovalo, že nemá o jiné zpětné vazby, než kterých se jim v současné době dostává, 

zájem. Z toho důvodu si myslím, že by měly být pro externí pracovníky zřízeny něco jako 

„konzultační hodiny“, v nichž mohou přijít za odpovědným pracovníkem a poradit  

se s ním o současné situaci, a získat tak zpětnou vazbu a informace, které potřebují.  

Na základě zjištěných informací se mohou externí a interní zaměstnanec dále domluvit  

na případné hospitaci v kroužku nebo kurzu, případně vyslání školního asistenta, který  

je pro tyto účely na SVČ přítomen, avšak není v současné době příliš využíván.  Díky 

tomu, že by pro tento účel byl zvolen fixní den a čas (například pondělí  

od 15 do 18 hodin), externisté by měli jistotu, že pokud v daný termín dorazí, vždy bude 

daný pracovník (s největší pravděpodobností vedoucí externistů) přítomen a připraven  

se jim věnovat. 

Dále si myslím, že by měla být rozšířena oblast pochval externích pracovníků za dobře 

odvedenou práci, úspěchy či recenze rodičů, které se k interním pracovníkům často 

dostanou. V současné době slouží pochvaly za kroužky a konkrétní vedoucí pouze jako 

zpětná vazba pro interní pracovníky, kteří díky tomu vědí, že je vše v pořádku, kroužky 
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se dětem a jejich rodičům líbí a vše funguje, jak má. Málokdy však putují tyto pochvaly 

(na rozdíl od výtek) ke konkrétnímu člověku, proto si myslím, že by měly být více 

využívány jako prostředek k ovlivňování motivace externích pracovníků. Všichni interní 

zaměstnanci by mohli zjištěné pochvaly či postřehy z kroužků zapisovat do sdíleného 

dokumentu. Každý měsíc by pochvalu sděloval přímo ředitel organizace prostřednictvím 

e-mailu konkrétním osobám. 

Náklady spojené se zavedením tohoto návrhu nejsou nijak velké. Největší spotřeba 

spočívá v času vedoucího externistů a ředitele organizace. Myslím si proto, že mzdové 

náklady na tyto pracovníky lze očekávat v rozmezí 1 000 až 1 500 korun měsíčně 

v závislosti na času stráveném touto činností. Dále je kromě režijních nákladů, které nelze 

v tuto chvíli jednoznačně vyčíslit, možné počítat také s vynaložením jednorázových 

nákladů na zvyšování úrovně znalostí v této oblasti formou školení. Existuje řada online 

kurzů, které se cenově pohybují kolem 500 korun. Je však možné využít také 

akreditovaného školení, které splňuje pravidla pro využití projektu Šablony II.   

a organizace by jej tak mohla hradit z tohoto projektu a nikoliv ze svých vlastních zdrojů.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala analýzou motivačního systému v neziskové organizaci 

Středisko volného času Rosice. Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit aktuální stav 

motivačního systému pro interní a externí pracovníky této organizace, a prostřednictvím 

individuálních rozhovorů s vybranými zaměstnanci. Na základě výsledků provedeného 

průzkumu současného stavu byla následně navržena opatření, která by mohla vést  

ke zvýšení pracovní motivace obou zmíněných skupin.     

První část diplomové práce byla věnována vymezením teoretických východisek  

a poznatků, které byly nezbytným předpokladem pro vypracování navazujících části 

práce. V této kapitole byly upřesněny a vymezeny pojmy z oblasti motivace, a to nejen 

z obecného pohledu, ale také konkrétně v neziskových organizacích, jejichž problematika 

je v této části rovněž popsána. 

Analytická část diplomové práce zahrnovala analýzu současného stavu motivačního 

systému, který organizace v současné době používá. Posléze byly provedeny rozhovory 

s jednotlivými zaměstnanci organizace, kteří odpovídali na otázky z oblasti motivace, 

hmotného a nehmotného odměňování. Průzkum odhalil, že jsou jednotlivé prvky 

současného motivačního systému zvoleny vzhledem k možnostem organizace vhodně, 

nicméně chybí průběžná aktualizace či jejich případné rozšíření na základě možností, 

které jsou v současnosti k dispozici. 

Na základě zjištěných informací plynoucích z individuálních rozhovorů byla sestavena 

návrhová část, která byla opět rozdělena na kategorii interních a kategorii externích 

pracovníků. U interních pracovníků jsem se zaměřila primárně na hmotné odměňování,  

a to konkrétně na nový odměnový systém a zvýšení hodnoty stravenek. Důvodem zvolení 

těchto návrhů byl nedostatečný odměnový systém a nízká hodnota stravenek vzhledem 

k současné ceně obědů ve sledované lokalitě. Ke zvolení těchto návrhů přispěla rovněž 

dobrá finanční situace organizace a rozšíření možnosti čerpání finančních prostředků 

z FKSP a MŠMT. Dále jsem vzhledem k charakteru práce navrhla zavedení možnosti 

využití celodenního home office jeden den v týdnu, kterého společnost dosud nevyužívá. 

U externích pracovníků jsem se zaměřila na postupné zvyšování doby na přípravu 

kroužku nebo kurzu, čímž dojde také ke zvýšení jejich příjmu. Díky novému systému 
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budou externí pracovníci více motivováni dlouhodobějším setrváním v organizaci. 

Dalším návrhem bylo zvyšování povědomí o možnostech vzdělávání, jehož absence 

vyplynula z rozhovorů v analytické části práce. Ačkoliv z výzkumu dále vyplynulo,  

že externisté vnímají atmosféru na pracovišti velmi pozitivně, mohlo by k prohloubení 

vztahů pomoci také zavedení pravidelných neformálních setkávání během roku,  

ke kterému v současné době dochází mezi interními zaměstnanci. Posledním návrhem 

práce bylo zlepšení úrovně zpětně vazby mezi vedením a externími pracovníky,  

a to prostřednictvím pravidelných konzultačních hodin a systému pochval. 

Závěrem lze konstatovat, že návrhy byly průběžně konzultovány s vedením organizace  

a v současné době již probíhá přechod na vyšší hodnotu stravenek a stravenkovou kartu 

dle získané cenové nabídky. Implementace dalších návrhů se plánuje, vzhledem 

k současné krizi spojené s onemocněním Covid-19, od nového školního roku.         
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Příloha 1: Přepisy rozhovorů interních pracovníků 

Stanislav, ředitel, 36 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Tak pro mě to jsou dvě věci. První motivací by mělo být, že dělám práci, 

kterou dělat chci a která mě baví, druhou částí motivace by mělo být to, že se mi to daří. 

Jo a teď mě napadá ještě třetí a to, že se mi v tom ostatní a zejména vedení snaží neškodit, 

respektive snaží se mi pomáhat v mezích možného a také toto snažení ocenit. 

Tazatel: Existují u tebe okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojen a motivován více než 

jindy? Pokud ano, prosím tyto okamžiky i popsat.  

Respondent: Určitě ano. Pokud vím, že se všichni snažíme dosáhnout stejného cíle,  

na kterém nám záleží. A samozřejmě pak, když se nám ho podaří dosáhnout. 

Tazatel: A kdy naopak nejsi spokojen se svou rolí na SVČ a nejste ani motivován v jejím 

dalším pokračování? 

Respondent: Tak to jsou chvíle, když musím ostatní kontrolovat, zda a jak se plní jejich 

zcela základní agenda. Je to nepříjemná záležitost, která je někdy bohužel nutná.  

Tazatel: Dále bych se chtěla zeptat, jak jsi spokojeni s finančním ohodnocením práce?  

A Co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: těžko říct, já jsem si na tomhle nikdy moc nezakládal, takže jsem asi 

spokojený. Z pohledu zřizovatele, který stanovuje můj plat a případnou odměnu je dle 

mého názoru dost obtížné objektivně finanční hodnocení nějak uchopit. Jako jsou tu sice 

nějaká čísla, ale ta se dají do značné míry manipulovat tak, aby byla hezká.  

Tazatel: A ta druhá část otázky? Co by se mělo v odměňování zohledňovat?  

Respondent: Hmm…Co by se mělo zohledňovat…Tak já bych zohledňoval asi míru 

spolupráce s ostatními organizacemi zřizovanými městem, spokojenost klientů, zapojení  

do projektů, takže jakoby schopnost sehnat peníze z jiných než městských zdrojů, 

společenský přínos pro město, jako jsou akce, jejich kvalita, působení ve veřejném 

prostoru. 
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Tazatel: Takže teď jsi shrnul spíš to, podle čeho by se měla posuzovat výše platu, která  

je přidělená organizaci jako celku, ale podle čeho bys rozděloval odměny ty sám? 

Respondent: Aha, jo ták. No tak myslím si, že bychom měli odměny trošku pozměnit, 

protože jsou rozhozené jenom na jednu část roku, což pro někoho nemusí být motivační, 

když se snaží a dává do práce všechno i během měsíců, kdy to nikdo neocení. Myslím, že 

by se mělo odměňovat podle toho, jak si jsou zaměstnanci schopni plnit i takový ten 

základ a čistě povinnosti, který jim byly přidělený.   

Tazatel: Dobře. děkuju. Dostáváme stravenky. Jak jsi spokojený s jejich výší?  

Respondent: ne, rozhodně nejsem. Chci 100 korunové stravenky, protože současná výše  

už nevyhovuje a neodpovídá ceně obědu, na který chodíme vlastně každej den.  

Tazatel: Rozumím. Využíváš možností dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Respondent: Tak jsou školení, na která jít musím, takže těch se samozřejmě účastním.  

Co se týče různých vzdělávacích kurzů, který by mi přispěly do kroužků, tak těch moc 

není, protože mám tolik práce, že nevím, kdy bych si to dodělával. Takže ano, ale 

samozřejmě v rámci nějakých časových možností. Navíc většina těchto kurzů nemá 

certifikaci, takže by se to i blbě obhajovalo, bohužel.   

Tazatel: Možná je to zbytečná otázka, ale účastníš se zaměstnaneckých akcí? 

Respondent: No tak na většině akcí musím být přítomen vzhledem k mému postavení, 

protože jinak by to působilo blbě, když by na setkání s externisty chyběl ředitel (smích),  

ale jsou samozřejmě setkání, třeba promítání filmu nebo takový ty akce, kdy se prostě jen 

tak domluvíme neformálně, kde chybím. Je to hlavně proto, že mám už skoro tři děti, 

takže po práci jsem radši s nimi. Ale většinou ano, snažím se to nezanedbávat, protože  

je to důležitý.  

Tazatel: A jak bys popsal současnou pracovní atmosféru?  

Respondent: Výbornou, i když někteří zaměstnanci mě dokážou vytočit (smích).  

Tazatel: Čím konkrétně? 
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Respondent: Tak znáš to. Nedělají, co mají, řeší úplné zbytečnosti, mají nesmyslně 

nastavené priority a podobně. Ale tak to beru s nadhledem, to je všude.  

Tazatel: Jo takhle. Dále by mě zajímalo, jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky  

a režim práce?  

Respondent: V podstatě ano, vyhovují. Líbí se mi flexibilita práce, protože si můžu sám 

nastavit den a nemám to nijak pevně stanovené, to je velký plus, protože to není jen tak 

někde. Rád bych využil i home office, ale na druhou stranu nevím, jestli  

by to na fungování organizace mělo pozitivní dopad.  

Tazatel: Proč si to myslíš?  

Respondent: Tak je dobře, že se v práci potkáváme. Ale je fakt, že home office  

by některým usnadnil dojíždění, starost o děti, zvířata v případě potřeby, a tak no.  

Tazatel: To každopádně. Poslední otázka. Jak bys zhodnotil úroveň zpětných vazeb 

v organizaci? 

Respondent: Hmm…záludná otázka. Nevím, jak tuto oblast hodnotí zaměstnanci, ale  

já tady ze své strany vnímám poměrně značný mezery. Myslím si, že dávání zpětné vazby 

není moje nejsilnější stránka, protože pokud vše šlape dobře, tak se obvykle snažím 

odvést dobře svou část agendy, a pokud to moc nešlape, tak se to spíš snažím uhasit než 

stavět lidi do latě. Čili mi z toho vyplývá, že vlastně nejsem moc dobrý manažer (smích). 

