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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na motivaci podnikatelů k podnikání v oblasti jazykového 

vzdělávání a motivaci v rozvoji podnikatelské činnosti.  Teoretická část práce vymezuje 

základní pojmy z oboru motivace, podnikání a také pojmy související se sebeřízením 

podnikatele. V praktické části je v první řadě proveden výzkum formou osobních 

rozhovorů mezi zakladateli jazykových škol a následně také výzkum formou 

dotazníkového šetření mezi lektory cizích jazyků podnikajících na základě 

živnostenského oprávnění. Na základě výzkumů je proveden sběr dat, jehož analýza 

vede k vyhodnocení motivace podnikatelů a jejího porovnání mezi nimi. Závěr práce 

obsahuje vlastní návrhy řešení, které povedou ke zvýšení motivace v podnikatelské 

činnosti 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with motivation of entrepreneurs to carry on business in the 

field of language education and motivation for development of business activity. The 

theoretical part of the thesis defines fundamental concepts of motivation and 

entrepreneurship as well as other concepts linked to the self-management 

of entrepreneurs. The practical part of the work focuses on research conducted firstly 

through personal interviews with the founders of language schools and secondly 

through a questionnaire survey of teachers of foreign languages doing business under 

a trade license. Data are collected based on this research and their subsequent analysis 

leads to the evaluation of business motivation and its comparison between these two 

groups of entrepreneurs. Conclusion of the work then includes own proposals aiming 

to increase the motivation in the business activity. 
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Keywords 

Motivation, motiv, business, self-management 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

KŘIKAVOVÁ, Z. Motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 125 s. Vedoucí diplomové práce 

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.



 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 24. května 2013 

. 

 

….…………………… 

Bc. Zuzana Křikavová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce doc. PhDr. Martině 

Rašticové, Ph.D. za její odborné i cenné rady, které mi poskytla. Děkuji také majitelům 

jazykových škol a lektorům cizích jazyků za to, že mi věnovali svůj čas a poskytli 

hodnotné informace.  



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ...................................... 11 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 12 

2.1 Personální management ................................................................................... 12 

2.1.1 Cíle personálního managementu ............................................................... 13 

2.1.2 Účel personálního řízení ........................................................................... 14 

2.1.3 Aktivity personálního managementu ........................................................ 15 

2.2 Motivace ........................................................................................................... 17 

2.2.1 Modely a motivační teorie ........................................................................ 17 

2.2.2 Typy motivace ........................................................................................... 19 

2.2.3 Motivace a výkon ...................................................................................... 21 

2.2.4 Motiv ......................................................................................................... 23 

2.2.5 Hodnotové orientace ................................................................................. 24 

2.2.6 Komplikace v realizaci motivů ................................................................. 26 

2.2.7 Motivační profil ........................................................................................ 27 

2.2.8 Sebeřízení .................................................................................................. 28 

2.3 Podnikání a jeho teoretické definice ................................................................ 32 

2.3.1 Motivace k podnikání ............................................................................... 33 

2.3.2 Profil podnikatele ...................................................................................... 36 

2.3.3 Historie podnikatelského prostředí před rokem a po roce 1989 ............... 38 

2.3.4 Současné podnikatelské prostředí v ČR a v Brně ..................................... 40 

2.3.5 Atraktivita oboru jazykového vzdělávání ................................................. 43 

3 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE .............................................................................. 44 

3.1 Zhodnocení současného stavu .......................................................................... 44 

3.2 Cíle výzkumu ................................................................................................... 45 

3.3 Formulace výzkumných otázek ........................................................................ 45 

3.4 Metody a nástroje výzkumu ............................................................................. 45 

3.5 Definování souboru respondentů ..................................................................... 46 

3.6 Sběr dat a průběh výzkumu .............................................................................. 46 

3.7 Prezentace a analýza rozhovorů ....................................................................... 48 



 

 

3.7.1 Charakteristika jazykové školy a okolnosti vstupu do podnikání ............. 48 

3.7.2 Rodina a vzdělání ...................................................................................... 51 

3.7.3 Osobní i pracovní zkušenosti před začátkem podnikání ........................... 53 

3.7.4 Vstup do podnikatelské činnosti ............................................................... 55 

3.7.5 Zhodnocení současné situace podnikání a zpětné hodnocení ................... 58 

3.7.6 Komparace konkurenčního prostředí a vstupu do podnikání začátkem 

devadesátých let a v současné době .......................................................... 67 

3.7.7 Aspirace, cíle a výhled do budoucna ........................................................ 70 

3.7.8 Work-life balance ...................................................................................... 71 

3.7.9 Zakončení rozhovorů ................................................................................ 74 

3.7.10 Vyhodnocení motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání ..... 74 

3.8 Prezentace a analýza dotazníkového šetření .................................................... 77 

3.8.1 Okolnosti a důvody vstupu do podnikání ................................................. 82 

3.8.2 Vlastní představy a představy rodiny o budoucí profesi ........................... 85 

3.8.3 Zhodnocení současné situace, pozitiva a překážky v podnikání na základě   

živnostenského oprávnění ......................................................................... 87 

3.8.4 Motivace lektorů cizích jazyků v podnikání ............................................. 88 

3.8.5 Konkurence v oblasti jazykového vzdělávání .......................................... 89 

3.8.6 Úvahy lektorů cizích jazyků o založení vlastní jazykové školy ............... 91 

3.8.7 Představy o postupu ve své profesi a work-life balance ........................... 94 

3.8.8 Vyhodnocení motivace lektorů cizích jazyků v oblasti jazykového 

vzdělávání ................................................................................................. 96 

3.9 Výzkumné otázky ............................................................................................. 97 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ............................................................................ 101 

4.1 Ekonomické zhodnocení ................................................................................ 109 

ZÁVĚR ......................................................................................................................... 115 

LITERATURA .............................................................................................................. 117 

SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ a TABULEK ............................................................ 123 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 125 

 

 



10 

 

ÚVOD 

Motivovaný podnikatel dotváří celkové prostředí ve svém podniku, podporuje 

fungování interpersonálních vztahů ve společnosti a spokojenost svých zaměstnanců. 

Fungující a prosperující společnost je závislá právě na lidském faktoru. Tato společnost 

přispívá k růstu ekonomiky, příznivě ovlivňuje rozvoj města a obnovu regionu, ve 

kterém podnikatel působí, současně s pomocí státní podpory firem. Z těchto činitelů 

plyne významnost motivovaného podnikatele a jeho vlastní sebeřízení.  

 

Problematika motivace podnikatelů především v oblasti jazykového vzdělávání je 

aktuálním tématem, jelikož dnešní doba přináší zvýšené požadavky na jazykovou 

úroveň obyvatel. Zvyšuje se mezinárodní spolupráce firem, máme možnost volného 

přeshraničního pohybu osob, pracovních příležitostí v zahraničí a znalostí cizích jazyků 

zvyšuje jedinec svoji hodnotu i na domácím pracovním trhu. Dnešní doba vytváří 

životní styl v učení se cizím jazykům.  

 

Motivace podnikatele je velmi individuální záležitostí. Podnikatel může být ovlivněn 

svým blízkým okolím, veřejností a událostmi, které se dějí během jeho podnikatelské 

činnosti. Podnikatel je vystaven riziku, tlaku a stresové zátěži, je tedy nutné, aby byl 

vnitřně motivován a jeho motivace ho udržovala v jeho podnikatelské činnosti  

a pomáhala překonat překážky. Motivovaný podnikatel může snadněji dosahovat 

úspěchu, k úkolům přistupuje jako k výzvám, projevuje více úsilí a chyby přijímá 

pozitivně. Motivace a sebeřízení podnikatele posilňuje a posunuje dále.  

 

Motivace je výrazným faktorem v podnikání. Vede jedince k podnikání  

a udržuje jedince v podnikání. Podnikatel přijímá zodpovědnost za svoji společnost 

i své spolupracovníky. Podnikatel podnikáním získává nezávislost a seberealizuje se. 

Osobnostní faktory, ale i podnikatelské prostředí hraje roli v tom, zda člověk začne 

podnikat. Vnitřní motivace a především naplnění z vlastní práce vytváří silně 

motivovaného podnikatele.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je analýza motivace podnikatelů k podnikání v oblasti jazykového 

vzdělávání a jejich motivace v rozvoji podnikatelské činnosti. Výzkum je aplikován na 

podnikatele města Brna se zaměřením na zakladatele jazykových škol a lektory cizích 

jazyků podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Cílem analýzy je také 

vzájemné srovnání motivace zakladatelů jazykových škol a lektorů cizích jazyků. 

Dílčím cílem je zhodnocení podnikání a podnikatelského prostředí podnikateli v oblasti 

jazykového vzdělávání. Na základě výsledků výzkumu jsou navrženy návrhy na 

implementaci, které povedou ke zvýšení motivace v podnikatelské činnosti v oblasti 

jazykového vzdělávání.  

 

Tato práce objasňuje teoretická východiska týkající se dané problematiky. Praktická část 

analyzuje data, která vedou ke stanoveným cílům. Na základě formulovaných 

výzkumných otázek je porovnána motivace k podnikání a motivace v podnikání 

u zakladatelů jazykových škol a lektorů cizích jazyků. Dále je objasněno zhodnocení 

podnikatelského prostředí podnikateli v oblasti jazykového vzdělávání a vyhodnocena 

oblast work-life balance, tedy sladění pracovního života se soukromým.  