Abych nebyl úplně kritický, tak nějaké náznaky zpětné vazby u nás jsou, ale je to vesměs 

pouze k interním zaměstnancům, chtělo by to zcela jistě pravidelné osobní pohovory.  

Tazatel: Toť k interním, ale co teda k externím?  

Respondent: Směrem k externím zaměstnancům je tato oblast dost zanedbávaná, tam  

si myslím, že se snažím ty nejlepší povzbuzovat a chválit, nicméně šedé myši zanikají  

ve skrumáži kroužků. 

Tazatel: Je to asi bohužel tak, nicméně děkuju za rozhovor. 
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Jitka, ekonom, 48 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace?  

Respondent: Uff…Je to hodně věcí: práce mě baví, máme velmi dobrý kolektiv, hezké 

pracovní prostředí, finanční ocenění, nebo práce v místě bydliště, protože fakt,  

že nemusím každý ráno hodinu někam cestovat je pro mě obrovským benefitem.  

Jo a velkou roli pro mě taky hraje i práce mezi kreativními a velmi aktivními, mladými 

lidmi, protože jak se říká, že každý člověk je průměrem lidí, se kterými se nejčastěji 

setkává, tak při práci na SVČ nehrozí, že by se člověk stal sucharem, naopak aktivita  

a duševní svěžest je všudy přítomná. 

Tazatel: Chápu, děkuji. Existují okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojena  

a motivována více než jindy? Dokážeš je popsat?  

Respondent: Jednoznačně ano a je jich více. Momentálně je to…jak to popsat…jakási 

nakažlivost zapáleností pro každou dobou věc a přátelskou atmosférou v kolektivu. 

Motivační je mít kolem sebe lidi, a je to, myslím, alespoň většina kolegů, kteří dotáhnou 

vše do konce a jsou ochotni pomoci ostatním, když je to potřeba. Automaticky pak dělám 

to stejný a mám z toho radost.  

Tazatel: Ještě nějaká situace? 

Respondent: Tak samozřejmě je to také ocenění nadřízeného, a tím nemyslím  

to finanční. Potěší mě taky i pochvala ze strany rodičů, kteří v kanceláři vyřizují různé 

záležitosti. A velmi fajn je setkávat se s kolektivem i mimo pracovní dobu. 

Tazatel: A kdy naopak nejsi spokojena se svou rolí na SVČ a nejsi motivována v jejím 

dalším pokračování?  

Respondent: Z pozice ekonomky je to často pocit opozice a osamění vůči pedagogům, 

ale to se třeba zlepšilo v poslední době tím, že část administrativy byla převedena  

na ostatní…Je to prostě tím, že v kolektivu logicky nemám tu pracovní spřízněnou duši. 

Mám často pocit, že je pro kolegy moje práce nečitelná, nesrozumitelná, a tudíž 

nezajímavá. Pak mě ještě napadá jeden velký problém. Poslední dobou je to velmi rušivé 

prostředí při práci, která vyžaduje soustředění, hlavně v době závěrek a mezd. Je to dost 

stresující a unavující. Bohužel neviditelné.  
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Tazatel: No to je mi bohužel naprosto jasný. Teď trošku něco jiného. Jak jsi spokojena 

s finančním ohodnocením práce? A co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti 

odměňování?  

Respondent: Jsem spokojena, nicméně v oblasti odměňování byl nastaven motivační 

systém, který podle mě není v pár věcech ideální. 

Tazatel: V čem konkrétně? 

Respondent: Odměny jsou teď stanovený pouze na jednu část roku, září a prosinec, takže 

podle mě chybí průběžný odměňování, který by bylo složeno z několika kritérií, podle 

stanovených povinností každýho pracovníka. Ředitel by se měl po celý rok zaznamenávat 

kvalitu splněných úkolů, spolehlivost, dochvilnost, efektivitu, a podobně. Jinak  

si myslím, že by se mělo zohledňovat i množství odvedené práce, protože  

ne u všech je to stejný, i když jsou na stejný pozici.  

Tazatel: No to máš pravdu. Tak další otázka. Vyhovuje ti současná výše stravenky?  

Respondent: Jsem ráda, že dostáváme stravenky jako benefit, takže jsem spokojená, 

protože každej den chodím na oběd, ale musím poslední dobou obědy doplácet, protože 

se zdražily meníčka.   

Tazatel: Taky už mi to nevychází. A co si myslíš o úrovni dalšího rozvoje a vzdělávání?  

Respondent: Za mě je vzdělávání na dobré úrovni. Pravidelně chodím na ekonomická 

školení, mám tak přehled o změnách, kterých je neustále dost. Mám ráda školení i z jiné 

oblasti, kdy se jako kolektiv účastníme různých seminářů, je to pro mě totiž obohacující 

i odpočinkové. 

Tazatel: Jojo, rozumím. Účastníš se zaměstnaneckých akcí?  

Respondent: Ano, vždy, pokud to toho teda nezasáhnou již plánované rodinné aktivity. 

Tazatel: A jak bys popsala současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

Respondent: Jako velmi dobrou. Vážím si toho, jaké mám teď kolegy. Není samozřejmost 

se těšit do práce. 
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Tazatel: Nejsi první, kdo to říká. A jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky  

a režim práce?  

Respondent: Vyhovuje mi flexibilita pracovní doby. Moje pracovní doba je na rozdíl  

od pedagogů převážně pravidelná, ale hlavně v době závěrek zůstávám v práci déle,  

a to zcela dobrovolně, protože pracuju, jak mi vyhovuje. Nikdo mě neposílá domů, ani 

z domu do práce. Důležité je jen to, že je práce hotová včas a bez chyb. Akorát to rušivé 

prostředí no. Možná kdyby byla vyloženě možnost pracovat z domu.  

Tazatel: Myslíš jako na homeoffice? 

Respondent: jojojo, přesně. 

Tazatel: Jasně. A poslední dotaz. Jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Respondent: Pravidelné hodnocení proběhlých aktivit na pondělních poradách je velmi 

užitečný. Nikdo nechodí kolem horký kaše, na rovinu je řečeno, co se nepovedlo  

i co se povedlo. Pokud je tam kritika, je převážně konstruktivní. 

Tazatel: Děkuji mockrát za odpovědi. To je všechno. 
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Tereza, pedagog, 28 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace?  

Respondent: Určitě klima v pracovním kolektivu. To je velká motivace. Potom chuť 

pouštět se do nových věcí s lidmi, se kterými mě práce baví. Dál taky posun a spokojenost 

dětí a rodičů v kroužcích. A taky pocit spokojenosti, když se povede připravovaná akce. 

Až na konci toho všeho je finanční ohodnocení.  

Tazatel: Existují u tebe okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojena a motivována víc než 

jindy? Když tak je prosím i popiš. 

Respondent: Existují. Je to třeba, když se něco podaří zařídit. Nový, schopný externista, 

nové kroužky, peckovní program na akci a tak dále. Dalším takovým okamžikem je, když 

děti ještě několik let po mluví o akcích nebo táborech. A neposlední řadě potom, když 

vidím, co z některých členů kroužků vyroste, když spolu strávíme pár let, nebo když  

si sami řeknou, že by se i pak chtěli potkávat. 

Tazatel: A které okamžiky jsou pro tebe pravým opakem?   

Respondent: Tak třeba při nejasnosti pracovních úkonů, nestálosti rozhodnutí, 

nespravedlivému protěžování některých zaměstnanců nebo při nesmyslných stížnostech 

typu jedna bába povídala a skutečnost je jiná. 

Tazatel: Jojo, vím, co myslíš. A jak jsi spokojena s finančním ohodnocením práce?  

A co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: Zohledňovat by se mělo množství a kvalita odvedené práce a aktivita nad 

rámec povinností. Já jsem spokojená s platem v mezích možností. Samozřejmě vyšší  

by být mohl. Ale vezmu-li v úvahu, že jsme školské zařízení a tak. Tak co už. To je spíš 

na změnu oboru. 

Tazatel: Souhlas. A jak jsi spokojena s výší stravenek? 

Respondent: Ano. Ale lepší by byla karta než stravenky. 

Tazatel: Kvůli čemu? 
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Respondent: Tak protože musíš neustále hlídat, kolik oběd stojí a jestli máš pak 

v peněžence dost na doplacení, protože obědy už jsou zase o něco dražší. Nebo seš 

v obchodě a někde ti stravenku nevezmou, když máš nákup za 70 korun, takže dokupuješ 

zbytečnosti jen, aby ti to vyšlo. 

Tazatel: Jojo, už rozumím. Další otázka. Využíváš možností dalšího vzdělávání?  

Respondent: Ano, ale méně, než bych mohla. Cítím spíš stres, že chybím v práci, protože 

mám tolik povinností, že mi pak jeden den strávený na školení chybí a práci musím třeba 

dodělávat doma nebo po víkendech. Další věc je pak to, že bych se potřebovala rozvíjet  

i v necertifikovaných oblastech, jako je například brazilské jiu jitsu. 

Tazatel: Jasný. Účastníš se zaměstnaneckých akcí? 

Respondent: Teď ano, kdykoli můžu a ráda. Dříve spíše z donucení, protože kolektiv byl 

jiný. 

Tazatel: Takže teď vnímáš pracovní atmosféru víc pozitivně?  

Respondent: Určitě. Líbí se mi nejvíc za těch pět let, co jsem jako interní zaměstnanec  

a mrzí mě, že v této fázi odcházím na mateřskou. Zase chodím ráda do práce, přijde mi, 

že nic není problém a o všem se dá mluvit. 

Tazatel: A co si myslíš o pracovních podmínkách a režimu? Jsi s nimi spokojena?  

Respondent: To je trochu stresující. Pořád je co dělat a většinou ne zrovna v klidném 

tempu. Vymýšlíme další a další věci, které pak reálně neodpovídají do klasického 

běžného tempa, což produkuje práci přesčas nebo z domu, která pak není ohodnocena. 

Pak vnímám jako nešťastné rozložení kanceláří. Já mám výhodu sólo kanceláře, ale 

všichni ne. 

Tazatel: No o tom mi nemusíš ani nic říkat. A jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb 

v organizaci?    

Respondent: Není úplně otevřená mezi zaměstnanci. Určitě je co zlepšovat, ale upřímně 

nejsem fanda nějakých sociálních her na poradách a podobně. 

Tazatel: Chápu. Děkuji moc za tvůj čas. 
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 Miroslava, pedagog, 53 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace?  

Respondent: Jejda, tak toho je opravdu hodně. Mám popsat všechno? 

Tazatel: Určitě ano. 

Respondent: Tak rozhodně je to pohodová atmosféra v kolektivu, smysluplnost mé práce  

a taky to, že ji někdo dokáže vůbec ocenit. Jakože tím myslím nejen Standa (pozn. ředitel),  

ale také rodiče a děti na kroužcích, protože díky tomu je vidět, že si dobrých výsledků 

všimli, a to mě vždycky potěší a motivuje k podobným aktivitám, i když jsou třeba nad 

rámec mých povinností. No a pak samozřejmě taky plat.  

Tazatel: Děkuji. Existují u tebe okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojena a motivována 

víc než jindy? Když tak je prosím i popiš. 

Respondent: Takové stavy opravdu mám. Zejména mezi ně patří nějaká povedená 

činnost. Když se nám na kroužku nebo akci povede zrealizovat nějakej nápad a děti nebo 

klidně i dospělí ho dokáží naplno prožít a vnořit se do toho. No a pak samozřejmě souhra 

kolektivu, to je pro mě hodně důležitý, ale to už jsem vlastně předtím zmiňovala. 

Tazatel: Takže když v kolektivu špatná nálada a nesouhra, tak tě to naopak demotivuje? 

Respondent: Přesně tak. Někdy jsme prostě všichni přepracovaní a unavení a jde to pak 

vidět i na té atmosféře, a pak z toho vznikají různý hádky a tak.  

Tazatel: Je ještě něco, co tě demotivuje? 

Respondent: No pak asi už jen to, že někdy nejsme dostatečně ohodnoceni za odvedenou 

práci, a to jak slovně, tak i finančně.  

Tazatel: Jasný, chápu. Jak jsi spokojena s finančním ohodnocením práce? A co by se mělo 

podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: Musím říct, že ve srovnání s předešlými roky se finanční situace určitě 

vylepšila, protože jsme se začali zapojovat do různých projektů, ze kterých plynou  

i nějaké peníze pro nás jako organizaci, ale naproti tomu si myslím, že vzhledem k tomu, 
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kolik času tady trávíme a jak jsme časově vytížení, bych si představovala lepší 

ohodnocení.  

Tazatel: A podle čeho bys teda chtěla dostávat odměny? 

Respondent: No…myslím si, že tady chybí jakoby komplexní pohled. Nelíbí  

se mi, že se odměny rozdělují z velké části na administrativních úspěších. Nikdo  

tě neohodnotí průběžně za jiné věci, a to mi vadí, protože každej v na SVČ jsme jinej  

a někdo na ty papíry je a někomu to naopak nejde. A když se odměny rozdělují podle 

tohoto, tak je to docela nespravedlivý. 

Tazatel: A jaké jiné věci například? 

Respondent: No tak třeba podle toho, co jsme za celý rok v kroužcích dokázali. 

Tazatel: Mám pocit, že je to také součást hodnocení, ale je to asi o úhlu pohledu. Jak  

ti vyhovují stravenky a jejich současná výše? 

Respondent: Současná výše stravenek mně vcelku vyhovuje. I když tedy dneska už oběd 

za 80 korun nekoupíš, takže si na to musím stejně vždycky doplatit. 

Tazatel: Bohužel to už nestačí, to máš pravdu. Tak. Jak hodnotíš úroveň možností dalšího 

rozvoje a vzdělávání?  

Respondent: Beru jako velký benefit, že mám možnost dalšího vzdělávání zdarma,  

i přes to si i vzdělávání platím, takže by se mi líbilo, kdyby mi na něj zaměstnavatel mohl 

přispět.  

Tazatel: No můžu to zkusit probrat se Standou (pozn. ředitel), ale je to spíše dáno nějakým 

ročním limitem zaměstnance na školení. Další otázka je, jestli se účastníš 

zaměstnaneckých akcí? 

Respondent: Zaměstnaneckých akcí se zúčastňuju, a to i těch mimo pracovní dobu, 

protože to prospívá a utužujeme vztahy v kolektivu. Takže za mě je to příjemné  

a osobnostně rozvíjející.  

Tazatel: A co bys řekla na současnou atmosféru v organizaci? 
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Respondent: Myslím, že aktuálně je na pracovišti otevřená komunikační atmosféra, takže 

je možnost sdělit informace a vědět, že nebude následovat nějakej postih nebo uražení 

ega.  Hodně se atmosféra oproti minulým letům vylepšila a určitě musím vyzvednout 

snahu vedení o nestálé vylepšování situace po všech stránkách. Hodně se mi i líbí,  

že došlo v posledních letech k promísení kolektivu a už tu pracují skoro ve stejném 

poměru muži a ženy, protože třeba před 10 lety tu pracovaly samý ženský a někdy to bylo 

složitý spolu vyjít (smích).  

Tazatel: Rozhodně souhlasím. Jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky a režim? 

Respondent: Tak vzhledem k poslání organizace a charakteru práce si myslím, že jsou 

podmínky furt docela dobrý a stále se zlepšují. Jako určitě je cítit tlak ze strany 

administrativního zatížení, ale za to nemůže organizace, ale systém.  Jako dobré vnímám  

to, že se snažíme ulehčit si to různýma vychytávkama díky moderních moderním 

technologiím.  

Tazatel: A poslední otázka. Jak jsi spokojena s úrovní zpětných vazeb?  

Respondent: Tak tady vnímám trošku problém, protože zatímco akce se vždycky  

na pondělní poradě zhodnocují minimálně hodinu, nemáme prostor na hodnocení práce 

v kroužcích a vlastně si myslím, že je to mnohem podstatnější část práce, poněvadž  

je pravidelná na rozdíl od akcí. Opravdu málo také dostáváme zpětnou vazbu za takovou 

tu každodenní činnost. 

Tazatel: Děkuji moc za rozhovor. 
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Milan, pedagog, 27 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Jako jednu z hlavních motivací v práci beru to, že mě musí práce bavit  

a musím v ní vidět nějakej smysl. Motivaci vnímám taky jako určitou míru volnosti 

v rámci plnění pracovních úkolů, možnost seberealizace a vymýšlení si vlastních projektů 

a aktivit. Až na druhém místě jsou pro mě peníze a další benefity, které mi organizace 

nabízí…Jo a jako velkej benefit právě u nás vnímám množství dovolené.  

Tazatel: Dobře, děkuji. Existují u tebe okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojen  

a motivován víc než jindy? Prosím i popsat.  

Respondent: Hmm…jsou to momenty jak v přímé, tak v nepřímé práci, a to takové, kdy 

se mi něco daří a vidím úspěch a smysl práce. Taky v okamžicích, kdy pracuju na něčem 

obsáhlejším a mám před sebou nějakou tu výzvu.  

Tazatel: A okamžiky, kdy naopak nejsi spokojen? 

Respondent: Nejsem spokojen především s mírou přesčasů, které si někdy nejsem 

schopnej vybrat, a to z důvodu nezastupitelnosti v rámci přímé práce. Vzhledem k mému 

krátkému působení v organizaci je to zatím jediná chvíle, kdy jsem demotivovanej.  

Tazatel: Tak to znám moc dobře (smích). Jak jsi spokojen s finančním ohodnocením 

práce? Co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: S finančním ohodnocením jsem spokojen, ale všeobecně dle mého názoru  

je práce s lidmi, ať už ve školství nebo v sociální oblasti, finančně podhodnocena. Určitě  

by se měl zohledňovat samotný zaměstnancův přístup ke svěřeným úkolům a určitá 

pracovní morálka. Potom mě napadá ještě vlastní iniciativa zaměstnanců při řešení 

nějakýho úkolu. To, že zaměstnanec sám přijde s řešením a zrealizuje ho. 

Tazatel: Děkuju. A jak ti vyhovuje současná výše stravenky? 

Respondent: Výše stravenky momentálně nepokryje cenu menu v restauraci, takže dle 

mého názoru by bylo ideální, kdyby se navýšila třeba na 100 korun. Obecně  

se stravenkami jako formou benefitu jsem spokojen, ale je dobré také popřemýšlet  
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o stravenkové kartě a zájmu o ní ze strany zaměstnanců. Podle mě by to byl zase krok 

vpřed. V minulém zaměstnání jsme ji využívali a je to opravdu lepší.  

Tazatel: Jojo, však jsme se o tom už spolu kdysi bavili. Tak dál. Využíváš možnosti 

dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Respondent: jojo, snažím se současně vzdělávat a využívat šancí, které mi jsou nabídnuty. 

Myslím si, že právě při práci s lidmi by se člověk měl vzdělávat co nejvíce. Školení  

a kurzy ale nejsou vše, člověk by měl mít hlavně zájem být v obraze a učit se nové věci.  

Tazatel: To jo. Jak jsi na tom se zaměstnaneckými akcemi? Účastníš se jich? 

Respondent: Snažím se účastnit všech akcí, i když je to někdy komplikovanější kvůli 

pracovišti mimo mé bydliště. Ale zaměstnanecké akce vnímám jako velmi důležité 

v utváření celkového klimatu mezi zaměstnanci, takže to mám v plánu i do budoucna. 

Tazatel. A jak bys popsal současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

Respondent: Atmosféru vnímám jako bezproblémovou, kdy se jeden na druhého můžeme 

spolehnout. Vnímám vzájemnou podporu a snadnou komunikaci mezi zaměstnanci. 

Nejsem na SVČ dlouho, takže úplně neumím posoudit se situací, která tu byla třeba před 

rokem, ale vím, že se to tu hodně srovnává i mezi externisty. 

Tazatel: Nebylo to tady úplně ideální, co já pamatuju jako externista. Ale zpět 

k rozhovoru. Jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Jak jsem už zmiňoval, režim práce vnímám za jednu z velkých výhod tohoto 

zaměstnání. Zejména možnost rozplánovat si týden, podle svých možností a představ  

je něco, co jen tak někde není možný. Pracovní podmínky pro mě hodně souvisí 

s pracovním kolektivem, takže i ty mi vyhovují. Někdy se mi ale stává, že mi práce 

zasahuje i do volného času, kdy už jsem mimo pracoviště, ale není to zatím nic zásadního. 

Tazatel: A poslední věc. Jak bys zhodnotil úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Respondent: Zpětné vazby a hodnocení probíhá v rámci pondělních porad, tedy mezi 

všemi. Mám pocit, že se tu většinou nehodnotí nic bez dotyčnýho, kterýho se to týká. 
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Navíc vzhledem k tomu, jak nikdo z nás nestíhá, tak bychom to ani neměli, kdy jindy 

řešit, takže mi to vyhovuje. 

Tazatel: Moc děkuji. To je všechno. 
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Viktor, pedagog, 24 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Rozhodně je pro mě důležitý přátelský prostředí a dobré klima v pracovním 

kolektivu. Taky rozhodně potřebuju vidět, že má moje práce smysl. No a potom určitě 

taky být za svou práci řádně odměněn.  

Tazatel: Existují u tebe okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojen a motivován více než 

jindy? Dokážeš je i popsat? 

Respondent: Tak, řekněme, maximální motivace pro mě asi nejvíc souvisí s tou 

smysluplností. Baví mě práce s lidmi, takže je pro mě dobrou motivací dělat něco 

smysluplného pro lidi. Člověku na dobrém pocitu z práce moc nepřidá, když se mu  

na stole vrší hromady papírů a nikam to nevede, není vidět žádný výsledek. Je fajn vědět, 

že jsem nějaký úkol dokončil a tu práci za sebou vidět. Taky potřebuju mít přehled v tom, 

co mě v práci v následujících dnech čeká. Motivaci k práci člověku moc nezvedne 

představa, že má před sebou horu práce a neví, kdy může neočekávaně přibýt další.  

Tazatel: Tak teď jsi mi vlastně i odpověděl na další otázku, která se týkala právě tech 

demotivujících momentů. Chceš to ještě nějak doplnit? 

Respondent: Jenom to, že mou motivaci nejvíc snižují nabalující se úkoly. Špatně asi 

snáším, když si rozvrhnu práci vzhledem ke svojí pracovní době a někdo na mě začne 

sypat další úkoly, které mě dostávají do časové tísně a tím pádem taky často vyžadují 

přesčasy a zasahují do mého osobního volna. To jednomu na pracovní morálce rozhodně 

moc nepřidá. 

Tazatel: Chápu. Odráží se to nějak na tvé spokojenosti s finančním ohodnocením práce?  

Co by se teda podle tebe mělo zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: Tak spokojený člověk asi není nikdy (smích).  Práce na SVČ je podle mě 

třeba oproti práci na škole mnohem časově náročnější, je mnohem obtížnější vzít si volno, 

člověk musí dovolenou plánovat vážně dlouho dopředu a vlastně se nezastaví ani 

v průběhu školního roku, ani o prázdninách a často ani o víkendech. Tohle bych,  

co se odměňování týče, určitě zohlednil. Ve státním sektoru je to ale asi hodně nereálný 

požadavek. 
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Tazatel: Tak třeba kdyby se aspoň zohledňovali ty přesčasy?  

Respondent: Jo, to určitě. 

Tazatel: Dobře, děkuji. A co říkáš na stravenky a jejich současnou výši? 

Respondent: Ale jo, benefit je to dobrej. Někdy ta částka vyjde, jiny zas ne, ale to by asi 

bylo stejný, i kdyby byla stokorunová.  