 

Metodou pro sběr dat v analýze motivace zakladatelů jazykových škol je zvolen 

kvalitativní výzkum s nástrojem rozhovoru pomocí návodu. Analýza motivace lektorů 

cizích jazyků podnikajících na základě živnostenského oprávnění je provedena 

medovou kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. Rozhovory jsou 

sestaveny do několika oblastí, které jsou hlouběji analyzovány. Na základě rozhovorů 

jsou koncipovány jednotlivé otázky, které jsou zakomponovány do dotazníku.  

 

Na základě výsledků vyhodnocení analytické části jsou v kapitole vlastních návrhů 

řešení uvedeny návrhy, které vedou ke zvyšování motivace v podnikatelské činnosti 

včetně ekonomického zhodnocení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Personální management 

Personální management dle Totha (2010) vychází z latinského slova persona neboli 

osoba. V teoretické rovině představuje řízení lidí, včetně reflexe tohoto procesu. 

Definici personálního managementu lze vymezit:  

 Vědecká a teoretická disciplína, která reflektuje proces řízení lidí, 

 praktická činnost v oblasti řízení lidí, 

 instituce, neboli oddělení v rámci organizace. 

Management personální práce je systém, zahrnující personalistiku, personální práci  

a personální plánování. Personální management vychází ze strategických priorit 

organizace, které definuje strategický management lidských zdrojů v souvislosti se 

strategiemi podniku jako celku. (Toth, 2010) 

 

Personální management spadá do aktivit řízení lidských zdrojů. Autoři John H. 

Bernadin a Joyce E.A. Russel (1993) uvádějí seznam nejčastějších aktivit 

vykonávaných personálními manažery. Tyto aktivity můžeme rozdělit do šesti 

základních skupin: (1) Organizační schéma (organizational design), (2) personalní 

management (staffing), (3) systémy odměn, výhody a plnění (reward systems, benefits 

and compliance), (4) výkonnostní management (performance management), (5) rozvoj 

pracovníků a organizace (employee and organizational development) a (6) komunikace 

a styk s veřejností (communications andpublic relations). 

 

Podstatu řídící činnosti řídících pracovníků, tvoří především vedení lidí. Odborné úkoly 

nezajišťuje řídící pracovník sám, ale prostředním dalších vedených pracovníků, které si 

musí vhodně vybrat a také ovlivňovat průběh jejich činnosti, aby byli výkonní a dobře 

spolupracovali. V podniku musí být zpracována koncepce práce s lidmi a tím je právě 

personální řízení. (Provazník, 2002) 



13 

 

2.1.1 Cíle personálního managementu 

Toth (2010) definuje cíle personálního managementu následovně: 

 Sociální cíl - tento cíl určuje zodpovědný přístup personálního managementu 

ke společnosti a minimalizaci negativního dopadu těchto souvislostí na 

podnik. Personální management se zaměřuje na systematické  

a odpovědné využití lidských zdrojů. Neefektivní využívání by mohlo vést 

ke vzniku určitých omezení ze strany společnosti. 

 Organizační (podnikový) cíl - spočívá v rozvíjení a zvyšování efektivity 

podniku prostřednictvím personálního managementu. Lidské zdroje jsou 

cílem personálního managementu, ne jen prostředkem.  

 Funkční cíl - zaměřuje se na úroveň poskytování služeb personálního 

útvaru. Tyto služby jsou poskytovány vedoucím pracovníkům tak, aby 

personální management mohl sledovat cíle.   

 Osobní cíle pracovníků - tyto cíle jsou součástí cílů personálního 

managementu. Jedná se především o možnost seberealizace pracovníků  

a podporu jejich cílů, aby byli ve společnosti spokojeni a jejich pracovní 

výkony i chování byly v souladu s cíli podnikovými.  

Aby byl podnik úspěšný, je důležité si uvědomit hodnoty a význam lidských zdrojů, 

které představují nejcennější a nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě  

a konkurenceschopnosti podniku. Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje  

a určují jejich využívání. Personální řízení je zaměřeno na oblasti týkající se lidí  

v pracovním procesu a je jádrem a nejdůležitější oblastí celého podnikového řízení. 

(Koubek, 1997) 

 

Personální management zajišťuje především věcné, organizační a metodické 

zabezpečení všech personálních a sociálních procesů. Ve vytvořeném rámci jsou 

realizovány rozhodovací procesy řídících pracovníků, a to ve vztahu k jednotlivcům  

a pracovním skupinám. Odpovědnost za tuto funkční oblast má personální útvar. 

Personální řízení se zakládá na vlastním vedení lidí, formou bezprostředního 
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ovlivňování vědomí (postojů, hodnotových preferencí, sociálních norem a vzorců 

jednání) a jednání pracovníků (iniciativy, výkonnosti). Stěžejním úkolem personálního 

managementu je vést pracovníky k podílení se na zvyšování konkurenceschopnosti  

a produktivity organizace. (Toth, 2010) 

2.1.2 Účel personálního řízení 

Hlavním účelem personálního řízení je dle Armstronga (1999): 

 Vytvářet prostředí, které managementu umožní získávat, vzdělávat  

a motivovat pracovníky, kteří jsou potřební pro zabezpečení stávajících  

i budoucích pracovních činností, 

 nepřetržitý rozvoj lidského potenciálu a budování klima, které motivuje 

zaměstnance k plnění cílů podniku, 

 pomoc organizaci při vyvažování a přizpůsobování se různým zájmům 

zainteresovaných osob - tj. svých akcionářů, zaměstnanců, zákazníků, 

dodavatelů, vlády i obce, ve které podnik sídlí, 

 posilování vzájemných vztahů a podpora týmové práce uvnitř podniku, 

 monitorování mezinárodního, národního i místního vývoje ovlivňujícího 

praxi, zaměstnanost, interpretace a objasnění důsledků pro podnikovou 

strategii, 

 během řízení změn se ujmout vedoucí role v prosazování a podpoře změn  

a působit také jako stabilizační faktor,  

 poskytování přímých i nepřímých služeb v zájmu fungování podniku. 

Podle zkušeností nejúspěšnějších organizací jsou úspěšné především proto, že dodržují 

tyto zásady (Tomšík, Duda, 2011): 

 Považují lidské zdroje za nejdůležitější aktivum, 

 zaměřují se na kvalitu lidských zdrojů, 

 přicházejí s novými a vylepšenými projekty, jak si udržovat lidské zdroje, 
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 aplikují „pozitivní posilování”, 

 uplatňují politiku „otevřených dveří”.  

2.1.3 Aktivity personálního managementu 

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců 

Mezi aktivity personálního managementu řadíme získávání zaměstnanců, jehož cílem je 

identifikovat, přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu. Postup získávání, 

který je dokončen výběrem pracovníků zahrnuje následující postup, kterým je plánování 

lidských zdrojů, analýza práce, identifikace znalostí, schopností a dovedností, 

zpracování strategie získávání zaměstnanců, výběr a vytvoření metodiky výběru  

a hodnocení efektivnosti získávání a výběru. (Dvořáková, 2012) 

 

Výběr zaměstnanců představuje personální činnost navazující na získávání 

zaměstnanců. Cílem výběru je identifikace a selekce uchazečů, kteří budou nejen 

výkonní, ale budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u nich očekává. 

Nebudou jednat nežádoucím způsobem, který by mohl snižovat produktivitu práce  

a kvalitu. (Dvořáková, 2012) 

 

Personální útvary vytvářejí nově příchozím zaměstnancům adaptační programy. 

Adaptační program slouží k seznamování nových zaměstnanců s pracovními 

povinnostmi a úkoly, seznamování s organizací, plnění osobních cílů a očekávání 

nových pracovníků včetně jejich zaškolování a socializace. Účelem je předcházet 

fluktuaci a zvyšování výdajů na lidské zdroje. Současně s adaptací musí probíhat 

kontroly a hodnocení průběhu adaptačního programu. Výstupem adaptace je poté 

pracovník, který podává požadovaný a očekáváný výkon, chová se přizpůsobivě 

podnikové kultuře a orientuje se v pracovním i sociálním prostředí organizace. (Tomšík, 

Duda, 2011) 

 



16 

 

Rozvoj a vzdělávání potenciálu lidských zdrojů 

Rozvoj pracovníků představuje poskytování příležitostí k učení a rozvoji, tedy 

uskutečňování vzdělávacích akcí a plánování, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích 

programů (Armstrong, 1999). Investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců zlepšuje 

výkon podniku, přitahuje vysoce kvalitní pracovníky, zlepšují operační flexibilitu, 

zvyšují oddanost pracovníků a pomáhají při řízení změn. Vybavují liniové manažery 

dovednostmi, pomáhají vytvářet pozitivní kulturu v organizaci, zabezpečují vyšší 

úroveň služeb pro zákazníky a minimalizují náklady vzdělávání. (Armstrong 2007) 

 

Důvody potřeby rozvoje a vzdělávání zaměstnanců mohou být podle Tomšíka a Dudy 

(2011) stále častěji se měnící a nově vznikající technologie a technika, nové poznatky, 

organizační změny, orientace na kvalitu výrobků a služeb, měnící se organizace práce, 

globalizace, internacionalizace hospodářských aktivit. Pro organizaci je systém 

vzdělávání dobrou pověstí a usnadněním získávání a stabilizace pracovníků. Vzdělávání 

je pro podnik efektivní a ziskové, jak klasifikuje rovnice: 

 

Efektivní vzdělávání = vyšší kvalifikace = lepší výkonnost organizace 

 

Metody rozvoje a vzdělávání pracovníků mohou mít formu adaptačních programů, 

doškolování, rekvalifikace. Nejefektivnější metodou osvojení pracovních dovedností je 

vzdělávání přímo na pracovišti, mezi něž patří instruktáž, koučování, mentoring, 

asistování, rotace práce. Mezi metody vzdělávání mimo pracoviště můžeme zařadit 

workshop, diskuze, brainstorming, či přednášky. (Tomšík, Duda, 2011) 

 

Péče o pracovníky 

Prostřednictvím kvalitních lidských zdrojů může podnik dosahovat 

konkurenceschopnosti. Lidské zdroje jsou výrazným zdrojem pro podnik, a proto je 

nezbytnou formou stále šířeji koncipovat péči o pracovníky, kterou můžeme podle 

Koubka (1997) rozdělit: 

 Povinná péče – dána zákony, předpisy, kolektivními smlouvami. 