Tazatel: To máš asi pravdu. Tak jdeme dále. Využíváš možnosti dalšího rozvoje  

a vzdělávání? 

Respondent: Pokud vím, že mě to v práci nedostane do další časové tísně, určitě se snažím 

využívat možností dalšího vzdělávání. To je pro mě určitě hodně důležitý. 

Tazatel: Máš to stejně i u účasti na zaměstnaneckých akcích? 

Respondent: Ano, ne vždycky je na to čas, ale snažím se. Určitě je fajn poznat kolegy 

jinak než jen v kanceláři. 

Tazatel: A Jak bys popsal současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

Respondent: Jsme malý kolektiv a vzhledem k tipu práce nemáme problém s komunikací, 

což rozhodně hodnotím jako velký plus. Co podle mě občas skřípe, je právě ten časový 

tlak. Rád bych měl jednoznačně oddělené svoje osobní volno a práci a být na telefonu 

k dispozici v podstatě 24/7 a muset počítat s tím, že budu muset přijít do práce hasit 

nějaký požár, je pro mě občas hodně nepříjemný a stresující. Jinak je ale kolektiv vážně 

super, a hlavně v posledních měsících mi vážně hodně pomohli. Je fajn vědět, že kolegové 

nejsou jen kolegové.  

Tazatel: Opět jsi mi částečně odpověděl na další otázku, která se týkala spokojeností 

s pracovními podmínkami a režimem práce. Chceš to zas nějak doplnit? 

Respondent: Jen tak, že ty podmínky nejsou úplně ideální, ale to nejsou asi nikdy nikde,  

to si plně uvědomuju. V tomhle zaměstnání musí člověk počítat hlavně s určitou časovou 

flexibilitou, ale zase si nemyslím si, že by to ale mělo být považováno za samozřejmost.  

Je to skvělá práce, ale pořád je to jen práce.  
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Tazatel: A poslední otázky. Jak bys zhodnotil úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Respondent: Máme pravidelné porady, kde se tyhle věci řeší a je nás vážně malinko. 

Takže prostor pro zpětnou vazbu je, podle mě, docela nadstandartní. Myslím  

si, že i kdybychom chtěli zvýšit tuhle úroveň, není to kam nacpat. 
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Klára, školní asistent, 26 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Když to vezmu obecně, tak určitě to, aby vůbec nějaká pracovní motivace 

byla, protože když tě do práce nic nemotivuje, tak nemá smysl tam pracovat a je lepší 

změnit práci.  

Tazatel: No a když to vezmeš přímo na tvou práci na SVČ?  

Respondent: No tak u mě to je asi hlavně dobrý kolektiv a odměna. 

Tazatel: Finanční odměna? 

Respondent: Taky, ale celkově jako pozitivní zpětná vazba, která samozřejmě nemusí být 

daná penězma, ale třeba jen slovně. 

Tazatel: Už chápu.  Existují okamžiky, kdy jsi v zaměstnání spokojená a motivovaná více 

než jindy? Dokážeš je i popsat? 

Respondent: Takové okamžiky jsou a jsou to právě ty, které jsem už nakousla. Takže, 

když mám třeba nějaký úkol, který splním a tahle práce je odměněna pochvalou nebo 

třeba i nějakou tou korunou navíc. Mám pak takovej ten pocit, že nejseš v kolektivu 

zbytečná a že tam patříš. 

Tazatel: A máš i opačné okamžiky? Demotivující?  

Respondent: Taky. Když mám pocit, že má někdo nějaké výhody, na které ostatní nemají 

nárok. Pokud jsou věci, které některým zaměstnancům prochází a jiným ne. Tohle  

mě dokáže demotivovat.  

Tazatel: Takže je to vlastně jakási nespravedlnost? 

Respondent: Přesně. 

Tazatel: Když už jsme se bavili i o finančních odměnách. Jak ty jsi spokojená se svým 

finančním ohodnocením? A co by se v rámci odměn mělo zohledňovat?  

Respondent: Ale jo, jsem. I když co se týče odměn tak jsou nějaký věci, co by se mohly 

více zohledňovat a být z toho pak třeba odměny i během roku. Je to například včasná 
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docházka, protože ne vždy všichni chodí tak, jak by měli, a to je nefér vůči těm, kteří  

to dodržují. Dál pak někteří pracovníci mají hodně akcí, to by si podle mě zasloužilo také 

zohlednit, ale za předpokladu, že budou založené a odevzdané včas. No a pak nesmí 

chybět i spokojenost rodičů a dětí. 

Tazatel: No toho teda je (smích). Ještě něco?  

Respondent: Ale to víš jo. Určitě by se mohla zohledňovat i práce navíc. Dále pak včasné 

plnění úkolů, spolehlivost, ale i třeba kolegiálnost a dobrá nálada (smích) promiň, tohle 

jsem musela prostě všechno říct. 

Tazatel: Ne to je právě dobře, že mi to takhle podrobně popisuješ.  

Respondent: Jako já vím, že to není top ukazatel, ale prostě mi přijde, že to dělá hrozně 

moc. Ale abych nebyla furt jen negativní, tak oceňuju motivační systém za táborovou 

činnost. Myslím, že podobné systém by mohl být i na práci během roku. 

Tazatel: Děkuju za vysilující odpověď. Jinak jak ti vyhovuje výše stravenky? 

Respondent: No popravdě nevyhovuje. Raději bych využívala stravenky ve větší hodnotě. 

Třeba 100 korunové. Úplně nejlepší by ale byla stravenková karta, i když jako nevím, 

jestli to vůbec příspěvkovka může mít, ale všichni ze známých, co to mají, si to hrozně 

chválí. 

Tazatel: taky jsem na to slyšela chválu. Jak jsi na tom s využíváním možností dalšího 

rozvoje a vzdělávání?  

Respondent: Tohle je pro mě jedna z výhod naší práce, že se můžeme v podstatě zadarmo 

dál vzdělávat. Akorát mě mrzí, že někdy to prostě kvůli pracovnímu vytížení nebo tomu,  

že v ten den máš zrovna kroužky nebo službu, není možný. A musíš bohužel někdy 

upřednostňovat ty školení, který jsou nezbytný, jako byla třeba ta inventarizace.  

Tazatel: Snad bude někdy víc času i na další školení no. Tak dál bych se chtěla zeptat, 

jestli se účastníš zaměstnaneckých akcí? 

Respondent: Tak takových těch oficiálních jako je vánoční večírek, akce pro externisty  

a tak, se vždycky účastním. Líbí se mi, že jsme si začli s interňákama dělat i takový 
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neoficiální setkání v práci, jak bylo třeba to promítání filmu a podobně. Možná by nebylo 

od věci pořádat to s nějakou pravidelností a zapojit i exterňáky, protože vím o několika, 

co by určitě přišli rádi. 

Tazatel: No to zní skvěle. To souhlasím. Díky tomu se zlepšuje celkově i atmosféra 

v organizaci, což je i další věc, na kterou se chci zeptat. Co si teda myslíš o současné 

atmosféře u nás? 

Respondent: Atmosféra mi přijde super, máme skvělý kolektiv, a to se mi hrozně líbí. 

Jako jasně, najdou se i momenty, kdy dojde k nějakým neshodám nebo konfliktům, ale 

řekla bych, že jsme schopni si to vyříkat, a i když je chvilku dusno, potom zase 

vychladneme. Důležitý je to všechno probrat a vlastně si myslím, že nás kolikrát  

ty neshody daleko víc pak stmelí a někam posunou. 

Tazatel: To jednoznačně. Jinak jak ti vyhovují pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Líbí se mi flexibilní pracovní doba, ale na druhou stranu seš svázaná 

s nějakým časem tvých kroužků nebo službou, a přes to nejede vlak, jak je rok dlouhej, 

takže třeba dovču nebo nějaký volno na osobní věci si vzít nemůžeš. To prostě musím 

vždycky vyřešit v ty dny, kdy nic nemáš, což je u interňáků někdy dost problém, protože 

já mám snad každej den něco (smích).  

Tazatel: A už jen poslední otázka. Jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb  

v organizaci? 

Respondent: Úroveň zpětných vazeb mi celkem vyhovuje, protože co je potřeba říct přede 

všema, tak si řekneme a zhodnotíme na poradě, a jinak si to vyříkáme individuálně.  

Asi to nepotřebuju víc hodnotit a nemám na to víc ani v práci čas.  

Tazatel: Tak jo. Moc děkuju.   

  

 

     

  



XXI 

 

Radka, pracovnice úklidu, 43 let 

Tazatel: Co je pro vás důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Já myslím, že vzhledem k náplni mé práce hlavně milý kolektiv, plat,  

a abych měla dostatek informací včas. Tím myslím, abych přesně věděla, kdy přijede 

nějaký ubytko, nebo je akce, tábor. Protože se tomu musím přizpůsobovat hlavně časově.  

Tazatel: A existují u vás nějaké okamžiky, kdy jste v práci více spokojená a motivovaná? 

Respondent: Asi když jsem oceněná za svou práci. Jakože mě pan Oplatek (pozn. ředitel) 

pochválí za dobrou přípravu před akcí nebo úklid po akci. Samozřejmě tím myslím  

i ocenění penězi navíc. Protože pak je vidět, že nejsem pro organizaci zbytečnej článek.  

Tazatel: Ano, chápu. A máte i okamžiky, kdy jste naopak nespokojená? 

Respondent: Jojo, hlavně když teda nemám úplný informace nebo se vynoří něco navíc 

s čím jsem nepočítala. Jako tyhle věci kolikrát nesouvisí s organizací ani vedením, ale 

třeba tím, že po pronájmu nebo kroužcích špatně uklidí a já mám na stejný čas víc práce 

a tak. 

Tazatel: A co si myslíte o finančním ohodnocení?  

Respondent: Já jsem spokojená. Tak plat uklízečky nikdy nebude vysokej, ale mám 

poloviční úvazek, můžu se věnovat většinu dne rodině, a přitom přinesu domů i nějaký 

peníze, takže si nemůžu na nic stěžovat. 

Tazatel: Dostáváte i stravenky. Jste spokojená s její výší?  

Respondent: Vcelku to jde. Za stravenky nechodím na obědy, protože jsem v práci jen 

ráno a část dopoledne, takže obědy si už vařím pro sebe a děti doma. Stravenky využívám 

jen na nákupy v obchodě a vždycky si to nějak napočítám, aby mi nákup vyšel. 

Tazatel: Jasně, chápu. Jak to máte se zaměstnaneckými akcemi, třeba na Vánoce nebo 

konec školního roku. Účastníte se? 

Respondent: Moc se neúčastním. Akorát vánočního večírku, protože to vnímám tak,  

že jdeme někam všichni interní zaměstnanci.  
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Tazatel: A proč se neúčastníte? 

Respondent: No, protože na to moc nejsem. Mám rodinu a raději jsem po práci s nimi. 

Tazatel: Tak to je jasný. Jaký máte pocit z atmosféry na pracovišti? Je tohle i důvod, proč  

se neúčastníte akcí? 

Respondent: Ne ne, to určitě ne. Tím, že chodím do práce velmi brzy ráno a odcházím 

kolikrát ještě před devátou, často se ani s nikým nepotkávám, ale i tak je podle  

mě atmosféra velmi přátelská. 

Tazatel: V návaznosti na tuto odpověď, jste spokojena s takto nastavenými pracovními 

podmínkami a režimem práce? 

Respondent: Možná se vám to bude zdát divný, ale jsem (smích). Nevadí mi ranní 

vstávání a dopoledne už jsem z práce doma. Když je akce nebo je léto, tak  

je to samozřejmě trošku jiný režim, ale s tím se musí počítat. 

Tazatel: Tomu naprosto rozumím. A dostáváte někdy od vedení zpětné vazby? Jaká  

je případně jejich úroveň? 

Respondent: Tím, že se s nikým moc nepotkám, tak jen párkrát do roka, ale upřímně  

mi to vůbec nevadí. Chápu, že moje pozice nepotřebuje tak často nějaký zpětný vazby 

jako třeba ta pedagogická práce. 

Respondent: Děkuji. 
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Příloha 2: Přepisy rozhovorů externích pracovníků 

Lenka, 41 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Tak asi zejména přátelský kolektiv, příjemné pracovní prostředí, možnost 

rozvoje jak osobního, tak i pracovního a sebenaplnění. Ale to je spíš moje osobní 

motivace k práci než, že by to mohl ovlivnit zaměstnavatel. Důležité je také finanční 

ohodnocení. A teď nevím, jak to říct, ale pocit místa, důležitost. Jakoby takový ten pocit, 

že jsi důležitý článek v celém tom řetězci.  

Tazatel: Rozumím. Máš na SVČ okamžiky, kdy jsi spokojena a motivována víc než 

jindy? Když tak prosím i popsat.  

Respondent: Když máme s dětmi výstavu, takže jakoby to završení roční práce dětí, 

dojdou rodiče i veřejnost. A objeví se kolegové ze SVČ, tak to je pěkné. A když je 

oceněna Standou (pozn. ředitel) naše práce, a to hlavně ta, která není vidět, ale je jí hodně. 

Potom taky situace, když rodiče napíšou děkovný mail. 

Tazatel: A máš i opačné chvilky? 

Respondent: Hmm…To bylo asi spíše jen ze začátku, když jsem si pořád nebyla jistá 

svým místem a postavením, stále se měnily podmínky, nebylo jasné za kolik, a co vše  

je a není náplní mé práce, ale to je fakt dávno, na to jsem si vzpomněla až při tomto 

rozhovoru. Nyní to jsou spíše drobné nelady v komunikaci, nic fatálního. Ale je pravda, 

když se hodiny nedaří, s dětmi se nedá domluvit a pracovat, že krátce pochybuju o svých 

schopnostech. 

Tazatel: Když jsi na začátku zmiňovala, že je pro tebe motivační i finanční ohodnocení, 

tak jak jsi spokojena s tím současným ohodnocením? 

Respondent: Teď po přidání, je to zase veselejší (smích). Poměr času stráveného prací 

přímou i nepřímou v poměru peněz není ideální, ale beru v potaz, že jsem externista  

a výtvarné kroužky zabírají více času v přípravě i následné práci. 

Tazatel: Je to bohužel tak. Využíváš alespoň možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Respondent: Ano a jsem za to ráda. Beru to jako rozvoj na profesní i na osobní úrovni. 
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Tazatel: A co zaměstnanecké akce. Účastníš se a hodláš se účastnit letos? 

Respondent: Ano účastním, je to příjemné poznávání lidí, se kterými pracuji z jiné, 

neformální, lidské stránky.  A ráda se opět zúčastním. Například při nočním pochodu 

v rámci stmelování kolektivu jsem poznala sílu některých lidí, o které jsem netušila,  

že ji v sobě mají a vidím je v jiném světle, jinak si jich vážím. 

Tazatel: To jsem ráda, že ti to tolik dalo. Jak bys tedy ještě popsala současnou pracovní 

atmosféru v organizaci? 

Respondent: Jako příjemnou, přátelskou, také mladou a energií nabitou. Teď to byl trošku 

často měnící nebo spíš částečně se obměňující kolektiv, který ale výborně funguje a jako 

externista nepociťuji nepříjemné změny. 

Tazatel: To teda jo a změny bohužel ještě budou, ale teď k další otázce. Vyhovují  

ti nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Ano, nebo nepřemýšlela jsem o tom, že by to mohlo být vzhledem k typu 

práce jinak. Je také pravda, že nejsem zaměstnanec, který si vyzjišťuje všechny své 

možnosti a výhody, spíše čekám, co mi je nabídnuto. 

Tazatel: To je možná škoda, klidně se přijď zeptat na cokoliv. Poslední otázka na tebe  

je, jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Respondent: Zpětnou vazbu na mě a moji práci od rodičů a dětí nebo od vedení?  

Tazatel: Můžeš klidně popsat obojí.  

Respondent: Tak z kroužků, kam chodí děti samy, dostávám jen občas zpětnou vazbu, ale  

za to pozitivní. V kroužcích, kam chodí děti s rodiči, je to občas slovní poděkování  

na konci hodiny, ale nejpádnější je, když se opět přihlásí do nového roku nebo pololetí. 

Jako zpětnou vazbu ze strany vedení vůči mé práci beru odměnu na konci roku, i když 

nevím, jak je to plošně. Také si cením poděkování v rámci proslovu na vernisáži výstavy 

v knihovně. Pozitivní zpětnou vazbou je i to, že v poměru více kroužků, které nyní mám, 

mi bylo dáno najevo, že se o mne stále stojí. 

Tazatel: Moc děkuji za tvůj čas. To je všechno. 
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Petr, 36 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Na prvním místě musím říct smysluplnost práce. Pokud bych se podílel  

na něčem, co by se míjelo účinkem, tak by má motivace razantně klesala. Dalšími 

nezbytnostmi jsou pro mě finanční ohodnocení, dobrý kolektiv spolupracovníků  

a pozitivní zpětná vazba od účastníků kroužku případně jejich rodičů. 

Tazatel: Existují okamžiky, kdy jsi v zaměstnání na SVČ spokojen a motivován více než 

jindy? Prosím tyto okamžiky i popsat.  

Respondent: Jsem typ člověka, který rád něco buduje a vytváří. Proto mě nejvíce motivují 

situace, ve kterých se můžu podílet na vytváření něčeho nového nebo něco stávajícího 

rozvíjet. Konkrétně tyto prožitky přicházely zpravidla při plánování nových kroužků  

a také rozvoje florbalových týmů, které jsem měl na starost. 

Tazatel: Kdy naopak nejsi spokojen ani motivován svou rolí na SVČ? Opět i popsat 

prosím. 

Respondent: Upřímně se jednalo o období, kdy jsem byl SVČ takzvaně k ruce a téměř 

pravidelně jsem byl využíván jako pracovní síla na větších akcích. Šlo zejména  

o jednoduché činnosti typu přines, podrž, nachystej, ukliď. A tohle je to pravý opak toho, 

co je pro mě atraktivní. V současné době už to tolik není, ale je to asi spíš tím,  

že už se tolik neúčastním těchto akcí. 

Tazatel: Když jsi v rámci motivace zmiňoval předtím i finanční ohodnocení, tak jak jsi 

s ním na SVČ spokojen a co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: S finančním ohodnocením jsem za celou tu řadu let byl vždycky nadmíru 

spokojený. Tu práci jsem vždycky bral částečně i kvůli vlastní potřebě realizace. Finanční 

odměna ale byla nezbytná, aby se snáze překonala únava po náročném pracovním dnu 

v mém hlavním zaměstnání. Ne každý den je člověk stoprocentně nadšený do svých 

činností, a proto je třeba udržet motivaci i penězi.  

Dle mého názoru by se v rámci externistů na SVČ měla zohlednit řada kritérií. V prvé 

řadě náročnost kroužku a to proto, že vést např. dvacet dětí při sportovní aktivitě  
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ve velkém sále je určitě náročnější než například plést korálky s pěti dětma v klubovně. 

Dále bych zohlednil atraktivitu vedoucího. Pokud se jedná o erudovaného, žádaného  

a úspěšného vedoucího, měl by být jinak ohodnocen než někdo, kdo bude relativně snáze 

nahraditelný. Myslím, že by se měla odměňovat i loajalita čili ti, kteří například u SVČ 

vydrží déle, by měli vidinu nárůstu platu nebo bonusu za jakoby odsloužené roky. 

Tazatel: Ten poslední návrh se mi fakt moc líbí. To by bylo opravdu fér a motivující. 

Děkuju. Využíváš na SVČ možnosti dalšího vzdělávání?     

Respondent: Vzpomínám si na jeden kurz pro trenéry florbalu, který se mi líbil a určitě 

bych se nebránil dalšímu. Pokud budou nabídky na vzdělávání i v dalších oblastech, rád 

je zvážím, ale v poslední době jsem žádného školení nevyužil.  

Tazatel: Tak snad tě zas brzo něčím zaujmeme (smích). Dále bych se chtěla zeptat, jestli  

se účastníš zaměstnaneckých akci a jestli se budeš účastnit i letos? 

Respondent: Pokud mi to čas dovolil, tak jsem se na setkání zaměstnanců vypravil. 

Podobně tomu bude i letos čili pokud to půjde, rád přijdu. Z minulosti musím ocenit 

hlavně pobytový zážitek v Čučicích, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Obecně 

preferuju spíše zážitkové akce před obyčejným tlacháním u piva.  

Tazatel: Rozumím. A jak bys zhodnotil současnou pracovní atmosféru na SVČ? 

Respondent: Popravdě musím přiznat, že jsem, kvůli narození syna, své aktivity na SVČ 

v letošním roce výrazně utlumil, a proto se s kmenovými zaměstnanci, ale i s externisty 

nevídám tolik jako dříve. Hodnotit tak současnou atmosféru nedokážu.   

Tazatel: To je pochopitelný. Dále bych se chtěla zeptat, jestli ti vyhovují nastavené 

pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Určitě ano. Vyhovuje mi, že se spousta věcí dá vykomunikovat vzdáleně, 

aniž bych musel do SVČ přijít. Nejvíce mi však vyhovuje, že mi SVČ plně vyšlo vstříc 

ohledně nastavení mého kroužku, který byl letos nově založený a u kterého jsem 

vyžadoval několik specifických záležitostí. 

Tazatel: A kroužek má velký úspěch teda, co vím. Tak poslední otázkou je, jak bys 

zhodnotil úroveň zpětných vazeb v organizaci? 
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Respondent: Myslím, že tohle je věc, která by se mohla více rozvinout. Zpravidla jsem 

byl zvyklý dostávat zpětnou vazbu jen tím, že mi byla navýšena odměna či dána 

jednorázová odměna. Myslím si, že by každého externistu potěšilo, kdyby se mu dostalo 

konkrétní zpětné vazby od svých nadřízených. Měl by tak potvrzení toho, že si vede 

dobře, případně by získal podněty pro zlepšení své práce. Hromadné pochvaly osobně 

zcela pomíjím. 

Tazatel: Moc děkuju za skvělé připomínky a návrhy. 
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Zuzana, 35 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Aby mě práce bavila, aby pro mě byla smysluplná, abych byla oceněná,  

a to jak vedením organizace, tak taky klienty, jako tedy dětmi a případně rodiči. Rozhodně 

potom, aby mě občas někdo pochválil nebo poděkoval, případně i zkontroloval. Je pro 

mě důležitý, abych měla v rámci této práce pocit, že patřím do nějakého týmu, skupiny, 

organizace. Abych s dětmi zažila pocit úspěchu a jasně, ani mzda není na mateřské 

k zahození… 

Tazatel: Máš na SVČ nějaké okamžiky, kdy jsi spokojená a motivováná více než jindy? 

Prosím tyto chvíle taky popsat. 

Respondent: Těchto situací je celá řada, ale jsou povětšinou spojeny s nějakou aktivitou  

v kroužku. Pokud bych je teda měla popsat tak například když máme přátelský zápas 

s děvčaty a dáme gól, když vidím, že holky trénink baví a jsou zapojené a nadšené, když 

se plánuje nějaký výjezd na turnaj nebo přátelské utkání, když mi přijde výplata (smích), 

když mně rodiče nebo i holky řeknou, že je kroužek baví a těší se na další florbal.  

Tazatel: A máš i opačné situace? Kdy nejsi spokojena a jsi spíš demotivována? Opět 

prosím i popsat. 

Respondent: Ale to víš, že jo. Jsou to vlastně opaky k tomu, co jsem řekla před chvíli. 