 Smluvní péče – kolektivní smlouvy na podnikové úrovni. 
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 Dobrovolná péče – je výrazem personální politiky zaměstnavatele. 

V moderním řízení lidských zdrojů nezahrnuje odměňování pouze mzdu nebo plat nebo 

další peněžní formy odměny, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za vykonanou 

práci. Odměňování zahrnuje i povýšení, formální uznání a také zaměstnanecké výhody, 

které jsou poskytované zaměstnanci bez závislosti na výkonu. (Koubek, 1997)  

2.2 Motivace 

Pauknerová (2012, s. 171) definuje pojem motivace: „Motivace přestavuje soubor 

vnitřních hnacích sil člověka, které ho určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzniklou 

aktivitu udržují. Navenek se tyto síly projevují v podobě motivovaného jednání či 

motivované činnosti.”  

 

Definice problematiky motivace podle Nakonečného (1996, s. 17) zní: „Motivace je 

intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřních a vnějších situací individua.”  

Vnější podněty, mohou vyvolat vnitřní motivační stav za podmínek vnitřního vyladění, 

které je dáno trvalými aktuálními potřebami člověka. Tyto vnější motivy mohou 

člověka podněcovat, ale nemusí motivovat určité chování. Tyto vnější motivující 

podněty jsou nazývány incentivy nebo také můžeme hovořit o pohnutkách. Tlak 

vyvíjející na chování člověka vnitřně je popudem. Jedinec je přitahován tím, co 

signalizuje přímé nebo zprostředkované uspokojení potřeby. (Nakonečný, 1996) 

2.2.1 Modely a motivační teorie 

Jednotlivé přístupy vymezují problematiku motivace a napomáhají jejímu pochopení  

a zároveň vytvářejí předpoklady k efektivnímu ovlivňování motivace lidského chování, 

včetně podněcování pracovního jednání. Mezi jednotlivé výkladové modely motivace 

lidského chování podle Bedrnové a Nového (2002) lze zařadit následující:  

 

Homeostatický model motivace - narušením psychické rovnováhy, vznikne napětí, 

potřeba, která vyvíjí vnitřní tlak na jedince. Člověk následovně zaměřuje své jednání 

určitým směrem se záměrem odstranit tento tlak a uspokojit příslušnou potřebu. 

Využívá poznávacích funkcí a zkušeností. Uspokojení této potřeby vede poté ke klidu, 

tedy k obnovení narušené rovnováhy. 
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Hédonistický výklad motivace - tento směr formulovaný již v antice, zdůrazňuje 

význam emocí v životě člověka a je předpokladem směřování lidské činnosti k dosažení 

libosti a vyhnutí se strasti. Člověk má tendence vyhledávat příjemné činnosti a naopak 

vyhýbat se těm nepříjemným. 

 

Aktivační (pobídkový) model motivace - tento model motivaci stanovuje jako 

pobídku nebo podnět, který je základním motivačním činitelem, který přichází  

z vnějšího prostředí. 

 

Kognitivní (poznávací) model motivace - základním východiskem tohoto modelu je 

myšlenka souvislosti poznávacích procesů a motivačních účinků. Průběh těchto 

poznávacích procesů, vjemů, poznatků, hodnotících soudů a souvislost připravenosti 

člověka k určité činnosti, k určitému jednání, vede člověka k uplatnění lidských zájmů, 

cílů, které si člověk klade.  

 

Humanistický model motivace - tento model vychází z přístupu k motivaci 

amerického klinického psychologa Abrahama Maslowa. Člověk má v sobě dva druhy 

sil, první vychází ze strachu o bezpečí a ústupu. A druhé síly naopak posunují člověka 

dopředu k celku jedinečnosti „já”. 

 

Další přístupy k motivaci člověka - další přístupy se zabývají obecnými otázkami 

vnitřních předpokladů člověka a mechanismů, které působí na jedince tak, že usiluje  

o dosažení určitých cílů. Nebo naopak, že se snaží určitým skutečnostem vyhnout. 

Sigmund Freud vytvořil princip, založený na vlastní pudové vrstvě „Id”. „Superego” 

představuje vrstvu osobnosti, korigující pudový základ osobnosti podle principů 

vnějších autorit a vnitřní morálky. Zprostředkujícím článkem mezi „Id” a „Superego” je 

„Ego”.  

 

Teorie motivace zkoumají proces utváření motivací. Tyto teorie vysvětlují, proč se lidé 

chovají určitým způsobem a proč vyvíjejí určité úsilí v konkrétním směru. 

Nejvlivnějšími teoriemi, které se zabývají oblastí motivace, a na kterých jsou založeny 

přístupy k motivaci, jsou dle Armstronga (2007): 
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Teorie instrumentality - tato teorie je založena na politice cukru a biče. Vysvětluje 

motivaci prostřednictvím odměn nebo trestů, jako prostředku k zabezpečení toho, aby se 

lidé chovali nebo konali žádoucí způsobem.  

 

Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) - definuje motivaci jako podnikání kroků 

za účelem uspokojení potřeb a identifikaci hlavních potřeb, které ovlivňují chování 

jedince.  

 

Teorie zaměřené na proces - tato teorie je zaměřena na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci. Tato teorie je známá také jako kognitivní (poznávací) teorie. Spadá 

sem expektační teorie, teorie cíle, teorie spravedlnosti. 

 Expektační teorie - tato teorie byla původně součástí teorie valence, 

zformulovaná V. H. Vroomem. Valence (V) zastupuje hodnotu, 

instrumentalita  (I) je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to  

k jiné a expektance (E) neboli očekávání, je pravděpodobnost, že čin nebo 

úsilí povedou k určitému výsledku. Vyjádřeno rovnicí: I = E x V  

 Teorie cíly - jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle a jsou-li náročné, 

ale přijatelné, tím je motivace a výkon vyšší, existuje-li zpětná vazba na 

tento výkon.  

 Teorie spravedlnosti - tato teorie je založena na vnímání lidí, jakým 

způsobem se s nimi v porovnání s jinými lidmi zachází. Spravedlnost se týká 

vnímání, pocitů a porovnání. Lidé budou lépe motivování, jestliže se s nimi 

bude zacházet spravedlivě a naopak budou demotivování, jestliže tomu bude 

naopak.  

2.2.2 Typy motivace 

Jednání jedince je vymezeno vnějšími i vnitřními podněty, jedinečnou situací  

a obecnými zákonitostmi. Výsledné jednání je však závislé na kvantitě a intenzitě 

podnětů působících z vnějšího prostředí i na struktuře a dynamice osobnosti. Proces 

motivace je determinován jako aktivace k určitému programu činnosti. (Toth, 2010)  
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Obrázek 1  Typy motivace 

 

Zdroj: Armstrong (2007, s.221), vlastní zpracování 

Vnitřní motivace se projevuje v souvislosti se sebezpevňováním, je účinnější  

a stabilnější formou motivace. Jedinec, který je motivován vnitřně a nachází naplnění 

v samotné práci, je nezávislejší na měnících se podmínkách prostředí. Vnitřně 

motivovaní lidé vnímají jako odměnu za svoji práci radost z vlastního výkonu a rozvoj 

vlastní osobnosti. (Deiblová, 2005) 

 

Vnitřní pobídky, které vedou k rozvoji motivace, podle Deiblové (2005) jsou: 

 Job enlargement - rozšíření okruhu úkolů. 

 Job enrichment - obohacení práce o kvalitu spojené se zvýšením statusu, 

větší kompetence a odpovědnost. 

 Job rotation - přechod od určité práce k jiné. 

Vnější podněty, nebo také stimuly, jsou podněty, které vyvolávají změny v motivaci 

člověka. Stimulem může být v podstatě vše, co je pro člověka významné. Podnik jako 

podnět k práci používá hmotné odměny (v peněžní i nepeněžní formě), obsah práce (její 

vlastní činnost rozvíjí v člověku tvořivost, samostatnost, hrdost, systematické myšlení), 

povzbuzování a neformální hodnocení (pomáhá objevit stimulační hodnotu v obsahu 

práce), atmosféra pracovní skupiny (dána sociálními faktory), pracovní podmínky  

a režim práce, identifikace s prací, profesí a podnikem a také externí stimulační faktory 

přesahující rámec podniku. (Toth, 2010) 



21 

 

 

Sebemotivace působí jako sebeposilující systém člověka.  Za sebemotivaci můžeme 

také považovat motivaci vnitřní a je blízká potřebám smysluplné práce. Vysokou mírou 

sebemotivace se také vyznačují řídící pracovníci. (Deiblová, 2005) 

 

Armstrong (2007) charakterizuje motivaci jako cílově orientované chování, které je 

zaměřeno na motivaci očekávání, že určité kroky povedou pravděpodobně k dosažení 

jasně definovaného cíle a odměny, která uspokojí potřebu. Sebemotivace je stanovením 

směru a podnikání kroků, aby se jedinec dostal tam, kam chce.  

2.2.3 Motivace a výkon 

Z hlediska osobnosti člověka je výkonnost determinována nejen pracovní způsobilostí, 

ale také ochotou práci vykonávat, tedy pracovní motivací. Vzájemnou závislost výkonu, 

schopností a motivace vyjadřuje vzorec (Pauknerová, 2012):  

V = f (S x M) 

V – úroveň pracovního výkonu (z hlediska kvantity i kvality) 

S – schopnosti člověka 

M – motivace člověka 

 

Ze vzorce vyplývá, pokud budou schopnosti nebo motivace rovné nule, bude výkon 

také nulový. Jsou lidé, kteří mají tendence podávat vždy vysoký výkon ve všech sférách 

lidské činnosti, naopak jsou lidé, kterým tato tendence zřejmá není. Tato tendence je 

spojována s výkonovou motivací, tedy potřebou vysokého výkonu. Vyplývá  

z charakteristiky osobnosti a potřeby dosáhnout úspěchu a vyhnout se neúspěchu. Tyto 

potřeby jsou vlastní všem lidem, rozdílná je intenzita, která je určena poměrem 

(Pauknerová, 2012):  

 

Výkonová motivace = potřeba úspěchu / potřeba vyhnout se neúspěchu 

 

Aktivní lidé jsou ti, u kterých převažuje potřeba dosáhnout úspěchu, v druhém případě 

jde o jedince pasivní. Vliv na výkonovou motivaci mohou mít výchovné postupy  

v rodině, individuální zkušenosti jedince, sociální skupiny nebo také národní kultura. 

Úroveň aspirace také významně ovlivňuje výkon jednotlivce. Představuje osobnostně 

příznačnou výši nároků, kterou klade jedinec na svůj výkon. Vyjadřuje tak míru 
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ctižádostivosti, sebepojetí, sebevědomí, na které má zásadní vliv rodinná výchova. 

Pokud je činnost úspěšně vykonána, úroveň aspirace stoupá, po neúspěchu klesá. 

(Pauknerová, 2012)  

 

Ve třicátých letech 20. století byla vytvořena koncepce aspirační úrovně vycházející  

z teorie Kurta Lewina. Jejím podnětem byla zkušenost, kdy jedinci se stejnými 

výkonovými schopnostmi dosahují rozdílných výkonů v závislosti na motivaci. Po 

zážitku úspěchu obvykle dochází k mírnému zvýšení a po neúspěchu k mírnému snížení 

aspirační úrovně. Prožívání určitého výkonu, úspěšného nebo neúspěšného, závisí na 

tom, zda bylo dosaženo požadavku, očekávání, ctižádosti, tedy aspirace, se kterou 

člověk činnost zahajuje. (Švancara, 2003) 

 

Pracovní motivace je vyjádřena celkovým přístupem člověka k práci, ke konkrétnímu 

pracovnímu úkolu a ke konkrétním okolnostem pracovního uplatnění. Jedinec je vždy 

nějakým způsobem motivován, může se jednat o motivaci pozitivní nebo i negativní, 

což znamená, že může směřovat k optimálnímu zvládnutí úkolu, ale i k jeho nesplnění 

popřípadě obcházení. (Toth, 2010) 

 

Přístup jedince k práci závisí nejen na jeho psychických charakteristikách, ale také na 

hodnocení společnosti vykonané práce, jaké místo zaujímá tato práce v jednání  

a prožívání člověka, ale také na tom, jakých nabyl hodnotících soudů v rodině, na 

životních zkušenostech, na společenském postavení i životních plánech a aspiracích. 

Jednání člověka je vymezeno objektivními (vnějšími) činiteli a subjektivními 

(vnitřními) činiteli. Herzberg v teorii motivace vymezil faktory, které ovlivňují pracovní 

motivaci. Na této Herzbergově dvoufaktorové teorii motivace je nejčastěji založen 

motivační přístup. (Toth, 2010) 

 

Tato teorie vychází ze zkoumání příčin spokojenosti a nespokojenosti s prací. 

Spokojenost a nespokojenost jsou dva různé, nezávislé faktory. Faktory, které působí na 

spokojenost jedince, se nazývají motivátory nebo také satisfaktory, zatímco faktory 

nespokojenosti, které souvisí s prací, se nazývají hygienické faktory nebo také 

dissatisfaktory. Přítomnost motivátorů vede ke spokojenosti s prací, ale nepřítomnost 

těchto faktorů nemusí vést k nespokojenosti. Naproti tomu přítomnost dissatisfaktorů 
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nevede nutně ke spokojenosti, ale nepřítomnost těchto faktorů povede k nespokojenosti. 

Jedinci bývají motivování vnitřními faktory a jsou demotivováni nepřítomností vnějších 

faktorů. Zařazení motivátorů do pracovních úkolů a práce, může zvýšit motivaci, 

hygienické faktory mohou motivaci udržet nebo snížit, ale nezvýší ji. (Koubek, 2007) 

 

Obrázek 2  Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 

 

Zdroj: Koubek (2007, s. 60) 

Každý jedinec se od sebe liší svými přesvědčeními a pocity, každý k dosažení úspěchu 

potřebuje jiný podnět. Právě tento faktor je jedním z těch, které oslabují účinnosti 

všeobecné jednotné motivace. Jedinec často aktivuje vnitřní uspokojení, které nemusí 

být ovlivněno vnějšími symboly. Důležitou roli hraje především správné načasování. 

Zpočátku může jedince velký úkol odrazovat a nemusí věřit v úspěch a může ho 

odmítnout vykonat, což je začátek pro poskytnutí motivace. Tím se později dostaví 

první úspěchy a i přesvědčení, že cíle dosaženo být může. Tato skutečnost udržuje 

nadšení lidí až do chvíle, kdy bude daný úkol splněn. (Forsyth, 2000) 

2.2.4 Motiv 

Motiv je dle Totha (2010) definován jako vnitřní psychická síla neboli popud či 

pohnutka. Můžeme ho chápat jako psychologickou příčinu či důvod určitého chování 

nebo jednání člověka. Motivy aktivují člověka do doby dosažení cíle neboli dosažení 

určitého psychického stavu nebo do doby, pokud nedojde k přesvědčení  

o nedosažitelnosti cíle. Dosažení cíle má podobu vnitřního uspokojení. Motivy jsou 



24 

 

formulovány jako bezprostřední, subjektivní důvody činů. Motivační vlastnosti jsou 

trvalé charakteristiky osobnosti člověka, které podmiňují, jak často, jak silně a jakým 

způsobem se v jednání lidí uplatňuje motivační síla neboli motiv. Za základní motivační 

síly bývají pokládány hodnotové orientace, do nichž náleží potřeby, zájmy, postoje  

a hodnoty. V jednání člověk naplňuje stanovené úkoly a cíle, k tomu volí vhodné 

prostředky a vynakládá určité úsilí. Dosažení stanového cíle vede k uspokojení 

vzbuzených motivů a možnosti aktivovat motivy jiné.  

 

Motivy k činnosti můžeme dělit na skupiny (Toth, 2010): 

 Intrinsické - tyto motivy mají souvislost se samotnou prací a patří mezi ně 

potřeba činnosti, kontaktu s lidmi, výkonu, seberealizace nebo touha po 

moci. 

 Extrinsické - jedná se o motivy mimo vlastní práci. Patří mezi ně potřeba 

peněz, jistoty, sexuality, sociálních kontaktů.  

2.2.5 Hodnotové orientace   

Motivace je určitou pohnutkou, popudem, který nás aktivizuje a naší aktivitu také 

usměrňuje a zaměřuje. Formou těchto motivačních dispozic mohou být hodnotové 

orientace. (Mikuláštik, 2007) 

 

Potřeby 

Nakonečný (1996) rozlišuje následující třídy potřeb: 

 Viscerogenní a psychogenní - jedná se o potřeby determinovány 

organickými podmínkami, a ty, které jsou určovány psychickými 

podmínkami. 

 Pozitivní a negativní - vyvolávají tendenci k přiblížení se nebo vyvolávají 

snahu vyhnout se určitým podnětům či situacím. 

 Zjevné a skryté - zjevné se projevují v chování, skryté pouze ve fantazii  

a vyjadřují různé nevědomé touhy a prožívané tlaky. 