Takže jsou to spíš situace, kdy jsou holky v kroužku otrávené a zpruzené, když je kroužek 

pomalý a já je nedokážu zapojit a strhnout, když mě neposlouchají, jsou roztěkané, baví 

se spolu a ruší. No a pak to jsou taky situace mimo chování dětí na kroužku. Třeba když 

mám hodně práce, není mi dobře nebo můžu mít jiný program, ale celé odpoledne mám 

zablokované hodinu a půl dlouhým kroužkem. Je to zavazující a někdy i omezující. Potom 

taky když jdu něco řešit na SVČ a je vidět, že je zdržuji od práce. Další takovou chvilkou 

je ldyž vím, jak se někdy o externistech mluví. Teď nevím, jak to popsat, ale někdy v tom 

shonu a objemu starostí není čas se s tím moc párat, takže někdo řekne něco jako:  

Jí už přidávat nebudeme, řekla, že kroužek příští rok nepovede, tak to ani nemá cenu… 
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Tazatel: Aha, aha, rozumím. Když jsi zmiňovala i peníze tak, jak jsi spokojená 

s finančním ohodnocením práce? Případně co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti 

odměňování? 

Respondent: Finanční ohodnocení by určitě mohlo být vyšší, s ohledem na nutnost 

přípravy na kroužek a se zodpovědností, kterou máme. Navíc jít někam do práce  

na cca 5 hodin a mít hodinovou taxu 120 korun za hodinu je něco jiného než někam jít  

na hodinu, hodinu a půl, a přitom se kvůli tomu oblékat, připravovat, cestovat, být tam 

dostatečně před a po a mít tyto peníze. V podstatě celé odpoledne mám rozházené  

a za dvě stovky. Kdyby mi šlo jen o finanční zisk, tak externího pracovníka nedělám  

a jdu se zašít někam, kde je práce více kontinuální, tedy na několik hodin v kuse, a méně 

náročná na přípravu a vybavení. 

Tazatel: To s tebou plně souhlasím. Práci externistů znám moc dobře. Využíváš alespoň 

možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Respondent: Jako externista příliš nevyužívám. Ráda bych využívala, ale nemám moc 

přehled o možnostech a navíc chápu, že je nutné nám to jako externistům opravdu pořád 

podsouvat a připomínat. Chtěla jsem jít v sobotu na přednášku o zdravých zádech  

a zapomněla jsem na to. Škoda…Ale ráda bych využívala, zvlášť když je teď projekt 

šablony a organizaci to nic moc nestojí, a ještě plní své šablony u toho. Jen je potřeba 

nám to více asi více servírovat.  

Tazatel: Máš pravdu. Je potřeba tohle určitě zlepšit. Dále bych se chtěla zeptat  

na zaměstnanecké akce. Účastníš se pravidelně? 

Respondent: Ano a moc chválím akci s krasopsaním, které jsem se zúčastnila a uvítala 

bych víc takovýchto akcí pro komunitu externistů a přátel SVČ. Zúčastnila jsem  

se většiny nabízených akcí a všechny byly moc příjemný. Mám mezi ostatními internisty 

i externisty SVČ kamarády a ráda je kdykoliv uvidím. Je to pro mě vlastně největší 

motivace, proč být zaměstnanec SVČ. Ve chvíli, kdy se já starám o děti z kroužku, tak 

naopak miluju, když se někdo stará o mě a něco pro mě připraví a nachystá. Děsně mě  

to baví a hodně si to užívám. A bohatě stačí, když mi někdo na SVČ nabídne kafe nebo 

čaj a cítím se tam vítaná. A samozřejmě konec školního roku s akcí pro externisty  

s programem a pohoštěním, to je taková třešnička na dortu.  
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Tazatel: Ehm a jak bys tedy popsala atmosféru na SVČ v současnosti?  

Respondent: Uhoněná. Zaměstnanci jsou v kalupu, působí na mě trochu přepracovaně  

a zatíženě. Žijí absolutně svojí prací a ta je hodně pohlcuje, baví se o ní pořád pořád pořád 

a nedokážou pořádně vypnout. Jinak jsou na mě ale moc milí, vstřícní. Působí uvolněným 

mladistvým dojmem a jako že tam mají dobrou partu a práce je sice zatěžuje, ale baví.  

Tazatel: Já bych řekla, že jsi to vystihla naprosto přesně (smích). I když jsi to už trochu 

nakousla, máš ještě něco k pracovním podmínkám a režimu práce? 

Respondent: Ano, už jsem něco zmínila, ale tak v oblasti florbalu se pracuje hodně a jsem  

ve skrze spokojená, i když by to stále chtělo abychom my, jako vedoucí, více 

komunikovali, kroužky byly více provázané, abychom se více vzdělávali, ale to je zase 

k tomu školení. Ráda bych třeba jela na kroužek do jiné organizace, navštívila kroužek 

jiné skupiny. Od interního pedagoga, který nás má na starosti bych potřebovala, aby byl 

více dominantní a vůdčí. A to je asi všechno, co jsem k tomu ještě chtěla dodat.  

Tazatel: Dobře, děkuji. A poslední věc. Jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb 

v organizaci? 

Respondent: No upřímně nic moc. Na kroužek mi byla 2krát nahlášená hospitace  

a ani jedenkrát vedoucí nakonec nepřišel. I přesto že jsem se tím dopředu trochu 

stresovala a počítala s tím. V kroužku teď řeším nějaké menší problémy a byla bych ráda, 

kdyby se někdo přišel podívat pohledem zvenčí a poradil mi. 

Tazatel: To by určitě chtělo. Jinak děkuji a už tě nebudu dál rušit. 
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Jakub, 24 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Pokud se to týká pouze SVČ, tak za sebe asi nedokážu odpovědět. Jsem rád,  

že mohu trénovat děti ve svém oddíle, baví mě to a kdyby to nešlo pod SVČ, budu v tom 

pokračovat jinak. Nicméně věřím tomu, že pro mnohé je důležité finanční ocení či další 

benefity.  

Tazatel: Dobře. Existují u tebe okamžiky, kdy jsi na SVČ spokojenější a motivovanější 

více než jindy? 

Respondent: Má motivace je vždy stejná. Takže za sebe můžu říct, že se při své práci  

na SVČ jsou moje pocity pořád stejný. Baví mě být s děckama na kroužku, předávat jim 

svý znalosti a tak. 

Tazatel: Takže nemáš ani opačný okamžiky? Chvíle kdy seš demotivovanej  

a nespokojenej? 

Respondent: Na kroužku ne. V rámci organizace to bývalo dost časté do té doby, než  

se změnilo interní obsazení zaměstnanců SVČ. 

Tazatel: A co to bylo za chvíle konkrétně? 

Respondent: Asi to bylo takovým tím celkovým přístupem. Přijdeš na SVČ a máš pocit,  

že seš spíš na obtíž. 

Tazatel: Jojo, vím, o čem mluvíš. Teď mi prosím řekni, jak jsi spokojenej s finančním 

ohodnocením a podle čeho by se mělo podle tebe odměňování rozdělovat? 

Respondent: Finanční odměna pro mě nehraje roli. Dost často neodevzdám ani soupisku 

hodin (smích).  

Tazatel: Takže na to nemáš ani žádný jiný názor? 

Respondent: Objektivně si myslím, že odměny jsou malý na to, aby někoho motivovali  

se podobným činnostem věnovat. Ale to je problém všude. I od známých vím, že většinou 

nějaký finanční ohodnocení neřeší, protože to dělají pro svou radost. Zohledňovat  
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by se měla kvalita práce, nikoliv dosažené vzdělání. Mnozí instruktoři bez vzdělání vedou 

kroužky daleko svědomitěji a kvalitněji než vystudovaní pedagogové. 

Tazatel: Rozumím. Využíváš místo odměny aspoň možnosti dalšího rozvoje  

a vzdělávání? 

Respondent: Nevyužívám, protože na to nemám časovou kapacitu. A vlastně mě zatím 

ani žádná možnost neoslovila. 

Tazatel: A účastníš se zaměstnaneckých akcí? Nebo máš to v plánu aspoň letos? 

Respondent: Jojo, účastním. Je na nich fajn atmosféra a každý rok stoupá jejich úroveň 

akcí. I letos mám v plánu se určitě účastnit. 

Tazatel: Vzhledem k tvým předchozím odpovědím chápu, že vnímáš atmosféru 

v organizaci jako dobrou. Je to tak? 

Respondent: Upřímně nejlepší za poslední roky. Z mýho pohledu na mě aktuální kolektiv 

internistů SVČ působí velice dobře. Kdykoliv se dostanu na SVČ, panuje tam alespoň 

z vnějšího pohledu příjemná atmosféra a nic není problém, tak jak tomu dřív bývalo. 

Tazatel: A jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Rozhodně vyhovujou. Tak mám tu dva kroužky, který jsem si sám vymyslel, 

sám si zvolil čas. Je tu navíc všechno, co potřebuju, takže mi nic nechybí.  

Tazatel: Ještě poslední otázka. Jak bys zhodnotil úroveň zpětných vazeb v organizaci? 

Respondent: týjo…asi nemůžu ani posoudit. Žádný zpětný vazby se ke mně letos vůbec 

nedostaly. 

Tazatel: A měl bys rád od vedení víc zpětných vazeb na tvou práci? 

Respondent: Asi je mi to jedno. Do teď mi to nevadilo a neměl bych asi ani čas na nějaký 

zdlouhavý rozhovory.  

Tazatel: Tak to je vše. Díky.   
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Barbora 1., 22 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace?  

Respondent: Tak v první řadě je to kolektiv lidí, kteří se navzájem podporují, pomáhají  

si a motivují se k lepším pracovním výsledkům. Kolektiv je podle mě opravdu naprostý 

základ. Dále samozřejmě odpovídající platové ohodnocení s možností benefitů nebo 

finančních bonusů odvíjejících se od odpracované doby a snahy. 

Tazatel: Existují okamžiky, kdy jsi na SVČ spokojená a motivovaná víc než jindy?  

A pokud ano, dokážeš tyto okamžiky i popsat?  

Respondent: Určitě jo. Mojí motivací na SVČ jsou především děti, když jsou spokojení, 

pak jsem i já. Ráda bych je někam posunula a ukázala jim třeba i lepší směr, především 

že je pohyb lepší než sedět za počítačem. Více motivovaná, než jindy jsem tedy pokud 

oni dosáhnout nějakých výsledků nebo se sami někam posunou na základě společných 

aktivit v kroužku.  

Tazatel: Kdy naopak nejsi spokojena se svou rolí na SVČ a nejsi ani motivována v jejím 

dalším pokračování? 

Respondent: Jsou to zejména chvíle, kdy se na něčem domluvíme, ale nakonec je vše 

jinak, aniž bych o tom nějak dopředu věděla. Takže pár slovy, když selže domluva  

a nefunguje komunikace.  

Tazatel: Zmiňovala jsi předtím i peníze. Jak jsi spokojena s finančním ohodnocením  

a co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: Tak v první řadě musím zmínit, že finanční ohodnocení mě samozřejmě 

motivuje, ale nedělám tuhle práci pro peníze, ale spíš pro zábavu. Co se ale týče 

finančního ohodnocení, myslím, že není zcela dostatečné, protože příprava, kterou 

trávíme mimo pracovní dobu je náročná a dlouhá, ale proplacená není nebo spíš jen 

minimálně.  

Tazatel: Využíváš alespoň možnosti dalšího vzdělání v rámci SVČ? 
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Respondent: Zatím jsem žádnou takovou možnost na SVČ nevyužila, ale pokud bude 

nějaká zajímavá a užitečná, tak určitě v budoucnu ráda využiju. Možná je to trošku i tím, 

že vlastně nevím, jaké jsou možnosti. 

Tazatel: No tuto informovanost právě chceme trošku vylepšit, protože zjišťujeme,  

že externisti vůbec nevědí, že se u nás můžou zadarmo nebo s výraznou slevou 

dovzdělávat, takže určitě na tom zapracujeme. Když ne školení, využíváš aspoň 

zaměstnaneckých akcí?  

Respondent: No popravdě moc ne, a letos zatím nevím. Hodně se to odvíjí od termínů 

těchto akcí, protože studuju, chodím po dalších brigádách a snažím se být taky 

s kámoškama a rodinou, takže u mě se volný termín hledá fakt těžko. Ale když  

by to sedlo, tak přijdu ráda.   

Tazatel: Tak doufám, že ti to letos vyjde. Jaký máš názor na pracovní atmosféru na SVČ? 