 Další třídění potřeb může být na vědomé a nevědomé. 
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Teorie, na niž musí být zaměřeno veškeré motivační úsilí, se zabývá lidskými 

potřebami. Autorem této teorie je Abraham Maslow, který vysvětluje uspokojování 

lidských potřeb jako progresivní. Což znamená, že lidé si stanovují další cíle jedině 

tehdy, jestliže jsou uspokojeny jejich základní potřeby. (Forsyth, 2000) 

 

 

 

 

Zdroj: Toth (2010, s. 377), vlastní zpracování 

Tyto potřeby jsou založeny na rozvoji a motivaci jedince. Pokud člověk uspokojí 

potřebu nižšího stupně, dochází tím ke snaze uspokojit potřebu vyššího stupně. Jedinec 

je motivován neuspokojenými potřebami. Mnoho manažerů právě z této teorie vychází 

při vytváření motivační strategie v podniku. V oblasti lidských zdrojů byla Maslowova 

teorie zúžena na úrovně existenční potřeby, potřeby vztahů a potřeba růstu. Zároveň je 

předpokládáno, že může být uspokojováno více potřeb souběžně, proto identifikuje tyto 

potřeby spíše jako přímku. (Toth, 2010) 

Obrázek 4  Schématické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti  

 

Zdroj: Bedrnová, Jarošová, Nový (2012, s. 229) 

Obrázek 3  Maslowova hierarchie potřeb 
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Zájmy 

Bedrnová a Nový (2002, s. 248) zájem definují: „Zájem je specifickou formou zaměření 

člověka na určitou oblast jevů, která jej v daném směru aktivizuje, a to s určitou 

stálostí.”  

 

Zájmy bývají často spojeny s činností nebo objektem, ve kterém dosahujeme dobrých 

výsledků. V zájmech jsou uplatňovány vlivy osobních zkušeností, pohlaví, sociálního 

statusu, kulturní příslušnosti, výchovy i věku. Jsou motivačním činitelem člověka  

a silně ovlivňují jeho vývoj, jeho pracovní zaměřenost a volbu povolání. (Mikuláštík, 

2007) 

 

Hodnoty 

Hodnoty odrážejí subjektivní individuální smysl. Člověk se setkává s novými 

skutečnostmi, které nejen poznává, ale také je hodnotí. Přisuzuje jim určitou hodnotu, 

důležitost nebo význam, to se odehrává v sepětí poznávání s prožíváním. Každý jedinec 

si z hodnot vytvoří svoji hierarchii. (Bedrnová, Nový, 2002) 

 

Každý cíl, kterého chceme dosáhnout, abychom tak uspokojili svou potřebu, má svoji 

hodnotu. Hodnoty nejsou ovlivněny pouze potřebou, závisí i na faktorech, kterými 

mohou být možnosti, pravděpodobnost setkání, předpoklady člověka, informace o určité 

hodnotě. (Mikuláštík, 2007) 

 

Ideály  

Jedná se o názornou či ideovou představu něčeho subjektivně žádoucího, co je jedincem 

pozitivně hodnocené, co pro něj představuje významný cíl jeho snažení. Ideály vznikají 

především působením sociálních faktorů vývoje a utváření osobnosti člověka. 

(Bedrnová, Nový, 2002) 

2.2.6 Komplikace v realizaci motivů  

Frustrace  

V jednání člověka dochází k nenaplnění některých cílů a odpovídající motivy zůstávají 

neuskutečněny. Takový stav se označuje pojmem frustrace, tj. zmaření nebo 

znemožnění realizace motivované činnosti. (Toth, 2010) 
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V průběhu motivované činnosti nebo realizaci motivovaného chování se mohou 

vyskytnout okolnosti, které brání uskutečnění této činnosti nebo ji dokonce neumožňují. 

Jedná se o překážky, které představují znemožnění realizace motivované činnosti. 

Frustrace je specifickou situací, ve které někdo nebo něco brání realizaci motivované 

činnosti. K tomuto stavu patří prožitek nezdaru, nelibosti, zklamání, neúspěchu nebo 

také agresivity. Projevuje se nežádoucími změnami v psychice a činnosti člověka, tyto 

projevy nemají zásadní vliv na přetváření osobnosti člověka. (Bedrnová, Nový 2002) 

 

Deprivace 

Deprivace, oproti frustraci, má na člověka zásadnější dopady z hlediska vývoje 

osobnosti. Jedná se o dlouhodobé neuspokojování významných potřeb a to potřeb 

základních. Dlouhodobá deprivace brání přirozenému duševnímu vývoji osobnosti. 

Podle toho, která potřeba není dlouhodobě a dostatečně uspokojovaná, se deprivace dělí 

na (Bedrnová, Nový, 2002): 

 Senzorická - je důsledkem neexistence nebo zásadního omezení smyslových 

podnětů, které jsou nezbytné pro harmonický rozvoj osobnosti. 

 Citová, emocionální - nepřiměřené omezení citových projevů vůči osobě 

deprivované. 

 Sociální - je důsledkem nedostatečného uspokojení potřeby člověka a jeho 

styku s druhými lidmi. 

 Základní biologické potřeby - jedná se o potřeby spánku, odpočinku, jídla. 

2.2.7 Motivační profil 

Motivační profil je představen souhrnnou, individuálně specifickou a relativně stabilní 

charakteristikou osobnosti člověka. Motivační profil člověka je utvářen a vyvíjen spolu 

s utvářením a vyvíjením jeho osobnosti od nejútlejšího věku. Na konkrétní podobu 

motivačního profilu mají vliv i osobnostní substruktury, skladba a úroveň schopností, 

převažující temperamentové ladění a emocionální charakteristiky i charakterové 

vlastnosti či postoje. Poznání motivačního profilu člověka je určitý vhled do skladby 

člověka, jeho povahy a forem fungování motivace. Poznání motivačního profilu 
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umožňuje hlubšímu porozumění jednotlivým projevům jedince, jeho chování i jednání. 

Je také základním a nezbytným předpokladem možnosti úspěšného ovlivňování 

motivace daného jedince žádoucím směrem. (Bedrnová, Nový, Jarošová, 2012) 

 

Motivační profil je tvořen širokým spektrem dimenzí, které jsou tvořeny nejrůznějším 

obsahem. Každá dimenze obsahuje jeden a druhý pól dimenze. Jedinec se k jednomu 

pólu přiklání silněji, k druhému slaběji. Dimenze slouží jako pomoc při poznávání 

charakteristik motivace konkrétního člověka. Tyto dimenze znázorňuje následující 

schéma. (Bedrnová, Nový, Jarošová 2012) 

Obrázek 5  Dimenze charakteristik motivace člověka 

 

Zdroj: Bedrnová, Nový, Jarošová (2012, s. 241), vlastní zpracování 

2.2.8 Sebeřízení 

Během výchovy člověka dochází k posunu od sebepojetí k sebeřízení. Utváří se další 

stránky naší osobnosti důležité pro život. Jsou jimi osobnostní charakteristiky, motivace 

k činnosti, cílevědomost, tvořivost, adaptabilita, flexibilita, úroveň aspirace, sebejistota, 

komunikační způsobilost, systematičnost a další. (Bedrnová, 2009) 

 

Jestliže chceme lépe využívat svůj potenciál, zdokonalovat se, pracovat na sobě měli 

bychom začít od sebepoznání. Způsobů sebepoznání existuje celá řada, dovedou nás  

k lepší orientaci v sobě samém a zlepšují sociální interakci. Pravidelné registrace, úvahy 
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a hodnocení denních aktivit jsou metodami sebepoznání. Deník je metoda, která 

obsahuje písemnou verbalizaci pocitů a postojů. Zpětná vazba prostřednictví jiných lidí, 

introspekce nebo SWOT analýza jsou dalšími metodami sebepoznání. (Mikuláštík, 

2007) 

 

Sebeuvědomování můžeme interpretovat jako schopnost přemýšlet o tom, jak vlastně 

myslíme. Díky této schopnosti můžeme vyhodnocovat své zkušenosti, ale i zkušenosti 

druhých lidí a učit se z nich. Díky této schopnosti si můžeme vytvářet návyky a zase je 

opouštět. (Covey, 2011) 

 

Základem pro kompletní sebeřízení je tzv. Model jednacích kompetencí. Jednací 

kompetence je schopností a připraveností člověka řešit problémy, vyhodnocovat, 

nalézat řešení a rozšiřovat jednací schopnosti. Jednací kompetence v sobě zahrnuje čtyři 

kompetenční pole a slučuje vlastnosti „chtít a umět”. Těmito kompetenčními poli jsou 

odborná kompetence, metodická kompetence, sebekompetence a sociální kompetence. 

(Steiger, Lippmann, 2012) 

 

Cíl popisuje výsledek, kterého chceme dosáhnout, a udává nám směr. U životních  

a profesních cílů jde o jejich dlouhodobé zachování. (Steiger, Lippmann, 2012)  

K dosahování svých cílů si klademe otázky (Bedrnová, 2009): 

 Kam jdeme? 

 Jak se tam chceme dostat? 

 Jak můžeme svou cestu optimalizovat?  

Cíle by měly působit především motivačně, cíl by měl být tedy konkrétní. Ke zvýšení 

efektivity při dosahování cílů, můžeme využít techniku SMART, která cíle identifikuje 

podle následujícího obrázku. (Bedrnová, 2009) 
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Obrázek 6 Technika SMART 

 

Zdroj: Bedrnová (2009, s. 172), vlastní zpracování  

Cíle mají také časovou orientaci, dlouhodobé cíle jsou cíle v délce 5-10 let, střednědobé 

cíle 1-3 roků a krátkodobé cíle jsou těsně spjaty s každodenními aktivitami a úkoly, 

např. týdenní cíle nebo měsíční. V návaznosti na tyto cíle je důležité vymezení priorit, 

které jsou záležitostmi, kterým bychom v životě měli dávat přednost. Ke každému 

definovanému cíli bychom si také měli stanovit programy neboli plán, dosahování 

těchto cílů. (Bedrnová, 2009)  

 

Efektivnost jedince je zaměřena na uvědomění a zohlednění času. Doporučuje se denní 

plánování aktivit. Takové plánování představuje dílčí jednotku systematického 

plánování času. Díky tomu bude vytvořena rutina pro plánování týdenní, měsíční i delší. 

Jednoduchou metodou je sepisování časového plánu předcházející večer se zapisováním 

úkolů, aktivit a termínů. U každé této aktivity je dobré odhadnout a zaznamenat si čas, 

který bude potřebné vynaložit. Doporučuje se plánovat si 50-60 % času a zbývající 

ponechat jako časovou rezervu, pro případné neočekávané záležitosti. Úkoly by se měly 

silně zredukovat na 50 % a to pomocí stanovení priorit, zavedením zkrácení  

a delegováním. Večer je provedena kontrola plnění denního programu. (Steiger, 

Lippmann, 2012) 
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Priority je dobré stanovovat systematicky, podle konkrétních kritérií. Používanými 

postupy jsou (Steiger, Lippmann, 2012): 

 Paretův princip - 20 % strategicky správně vloženého času docílíme 80 % 

výsledků.  

 Eisenhowerův princip a analýza ABC - analýza ABC je založena na 

vyhodnocování činností, které musíme vyřídit, podle toho, jak důležité tyto 

činnosti pro dosažení cíle jsou. Eisenhowerův princip používá 

rozhodovacího rastru, kde rozlišuje mezi důležitostí a naléhavostí 

jednotlivých úkolů.  

Pokud začínáme s myšlenkou na konec, máme jasnou představu cíle. Což znamená, že 

víme, kam směřujeme a umožní nám to nasměrovat své kroky správným směrem. 

Základem je vznik na mentální úrovni poté na fyzické. Příkladem je, pokud chceme 

úspěšně podnikat, nejdříve si musíme jasně stanovit, čeho chceme dosáhnout. 

Schopnost vytvořit úspěšný podnik závisí na tom, nakolik jsme na začátku mysleli na 

konec. Nejefektivnějším způsobem jak v praxi aplikovat princip začínat s myšlenkou na 

konec, je vypracovat si osobní poslání, svoji filozofii, své krédo. Osobní poslání je 

zaměřeno, jakými chceme být, čeho chceme dosáhnout a na naše hodnoty nebo 

principy. Osobní poslání je základem rozhodování v nejvýznamnějších životních 

krocích i každodenních rozhodnutích, které jsou realizovány pod vlivem okolností  

a emocí. Po vyjasnění svého poslání máme základ pro proaktivní jednání, máme vizi  

a hodnoty, které dávají našemu životu směr a díky tomu nám umožňují stanovit si cíle. 

Osobní poslání je zdrojem schopností jak nejefektivněji využít svůj čas, nadání a sílu. 

Osobní vedení není jednorázovou záležitostí, je spíše nepřetržitým procesem. Musíme 

mít před očima svoji vizi a hodnoty a žít v souladu s nimi. (Covey, 2011) 

 

Proaktivní podle Coveye  (2011) znamená převzít odpovědnost za vlastní život a jednat 

iniciativně.  Naše chování se odvíjí od našich rozhodnutí. Odpovědnost (responsibility) 

je složena ze dvou částí - response (odezva) a ability (schoponosti). Odpovědnost je 

tedy schopností volit si odezvu. Vysoce proaktivní lidé si odpovědnost uvědomují  

a nesvalují vinu za své chování na okolní podmínky. Jejich chování je založeno na 

hodnotách. Na reaktivně jednajícího jedince má často vliv fyzické prostředí  
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a společenské prostředí. Jsou poháněni pocity, okolnostmi, podmínkami nebo  

i prostředím. 

2.3 Podnikání a jeho teoretické definice 

Podnikání 

Malach (2005) vymezuje podstatu podnikání jako ochotu, odvahu i umění převzít 

odpovědnost za samostatnou tvorbu společensky potřebných hodnot, a tím generovat 

zisk. Hrubý zisk slouží nejen k obživě rodiny podnikatele, ale i k rozvoji podnikání  

a poskytování povinného příspěvku státu i pro potřeby obcí a regionů formou daní. 

Proces podnikání zahrnuje také uspokojování potřeb zákazníků a vytváření pracovních 

míst, což přispívá ke kvalitě života. Podnikání přináší možnost dosažení zisku, ale  

i dovednost vystihnout potřeby trhu, hledat zdokonalení výrobků nebo služeb  

a překonávat bariéry podnikatelského prostředí. Podnikání má především význam pro 

rozvoj ekonomiky a společnosti. Podniky představují důležitý zdroj finančních 

prostředků do veřejného rozpočtu, čímž vzniká vzájemný vztah mezi podnikatelskými 

subjekty a veřejnými rozpočty.  

 

Společenský přínos malých a středních firem tvoří především garance svobody  

a stabilizace společnosti. Jedná se o svobodné uplatnění občanů - podnikatelů, čímž je 

dávána šance k samostatné realizaci lidí v produktivním procesu. Tyto firmy 

reprezentují místní kapitál. Efekty z podnikání zůstávají danému regionu, popř. státu. 

Cesta, jak rychle ekonomicky oživit region, vede obvykle přes podporu rozvoje malých 

a středních firem v dané oblasti. Podnikatel má ve většině případů v daném regionu své 

bydliště či provozovnu, čímž poskytuje danému regionu zaměstnanost a také dotváří 

urbanizaci měst a obcí. Ekonomický přínos spočívá v protipólu monopolům. Jsou 

nositeli drobných inovací a adaptací na proměnlivé potřeby spotřebitele. Mohou se 

angažovat v okrajových oblastech trhu, které pro větší podniky nejsou zajímavé. Řada 

malých i středních firem úzce spolupracuje s velkými firmami jako jejich 

subdodavatelé. Přínosem malých a středních podniků je jejich flexibilita. Dokáží se 

pohotově přizpůsobovat měnícím se skutečnostem. Jsou také nedílnou součástí 

ekonomiky, ve vysoké míře se podílí na HDP, na přidané hodnotě a zaměstnanosti. 

(Veber, Srpová, 2012) 
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Právní pojetí podnikání 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vymezuje podnikání: „Podnikání se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku.”     

 

Ekonomické pojetí podnikání 

Ekonomický pohled na podnikání je charakterizován dynamickým procesem  

k vytváření přidané hodnoty. Jedná se o zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. (Veber, Srpová, 2012). Podnikání abstrahuje 

od individuálního podnikatele a zaměřuje se na proces, kterým jeho jednání ovlivňuje 

ekonomický systém. Díky inovacím je podnikání zodpovědné za ekonomický rozvoj 

naší společnosti. Ekonomické pojetí rozlišuje podnikatele, manažera, obchodníka  

a investora. (Lukeš, Nový, 2005) 

 

Psychologické pojetí podnikání 

Psychologický přístup vysvětluje podnikání jako činnost, která je motivovaná potřebou 

něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco nové či si něco splnit. Podnikání je 

prostředkem k dosažení seberealizace nebo nezávislosti. (Srpová, Veber, 2012) 

 

Manažerské pojetí podnikání 

Manažerský přístup k podnikání zahrnuje oblast problémů, kterým podnikatel čelí a jak 

se s těmito problémy vyrovnává. Další oblastí jdou prediktory úspěchu nových firem. 

Těmito ovlivňujícími ukazateli jsou původ podnikatele, networking, zvolená strategie, 

existence manažerského týmu nebo faktory prostředí. (Lukeš, Nový, 2005) 

2.3.1 Motivace k podnikání 

Výkonová motivace je nejčastěji uváděnou specifickou motivací k podnikání. Jedinec, 

který má vyšší výkonovou motivaci, se bude angažovat v aktivitách nebo úkolech, které 

mají vysoký stupeň odpovědnosti za výsledky, vyžadují individuální dovednosti  

s úsilím a mají střední stupeň rizika. Zahrnují zpětnou vazbu, která se týká výsledků. 

Výkonová motivace nejenže identifikuje podnikatele, ale také predikuje výkon 

založených společností. (Lukeš, Nový, 2005) 
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Motivaci jednotlivců založit a vést podnik ovlivňuje vnímání vlády a médií  

o podnikatelích. Na jedné straně je společnost vůči podnikatelům skeptická, jiná část 

společnosti podnikatele obdivuje. Cílem politiky evropských vlád je podpořit pozitivní 

postoje podnikatele a také pozitivní postoje k podnikatelům a k podnikatelství ze strany 

univerzit, komunálních a státních správ, investorů, průmyslových a podnikatelských 

sdružení, hospodářských poradců a také médií. Vytváření tohoto pozitivního postoje je 

velmi důležité, protože právě tyto instituce vytvářejí možnosti a prostor pro dnešní  

a budoucí podnikatele. (Lukeš, Nový, 2005) 

 

Úspěch v podnikání 

Podnikatelská aktivita v některých lidech vzbuzuje naději, překvapení a novost, ale také 

riziko, protože nemusí být důsledkem vždy pouze zisk, ale i ztráta. Podnikatelská 

aktivita je tvůrčí, protože jde o poznávání a objevování nového i o tvůrčí rozvoj 

osobnosti, seberealizace. Osobnostní faktory, ale i podmínky podnikatelského prostředí 

hrají roli v tom, zda člověk začne podnikat a zda ve svém podnikání uspěje. Podnikání 

není jen jednoznačná cesta ke zbohatnutí, na začátku může stát i snížení životní úrovně, 

zadlužení, pocity pochybnosti a sociální izolace. Člověka v určité víře úspěchu udrží 

silná motivace, pocit uspokojení z vlastní podnikatelské činnosti a vnitřní přesvědčení, 

že je jeho práce smysluplná. Lidé, kteří chtějí pouze peníze, mají své sny, chtějí 

zaujmout určitý společenský status, jsou v podnikání málo motivovaní, což vede spíše  

k neúspěchu. (Mikuláštík, 2007)  

 

Profesionalita se u některých podnikatelů utváří na základě několikaletých zkušeností  

a uvědomění si dopouštěných chyb, někteří už s jistou profesionalitou podnikat začínají. 