Respondent: No bohužel se s kolegy často nepotkávám, protože mám jen jeden kroužek,  

a to v pátek odpoledne, takže to už tam kromě služby, takže vlastně tebe, nikdo není 

(smích), ale když jdu podepisovat nějaký papíry nebo řešit něco okolo kroužku, tak  

si myslím, že panuje přátelská atmosféra, což je fajn, protože pak se to samozřejmě odráží 

i na mé vstřícnosti, náladě a ochotě.    

Tazatel: Takže dá se říct, že ti i vyhovují nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: V podstatě ano. Nevyhovuje mi to, že mám v kroužku děti v opravdu dost 

rozlišném věku, ale to je v řešení. 

Tazatel: A jak se to stalo? 

Respondent: No tak ono je to hlavně tím, že na začátku školního roku, když se děcka 

přihlašujou, schvalujou přihlášky na SVČ a já do toho vidím, jen když se přijdu zeptat, 

takže se prostě stane, že mi někdo schválí děcka mimo stanovený věkový limit a tak, jenže 

pak to těm rodičům už nevysvětlíme, ještě ke všemu, když tam třeba mají sourozence.  

No a v pololetí se to taky řeší těžko, protože většinou chodí stejný děcka celej rok, takže 

se to musí prostě na další rok líp vykomunikovat. 
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Tazatel: Ještě by mě teda zajímalo, jaký máš názor na úroveň zpětných vazeb 

v organizaci?  

Respondent: tak myslím, že zpětné vazby můžu hodnotit kladně a dostatečně. Největší 

zpětnou vazbou jsou pro mě stejně děti na kroužku a jejich rodiče a jsem vlastně ráda,  

že se zpětné vazby řeší na SVČ jen, když je to potřeba, protože jinak mi to přijde zbytečný 

vzhledem k tomu, že tam mám opravdu jen jeden kroužek a málo času. Velmi kladně  

ale hodnotím to, že se dá na spoustě věcech domluvit a když něco nevyhovuje,  

tak se SVČ snaží vyhovět. 
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Barbora 2, 23 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace?  

Respondent: No, to je celkem složitá otázka. Tak pracovní motivací jsou pro mě zejména 

možnosti, kreativita a volnost mojí práce.  

Tazatel: Můžeš mi to nějak přiblížit? 

Respondent: Třeba to, že můžu každou hodinu pojmout z trochu jiného úhlu, nemusím  

se držet žádných přesných a stručných pokynů, ani následovat nějakou nedomyšlenou 

šablonu. Hodně mě baví, že můžu být kreativní, vymýšlet a zkoušet s dětmi nové věci, 

díky kterým se ony i já dostáváme dál za svou komfortní zónu a společně se posouváme. 

Tazatel: Aha, děkuji. Máš na SVČ okamžiky, kdy jsi víc spokojená a motivovaná než 

jindy? 

Respondent: Největším hnacím motorem pro další práci jsou pro mě asi děti v mých 

kroužcích. A nejsou to ani tak ony, ale spíš jejich spokojenost s mým vlastním výkonem. 

Když například vymyslím něco novýho, o čem sama v duchu doufám, že se bude líbit  

a další hodinu jsou z toho děti nadšený, chtějí to zkoušet znova a znova, mají radost  

a vyloženě je to baví, neexistuje nic, co by mě do další práce hnalo víc než tohle. 

Tazatel: A jsou i opačné chvíle? 

Respondent: Ano, ale tyto situace nastávají zcela u mě asi výjimečně a za dobu mýho 

působení na SVČ, což je asi nějakých 4,5 roku, jsem tento nepříjemnej pocit měla jenom 

dvakrát. V obou případech šlo o situaci, v níž figurovali rodiče a jejich stížnosti. Pokaždý 

šlo pouze o chybu v komunikaci a nedostatek informací na jedné nebo druhé straně, 

ovšem tato skutečnost se rozezleným rodičům sděluje poměrně obtížně. V těchto 

případech jsem se necítila ve své roli externího pedagoga úplně spokojeně, přepadaly mě 

pocity úzkosti, méněcennosti a bezmoci. 

Tazatel: To chápu. A jak jsi spokojena s finančním ohodnocením práce? Co by se podle 

tebe mělo zohledňovat v rámci odměňování? 

Respondent: Tak s finančním ohodnocením jsem celkem spokojená, zvýšení mzdy bych  

se ale pochopitelně nebránila (smích). Podle mě by měla být práce externích pracovníků 
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oceňována především z hlediska náplně a obsahu lekcí, spokojenosti a počtu dětí  

v kroužcích jo a pochopitelně taky podle dosažených kvalifikací v daným oboru. 

Tazatel: Co bys v této oblasti uvítala do budoucna?  

Respondent: Do budoucna by mě možná víc namotivovala třeba nějaká odměna. jako 

například nějaká cena jenom pro externisty, samozřejmě rozdělená třeba do podkategorií, 

jako nejlepší pohybový kroužek, hodnoceno například podle spokojenosti dětí, rodičů, 

náplně kroužku, výstupů z kroužku, spokojenosti vedení apod. To by mě asi 

namotivovalo ještě trochu víc.  A nemyslím cenu finanční, to vůbec ne. Ale třeba ve formě 

právě kurzu, poukazu, dárku a tak.  

Tazatel: Zajímavý nápad, děkuju. Dále se chci zeptat, jestli využíváš v rámci SVČ 

nějakého rozvoje a vzdělání? 

Respondent: Dalšího rozvoje a vzdělávání já sama za sebe dosahuju především na volné 

noze. Prozatím žádný z kurzů, který jsem absolvovala, nespadal do požadovaných osnov 

nebo těch šablon, takže ze školení na Rubiku jsem nevyužila žádné. Ale snažím se ve své 

práci neustále posouvat dál, navštěvuju třeba taneční studia, lekce, kurzy, víkendové akce, 

začínám se základy nových, mnou zatím neprobádaných stylů, abych tak mohla 

účastníkům svého kroužku předávat stále nové obohacenější znalosti. 

Tazatel: No tam je to s tím plněním osnov a šablon bohužel takové složitější, ale 

pracujeme na nějakém zlepšení. Tak dál by mě zajímalo, jestli se účastníš 

zaměstnaneckých akcí. 

Respondent: Zaměstnaneckých akcí se snažím zúčastnit vždy, bohužel například  

do soustředění externích pracovníků mi dva roky po sobě zasáhla nemoc. Takže ano, 

účastním se a ráda, ovšem zdravá a v plné síle.  

Tazatel: Tak to mám radost a doufám, že tě letos uvidíme. Tak. Jaký je tvůj názor  

na pracovní atmosféru na SVČ? 

Respondent: Atmosféra v organizaci mi za celou dobu mýho působení na SVČ přijde asi 

nejpřátelštější, nejčistší…jestli se to tak dá říct… a nejvřelejší. Myslím si, že to není znát 

jenom z pozice externistů, ale vycítí to i sami rodiče a děti. 
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Tazatel: Čím si myslíš, že to je?  

Respondent: Je to asi tím, že se v posledním roce a půl hodně změnilo, jako tím myslím 

ty změny v pracovním kolektivu. Dřív tady bylo takový napětí.  

Tazatel: To máš pravdu. Sice už jsi na to v podstatě odpověděla, ale ještě si ověřím,  

že k tomu nic dalšího nemáš. Vyhovují ti pracovní podmínky a režim práce tady na SVČ? 

Respondent: Naprosto. Bezvýhradně. K tomu asi nemám, co jinýho říct. 

Tazatel: Děkuji a už posdlední otázka. Jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb  

v organizaci? 

Respondent: Zpětnou vazbu přijímám já osobně nejvíce od dětí a od rodičů. A to je taky 

zpětná vazba, na který mi nejvíc záleží a z které vycházím při tvorbě mé další práce. SVČ 

jako takové mi předává za ty roky zpětnou vazbu v průběhu roku a zatím víceméně 

pozitivní, v případě, že negativní, snažím se to co nejdříve řešit a danou věc dát  

do pořádku, abychom měli v plachtách klidný vítr a mohli dál spokojeně plout vstříc 

společným dobrodružstvím (smích). 

Tazatel: Super, Baru, moc děkuju, to je vše. 
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Jiří, 22 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Určitě finanční odměnu, tak zadarmo se v této době dělat nedá. Když  

ne peníze, alespoň nějaký benefity nebo výhody. Také co se týče motivace jako takové, 

je pro mě velmi důležitý pozitivní a vstřícný přístup od vedení.  

Tazatel: Existují okamžiky, kdy jsi na SVČ spokojenější a motivovanější více než jindy? 

Dokážeš tyto chvíle i popsat je popsat? 

Respondent: Na táborech, kroužcích, florbalových turnajích, vlastně vždy když pracuju 

s dětmi, které mě už po nějaký čas znají a dokážou se mi třeba i svěřit. Vzájemné vztahy 

stavím na vysoké místo v práci s dětmi a dokáže zahřát u srdíčka, když ti dítě věří.  

Tazatel: A kdy naopak nejsi spokojen se svou rolí na SVČ a nejsi ani motivován v jejím 

dalším pokračování? 

Respondent: Mám takové dvě situace. SVČ mi nedalo vědět na projekt gramotnosti, 

kterého jsem byl minulej rok součástí a nebojím se říct, že jsem hodně přispěl. Tehdy  

se to dělalo poprvý. Když jsem se na to ptal, tak na mě prý bylo zapomenuto, a i kdyby 

to byl tento prostý důvod, velice mě to od vedení mrzí, když mi bylo řečeno, že na příští 

roky se mnou určitě počítají. Druhá situace se týká organizování a ježdění na florbalové 

akce. Plat za kroužek 120 korun není moc, ale za hodinu práce super. Problém ale nastává, 

když mi SVČ vezme celou sobotu a mám placené 3 hodiny. Touto formou si nechci 

stěžovat, jenom popisuju tu demotivaci, která mě v těchto situacích naplňuje. 

Tazatel: Takže jinak řečeno jsi demotivovaný kvůli špatně placeným aktivitám nad rámec 

klasického kroužku a taky jistým přístupem vedení? 

Respondent: Přesně tak. 

Tazatel: Chtěla jsem se tě právě zeptat na spokojenost s finančním ohodnocením, ale  

to ji mi už částečně zodpověděl. Máš k tomu ještě něco? 

Respondent: Jak jsem říkal, vyhovuje mi odměňování práce za hodinu, protože 120 korun  

je dobrá částka, i když projedu benzín a stojí mě každý kroužek ne hodinu ale minimálně 
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dvě, někdy tři hodiny času. V těch turnajích a florbalových akcích, kde také projedu 

benzín, jsem tam minimálně 6 hodin, většinou víc. A odměna je 3 hodiny do soupisky. 

Tazatel: To je pochopitelný. Využíváš na SVČ aspoň možností dalšího vzdělávání?  

Respondent: Tak co se týká kurzů…zdravotník zotavovacích akcí, pedagogické 

minimum…a tak, je skvělé, že máme díky SVČ nějakou tu slevu. Jinak se přiznám,  

že ani nevím, čeho dalšího bych mohl využít.  

Tazatel: A kdybys měl tyto informace? 

Respondent: Určitě bych využíval víc.  

Tazatel: Tak to ráda slyším. Jinak se chci dále zeptat, jestli se účastníš zaměstnaneckých 

akcí? 

Respondent: Pokud mám čas, účastním se vždycky, a i letos to plánuju. Nějaké takové 

neformální setkání by mohlo být i častěji, je to příjemná akce a nejde mi o věci zdarma, 

jako je jídlo a pití. Jde mi to, že se rád setkám se všemi těmi externími pracovníky, které 

nemám šanci za celý rok potkat.  

Tazatel: A jak bys popsal současnou pracovní atmosféru v organizaci? 

Respondent: Podle mě dobrá, ale do interních věcí vidím bohužel míň a míň. Nemohu 

toto házet na SVČ, je to hlavně tím, že nemám dostatek času na pomáhání na akcích. Ale  

to, že se SVČ ani neozve, nemohu opomíjet. Se SVČ plánuju dlouholetou, možná 

„doživotní“ spolupráci (smích) a mrzí mě, že se angažuji čím dál tím méně.  