Profesionalita hraje roli v úspěchu podnikatele, ale jsou tu i další faktory jako jsou 

intuice, osobnostní předpoklady, sebejistota, flexibilita, komunikační dovednosti, ad. 

(Mikuláštík, 2007). 

 

Předpokladem úspěchu je určitý potenciál a soubor zdrojů, ze kterých je čerpáno během 

dosahování úspěchu. Klíčovými zdroji dosahování úspěchu jsou znalosti a dovednosti. 

Dovednosti jsou prakticky bezprostředně vykonatelné a ze znalostí čerpáme teoretické 

poznatky. Klíčovými zdroji jsou i naše motivy a názory. Motivy představují 

bezprostřední a subjektivní důvody činů, názory mají sice subjektivní rámec, ale na 
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výkon působí zprostředkovaně přes motiv. Vlastnosti jsou zdroji, které souvisejí s naší 

biologickou a psychologickou podstatou. Činy jsou zbývajícím předpokladem úspěchu. 

(Plamínek, 2008) 

 

Motivy k podnikání 

Podle průzkumu Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2011 (Podnikatelská aktivita 

v České republice, 2012) největší probíhající studií Podnikatelských dynamik ve světě, 

zaměřené na podnikatelskou aktivitu v ČR, se lidé zapojují do podnikatelské aktivity 

převážně z důvodu, že vidí podnikatelskou příležitost, což je důležitou motivací pro 

ekonomický rozvoj. Je možné rozlišení na vnímání příležitosti vydělat si peníze, udržet 

si výši příjmů nebo získat více nezávislosti.  Oproti tomu vstup do podnikatelské 

činnosti z nutnosti a alternativy nezaměstnanosti, je druhým faktorem výzkumu 

motivace k podnikání. Tento faktor je poměrně vysoký v porovnání s jinými vyspělými 

ekonomikami.  

Obrázek 7  Motivy podnikatelské aktivity 

 

Zdroj: Lukeš, Jákl (2012, s.52 ), vlastní zpracování 

Mezi řadu faktorů ovlivňující jedince ve vstupu do podnikání mohou patřit rodiče, 

zaměstnání a pracovní zkušenosti, vzdělání, kultura a subkultura, věk, pohlaví, etnikum 

a rasa a životní změny (Lukeš, Nový, 2005). Při vstupu do podnikatelské činnosti je 

třeba zvážit situaci zájemce o podnikání, podporu blízkého okolí i materiální a odborné 

předpoklady pro podnikání a rozhodnutí musí být podpořeno podnikatelským záměrem 

(Veber, Srpová, 2012).  
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Lidé chtějí podnikat z různých důvodů, protože chtějí být nezávislí, chtějí dosáhnout 

určité společenské prestiže, chtějí vyzkoušet nové možnosti, rozvíjet své schopnosti, 

tvořivost, touží po seberealizaci. Mohou si také uvědomovat tržní poptávku po 

produktu, který na trhu chybí a mít nápad. Jedním z mnoha důvodů může být i důvod 

neadekvátního zaměstnání. (Mikuláštík, 2007) 

2.3.2 Profil podnikatele 

Mezi obecné rysy podnikatele dle Vebera a Srpové (2012) patří: 

 

Dlouhodobé zaměření - podnikatelskou aktivitu lze považovat za relativně 

dlouhodobou záležitost. Podnikatelská aktivita je spojena s postupným rozvojem, 

budováním a posilováním podnikatelské pozice.  

 

Podnikavost - je důležitou vlastností člověka v podnikání. Lze ji dělit na dispozice  

a osobní vlastnosti. Podnikatel by měl být bezpochybně vedoucím pracovníkem. 

Drucker (2008) uvádí, že během jeho poradenské kariéry spolupracoval s vedoucími 

představiteli podniků, kteří neodpovídali šabloně typického vůdce. Setkal se  

s extroverty, samotáři i lehkomyslnými i tolerantními manažery. Základem jejich 

efektivnosti bylo uplatňování praktických přístupů. Kladli si otázky: ,,Co je třeba 

udělat?,, a ,,Co je dobré pro organizaci?,,. Vypracovali plány aktivního jednání, přebrali 

odpovědnost za rozhodnutí, přebírali odpovědnost za komunikaci, soustředili se spíše na 

příležitosti než problémy, řídili produktivní porady a přemýšleli a vyjadřovali se spíše 

se zřetelem k „my” než „já”. 

 

Motivace - motivace je výrazným faktorem v podnikání. Musí existovat důvod k tomu, 

aby podnikatel začal podnikat a dosahoval úspěchu.  

 

Iniciativa, aktivita - typické pro podnikatelskou osobnost je být proaktivní, 

optimistický, dynamický, iniciativní, kreativní a mít pozitivní myšlení.  

 

Podstupování rizika - většina podnikatelských aktivit je spojována s rizikem. Pro 

současnou etapu společenského a hospodářského vývoje je příznačné chaotické 

prostředí, ve kterém jsou nutná klíčová rozhodnutí. Z tohoto důvodu není dráha 
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podnikatele vhodná právě pro ty, kteří neradi rozhodují nebo neradi přijímají 

odpovědnost. 

 

Dobrý zdravotní stav - Pro podnikatelskou činnost není typická pravidelná pracovní 

doba. Podnikatel je často vystaven řadě stresů, proto profil podnikatele dotváří dobrý 

zdravotní stav jak fyzický, tak psychický. 

 

Podobně profil podnikatele definuje Lukeš a Nový (2005), kteří jako psychologické 

charakteristiky podnikatelů definují motivaci k podnikání, neboli vnitřní aktivaci, 

schopnosti (mezi něž patří i sebemotivace, která je schopností sám sebe motivovat, 

zapojit emoce do usilování dosažení vytyčených cílů) a znalosti a dovednosti 

(manažerské, sociální, komunikační).  

 

Profil podnikatele doplňují osobnostní vlastnosti, které jsou charakterové, volní  

a temperamentové. Pro podnikání jsou velmi důležité i komplexnější charakteristiky 

osobnosti, jsou jimi postoje k sobě samému a postoje k podnikatelům a k podnikání. 

(Lukeš, Nový, 2005) 

 

Self-efficacy, neboli vlastní efektivita, je přesvědčením jedince o vlastní způsobilosti 

dosáhnout určité úrovně výkonu. Self-efficacy představuje víru ve schopnosti 

shromáždit a také uplatnit nezbytné osobní zdroje, dovednosti a kompetence které 

povedou ke zdárnému výsledku. Ovlivňuje především to, jak se lidé cítí, chovají, 

přemýšlejí a motivují sami sebe. Tato charakteristika se ukázala jako velmi kvalitní 

ukazatel výkonu jedince ve specifickém úkolu. Pomáhá vysvětlit, proč lidé se stejnými 

schopnostmi dosahují různých výsledků. Jedinci s vysokou vlastní efektivitou přistupují 

k obtížným úkolům jako k výzvám. Projevují více úsilí po delší dobu, vytrvají  

a v případě neúspěchu či překážek zlepší strategii. Negativní zpětnou vazbu přijímají 

pozitivněji a využijí ji pro zlepšení svých výkonů. To jim také pomáhá redukovat stres  

a sníží zranitelnost vůči frustraci či depresi. Naopak lidé s nízkou úrovní vlastní 

efektivity pochybují o svých schopnostech a dovednostech a odvracejí se od obtížných 

úkolů, které vnímají jako ohrožení. Zabývají se spíše svými nedostatky a překážkami, 

než tím, jak úkol co nejlépe vyřešit. Rychle se vzdávají a neúspěch je pro ně selhání. 

(Lukeš, Nový, 2005) 
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2.3.3 Historie podnikatelského prostředí před rokem a po roce 1989 

Období před rokem 1989 

V období 1948 - 1989 bylo v Československu podnikání téměř zakázáno a postoj vlády 

vůči podnikatelům byl nejzápornější v porovnání s okolními zeměmi. Tehdejší vláda 

kladla podnikatelům různé překážky a restrikce, jelikož je vnímala jako zátěž, 

spekulanty a vykořisťovatele nabourávající systém. Postoje obyvatel v té době byly 

nejednoznačné. Někteří občané byli rádi, že podniky zásobovaly trh nedostatkovým 

zbožím, jiná část přejímala postoje vlády. (Lukeš, Nový, 2005) 

 

V předválečném Československu tvořil podstatnou část ekonomiky drobný sektor, kde 

bylo bohatě rozvinuto malé a střední podnikání. Československo patřilo ve třicátých 

letech k patnácti nejprůmyslověji rozvinutým zemím světa, kde existoval silný privátní 

sektor s tradičním tržním systémem a s rozvinutou demokracií západního stylu. 