Tazatel: Tak to musíme teda napravit. Ještě se chci zeptat, jestli ti vyhovují nastavené 

pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Ano. K této otázce asi nemám co říct. Vše se děje v pozitivním duchu, 

komunikace je velmi příjemná s kýmkoli z interních zaměstnanců, jen ty odměny za práci 

navíc by mohli být lepší, ale chápu, že se nedá každému zaplatit plné hodiny práce,  

je to přece jenom zážitková pedagogika. Ale když není dost peněz, je spousta jiných cest.  

Tazatel: Už jen poslední otázka. Jak bys zhodnotil úroveň zpětných vazeb v organizaci? 
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Respondent: No…tak prakticky jedinou zpětnou vazbu zažívám při závěrečném 

zhodnocení kroužků, což je teda hrozná otrava, protože jde jen o formalitu a nic víc.  

Co se týká akcí, většinou jsou zpětné vazby slovní, přímo po akci. Zhodnotíme, jak  

to dopadlo, co se příště udělá lépe…Nicméně toto by mohlo probíhat u pivka v chillu,  

a mohlo by se opravdu popřemýšlet co udělat příště lépe. Za dvě minutky cestou do auta 

se toho moc nestihne. Ale chápu, že by si málokdo našel čas. 

Tazatel: Děkuji za tvé odpovědi. 
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Tereza, 20 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Za důležité v rámci mojí pracovní motivace považuju samozřejmě finanční 

ohodnocení, ale nejvíc mě motivuje to, že slyším od dětí v kroužcích, že se jim dnešní 

hodina líbila. Toto mě namotivuje k tomu, aby moje příští hodina v kroužku byla ještě 

lepší. Důležitá je pro mě i atmosféra na pracovišti a vztah s kolegy. Kolegové mě taky 

motivují k tomu dělat věci lépe. 

Tazatel: Dobře, děkuju. Existují okamžiky, kdy jsi na SVČ spokojena a motivována více 

než jindy? Prosím tyto chvíle i popsat, pokud teda jsou.  

Respondent: Takové situace zažívám poměrně často. Jsou to zejména ty, kdy děláme  

v kroužku věci, ke kterým mám sama hodně blízko. Taky bývám namotivována  

po rozhovoru s kolegy nebo po nějakém školení či kurzu. Pak má člověk podle mě větší 

motivaci a více elánu.  

Tazatel: A jsou situace, kdy to máš přesně naopak?  

Respondent: Nejméně motivovaná jsem, když mám třeba já nebo někdo z mých kolegů 

špatnou náladu. Dalším takovým momentem je, když v moji předchozí hodině na kroužku 

nebyla atmosféra, kterou jsem si představovala, nebo se zkrátka něco nepovedlo  

a já nemám chuť ani energii se na příště tolik snažit s přípravou.  

Tazatel: Když jsi na začátku zmiňovala finanční ohodnocení, tak jak jsi s ním v současné 

době spokojena a co by se podle tebe mělo zohledňovat při odměňování?  

Respondent: S finančním ohodnocením jsem spokojená, obzvláště po tom, co se nám 

zvedla hodinová sazba. Dle mě by se v oblasti odměňování mělo zohledňovat zaměření 

kroužku a počet dětí v kroužku. Když to bude třeba kroužek s jazyky nebo kroužek, kde 

je více dětí, tak by dle mě mělo být finanční ohodnocení vyšší. Taky by mělo být vyšší  

u kroužku, kde je náročnější a delší příprava.  

Tazatel: To je pravda. Využíváš alespoň možnosti dalšího vzdělávání? 
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Respondent: Dalšího rozvoje a vzděláváni využívám a jsem ráda, že něco takového nám  

je poskytováno. Využila jsem například udělání si kurzu pedagogického minima.  

V budoucnu bych chtěla být učitelka, tak si myslím, že se mi to může hodit i později. 

Tazatel: A účastníš se zaměstnaneckých akcí? Nebo máš alespoň v plánu tak učinit letos?  

Respondent: Zaměstnaneckých akcí se moc nezúčastňuji…No vlastně spíše vůbec. 

Tazatel: A z jakého důvodu?  

Respondent: Neúčastním se, protože jsou akce většinou v pátek nebo o víkendu,  

a to nemám čas, protože jsem s rodinou nebo přítelem. 

Tazatel: Chápu. Jak vlastně vnímáš současnou atmosféru na SVČ?   

Respondent: Současná pracovní atmosféra se mi zdá v pořádku. Samozřejmě jsme každý 

jiný. Navíc na SVČ docházím pouze na svoje kroužky, takže někdy nemám ani čas  

se s kolegy bavit a vidět atmosféru uvnitř. Mám tady jistý kruh lidí, se kterými se ráda 

vídám ať už na SVČ nebo ve volném čase. 

Tazatel: Dobře. Jak ti vyhovují nastavené podmínky práce a režim? 

Respondent: Režim práce a podmínky mi vyhovují, nic bych neměnila. Je to dáno hlavně 

tím, že chodím ještě na vejšku a na SVČ si můžu sama zvolit rozvrh svých kroužků  

a přizpůsobit si ho tak s rozvrhem ve škole.  

Tazatel: Už poslední otázka. Jak bys zhodnotila úroveň zpětných vazeb v organizaci?  

Respondent: Úroveň zpětných vazeb mi přijde špatná. Přijde mi, že zpětné vazby nám 

nejsou dávány. Pouze při hospitacích, a to je tak jednou, maximálně dvakrát ročně.  

Tazatel: Vyhovovala by ti častější tedy odezva?  

Respondent: Ano, mohlo by se to vylepšit tím, že by se nám externím pracovníkům dávala 

zpětná vazba třeba po 2 měsících.  

Tazatel: Děkuji za přínosné odpovědi. To je všechno.  
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 Šárka, 18 let 

Tazatel: Co považuješ za důležité v rámci pracovní motivace? 

Respondent: Ehm…Rozhodně odměnu, pracovní zázemí a nějaký výsledek práce. Třeba,  

že vím, že děti naučím něco, co v budoucnu využijí a baví je to, že za to budu náležitě 

odměněna a kolektiv pro mě taky dělá hodně. Třeba jak se děti chovají ke mně i k sobě, 

jak vycházím z kolegy a jak oni se mnou. 

Respondent: Jasně. Děkuju. Existují okamžiky, kdy jsi na SVČ spokojená a motivovaná 

více než jindy? Pokud ano, tak je prosím i popiš. 

Tazatel: Ano, určitě. Vždycky když mi děti řeknou, něco hezkého nebo když mě ostatní 

pochválí za odvedenou práci. Třeba, že je hodina bavila, že na kroužek chodí rádi nebo 

třeba když se sami více zapojují. Například se domlouváme společně na programu  

na další týden, sami si rozdělí práci a tak.  

Tazatel: Takže tyto situace souvisí výhradně s děním v kroužku? 

Respondent: jojo, přesně tak.  

Tazatel: A máš okamžiky, kdy je to přesně naopak? 

Respondent: Noo…opět se musím odkazovat na kroužek, protože v organizaci jako 

takový, se nic podobnýho neděje. Takže pro mě jsou tyto chvíle spojený s tím, když děti 

neposlouchají nebo odmítají dělat zadanou práci. Nebo když někoho z kolektivu 

vyčleňují. 

Tazatel: U první otázky jsi zmiňovala i odměňování, tak jak jsi spokojena s finančním 

ohodnocením práce? A co by se mělo podle tebe zohledňovat v oblasti odměňování? 

Respondent: No…tak když vycházím z mýho věku a faktu, že při střední škole je to pro 

mě jen brigáda, díky který si přijdu měsíčně na nějakou tu kačku, tak celkem spokojená 

jsem. A teď se navíc ta částka ještě zvýšila, takže stěžovat si fakt nemůžu. Při odměňování  

by se rozhodně mělo zohledňovat vzdělání a odvedená práce. Pak taky jaký jsou zpětný 

vazby na danýho člověka, jaká je práce s ním a tak. 
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Tazatel: Vím, že jsi tu asi jen rok, ale využila jsi nějakých možností na další vzdělání  

na SVČ? 

Respondent: Ne ne, nevyužila jsem ničeho. 

Tazatel: A z jakých důvodů ne?   

Respondent: Tak je to tím, že jsem z Brna, a i když studuju gympl na Zastávce, takže  

to na SVČ ze školy nemám tak daleko, furt musím dojíždět, takže je to pro mě asi 

náročnější než třeba pro lidi, kteří jsou přímo z Rosic. Navíc školu mám každý den  

od rána do odpoledne a školení jsou normálně v pracovní dny a já si kvůli tomu nemůžu 

a nechci psát omluvenku. 

Tazatel: Takže kdyby bylo něco zajímavého třeba o víkendu, tak bys chtěla jít? 

Respondent: Tak záleží, co by to bylo, protože toho mám opravdu hodně. Kdyby to bylo 

něco opravdu zajímavýho, co se mi bude hodit i do budoucna, tak bych si asi ten čas 

udělala. 

Tazatel: Chápu. Účastníš se aspoň zaměstnaneckých akcí? Nebo budeš se účastnit letos?  

Respondent: Bohužel neúčastním a ani to nemám v plánu.  

Tazatel: Ze stejných důvodů jako předtím?  

Respondent: jojo, prostě kvůli škole a ostatním aktivitám na to nemám čas. 

Tazatel: Dobře. Máš sice kroužek v pátek, takže se s dalšími interňáky moc nepotkáváš,  

ale když třeba pomáháš na akci nebo jsi na SVČ z jiných důvodů, jak bych popsala 

pracovní atmosféru? 

Respondent: Atmosféra mi přijde přátelská, uvolněná a vždycky jsou na mě všichni milí  

a snaží se mi pomoct, jak to jde. Mám ráda kolektiv na Domečku. Jsem tu krátce, ale 

nikdy se mi nezdálo, že by byly v organizaci nějaký problémy.  

Tazatel: Tak to jsme rádi. A jak ti vyhovují nastavené pracovní podmínky a režim práce? 

Respondent: Hmm…Asi si nemůžu na nic stěžovat. Práce na domečku má svá specifika,  

ale na druhou stranu mi vyhovuje, že jsem si mohla sama vybrat čas, ve který chci kroužek 
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mít, mohla jsem si sama vymyslet koncept, podílet se na jeho tvorbě a budování.  

To mi vyhovuje, protože to jen tak nějaká brigáda neposkytuje.  

Tazatel: To máš pravdu. Tak a poslední otázka je, jak bys zhodnotila úroveň zpětných 

vazeb v organizaci? 

Respondent: Tak já jsem se zatím setkala asi jen se dvěma případy zpětné vazby,  

a to když u mě byl někdo na hospitaci, tak po kroužku jsme spolu probrali všechno,  

co se za tu hoďku a půl odehrálo. Co by mohlo být lepší a co se naopak líbilo. To byla 

určitě fajn zpětná vazba, protože si to díky tomu člověk fakt uvědomí a dostane třeba  

i cennou radu na příště.  

Tazatel: A co byl ten druhý případ?  

Respondent: Jo, to jsem zapomněla (smích). To bylo, když volali rodiče na SVČ  

a stěžovali si, že s dětma používám k vaření nějaký polotovary nebo co, takže si mě Terka 

(pozn. vedoucí externistů) volala do kanclu, abych to nějak uvedla na pravou míru. 

Tazatel: Jejda a jak to dopadlo? 

Respondent: No tak ukázalo se, že děti trošku popletli, co jsme na hodině vařili a hned 

z toho byl polotovar, takže nakonec vlastně dobře a mě to aspoň trošku nakoplo k tomu, 

abych s děckama víc probírala, co dneska děláme, z čeho to děláme a proč to tak je. 

Tazatel: Tak aspoň, že se to vysvětlilo. Dobře, tak jo, moc děkuju za tvůj čas. 
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Příloha 3: Cenová nabídka Edenred 
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