Likvidací soukromých podniků, došlo po skončení druhé světové války k postupnému 

obratu ve vývoji československého hospodářství. Podniky nad 500 zaměstnanců byly  

v roce 1945 znárodněny a podniky nad 50 zaměstnanců byly znárodněny v roce 1948. 

Tržně orientovaná ekonomika byla změněna na plánované hospodářství a začal se 

podporovat rozvoj velkých podniků. Což vedlo k poklesu hrubého domácího produktu, 

poklesu zaměstnanců v malých podnicích a růst zaměstnanců ve velkých firmách.  

V roce 1988 bylo ve velkých zpracovatelských podnicích zaměstnáno 98,6 % osob. 

Záměr zakládat malé podniky a družstva se nezdařil, kvůli obecně platnému 

administrativně-direktivnímu modelu uzpůsobeného pro velké monopolní jednotky. 

Malými podnikatelskými formami byly drobné provozovny národních výborů, které se 

věnovaly opravám, údržbě a službám pro hospodářství národních výborů. Roky 1970-

1989 znamenaly neexistenci malého a středního podnikání v Československu. Panovala 

nespokojenost obyvatel a stále větší problémy v ekonomice. Především z důvodu 

problematiky služeb se v roce 1977 začalo udělovat povolení národního výboru  

k výkonu některých druhů služeb. Národní výbor rozhodoval v jakých oborech povolení 

vydat a jaký počet. Počet samostatně výdělečných osob v Československu dosahoval  

v roce 1989 1,2 %. (Malach, 2005) 
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Období po roce 1989 

Po sametové revoluci v roce 1989 potřebovala vláda podnikatele pro rozjezd nového 

systému. Byly ovšem nastaveny velmi liberální podmínky a přijaty špatné zákony. 

Podnikání zaznamenalo velký boom a začalo se rozvíjet. Obraz podnikatele byl 

symbolem nové doby a téměř každý chtěl začít podnikat. Počáteční entuziasmus ovšem 

nevydržel dlouho kvůli podvodům a korupci a podnikatelé začali krachovat, neboť 

nebyli schopni splácet bankám úvěry s vysokým úrokem. Média i vláda poté přispěly ke 

zhoršení vnímání podnikatelů ze strany obyvatel. Na začátku 21. století se situace 

začala mírně zlepšovat a vláda stabilně proklamovala podporu malého a středního 

podnikání. Politici si uvědomili, že podnikatelé mohou řešit jeden z nejzávažnějších 

společenských problémů, a to nezaměstnanost. (Lukeš, Nový, 2005) 

 

Polistopadové období roku 1989 poznamenalo podniky, které do něj vstupovaly  

s velkou zátěží uplynulých čtyřiceti let. Veškeré dosavadní zkušenosti podávaly důkaz  

o nereformovatelnosti dosavadního hospodářského i politického systému. Obnovení 

ekonomiky a jejích subjektů vyžadovalo přechod k tržní ekonomice, privatizaci. 

Privatizace, tedy přechod forem státního případně družstevního vlastnictví do 

soukromých rukou, byla jádrem transformačního procesu naší společnosti a v jejím 

rámci ekonomiky. Dalšími prostředky transformace byly daňová reforma, liberalizace 

cen, vytváření podmínek směnitelnosti koruny, atd. (Synek, Kislingerová, 2010). 

V průběhu let 1990-1991 byly provedeny základní kroky ekonomické transformace. 

Byly přijaty dosud chybějící zákony o soukromém podnikání, obchodních 

společnostech a státním podniku. Tím byly vytvořeny podmínky pro možnost 

svobodného podnikání. (Petříček, 2006). Z roku 1989, kdy bylo registrováno 19 000 

podniků, vzrostl tento počet v roce 1990 na 178 973 ekonomických subjektů a v roce 

1992 na 1 118 636 subjektů. Do roku 1994 růst pokračoval, kde poté došlo k menšímu 

poklesu. Mezi hlavní příčiny poklesu patřily potíže s neplacením zakázek a vymáhání 

dluhů, špatná dostupnost úvěrů, růst inflace a růst mezd. Další roky přinesly opět nárůst 

počtu podnikatelských aktivit. V polovině 90. let byl tento růst mnohonásobě větší míře 

než v EU.  (Malach, 2005). Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 zesílil 

konkurenční prostředí, ale současně otevřel evropský trh českým podnikům. (Synek, 

Kislingerová, 2010)  
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2.3.4 Současné podnikatelské prostředí v ČR a v Brně 

Vlivy a faktory, které působí na podnikatelskou činnost, jsou podnikatelským 

prostředím. Podnikatelskou činnost mohou zlehčovat, např. výhodnými daněmi, 

rychlým vyřízením obchodních sporů, či jednoznačnými zákony nebo možností získat 

rozvojový kapitál. Ovšem přes mnohá opatření, vznikají v tržní ekonomice i bariéry. 

Tyto bariéry brání rozvoji podnikání a ekonomiky v oblasti např. nedokonalé legislativy 

nebo v malém přístupu podnikatelů k rozhodování ve věcech podmínek podnikání, ad. 

(Malach, 2005) 

Obrázek 8 Nová podnikatelská aktivita v ČR v jednotlivých sociodemografických skupinách 

 

Zdroj: GEM 2011 

Strategie města Brna se opírají o programy a politiky, které městu dávají schopnost se 

úspěšně přizpůsobovat ekonomickým a demografickým změnám a přispívají tím ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti růstu. Na základě strategie si město 

stanovuje své priority rozvoje. (Strategie pro Brno, 2012)  

 

Město Brno má vytvořený Koncept ekonomického rozvoje města (KERM), který 

vychází ze Strategie pro Brno. Tento koncept je založen na předpokladu významu 

globální konkurenceschopnosti jako základní koncept tvorby moderní ekonomické 

základny města. Cílem je dosažení stavu, kdy podnikatelské subjekty budou posilovat 

svoji výkonnost a exportní schopnost za podpory města. KERM obsahuje metodiku, 
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problémové oblasti, dílčí cíle a doporučení, které přispívají k ekonomickému rozvoji 

města Brna. (KERM, 2009). Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje  

2009-2013 (RIS 3), v současné době se připravuje RIS 4, je plánem rozvoje města a je 

zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje prostřednictvím 

vědecko-výzkumné sféry a firem (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 

3, 2009). 

 

Město Brno je pro podnikání atraktivní především díky kvalifikované pracovní síle, 

strategické geografické poloze, díky podpoře vědy, výzkumu a inovací, je místem pro 

kvalitní život, je zde silná průmyslová tradice a kvalitní infrastruktura a kvalitní 

podnikatelské prostředí (Brno - Proč podnikat v Brně, 2012). 

 

Rámcové podmínky podnikání  

Stát ovlivňuje podnikání především jako tvůrce legislativy, vymezující pravidla 

podnikání. Je podporovatelem rozvoje podniků přímými i nepřímými podporami, 

alokacemi zdrojů. Vystupuje jako regulátor v oblasti bezpečnosti, životního prostředí 

ad. Při řešení soudních sporů vystupuje jako rozhodčí a je také zákazník poskytující 

veřejné zakázky. Ručí za rizika, např. ochranou investic. Bariérami, které mají vliv na 

podnikatelskou aktivitu, jsou ze strany státu legislativa, státní regulace, získávání 

kapitálu a daňový systém. Aby ekonomika zdravě fungovala, přebírá stát určitou 

zodpovědnost za zabezpečení hospodářského a sociálního rozvoje společnosti realizací 

svého programového prohlášení. Při ovlivňování ekonomického rozvoje jsou nezbytné 

jak stanoviska vyjadřující odmítání role státu, tedy, že trh vyřeší vše (tržní 

fundamentalismus), ale také zdůrazňování plánovitého řízení ekonomiky státem.  

(Malach, 2005) 

 

Podle projektu GEM (2011), je nejvýraznějším faktorem, podporující podnikání, 

hospodářský kontext.  Jedná se především o polohovou rentu ČR a její blízkost 

Německu a existence drobných podnikatelských příležitostí. Dalším pozitivním 

faktorem je vlastnost pracovní síly, která je poměrně dobře vzdělaná a podnikavá. 

Pozitivní generační obměna spojená s lepší znalostí jazyků, IT a zahraničními 

zkušenostmi. Třetím faktorem jsou prvky vládní politiky, jako pokles daní z příjmu 

právnických osob, rovná daň či snížení odvodů.  
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Aktivity podporující malé a střední podnikání můžeme podle Vebera a Srpové (2012) 

rozdělit na finanční přímé a finanční nepřímé podpory institucí, nefinanční podporu  

a z hlediska subjektů poskytujících podporu podnikatelů (vládní instituce poskytující 

podporu z veřejných prostředků, podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky, 

nevládní organizace (zpravidla neziskové organizace) a komerční subjekty). 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje ve snižování administrativní zátěže 

podnikatelů a již schválilo koncept podpory malých a středních podnikatelů pro období 

2014 – 2020 (Podpora podnikání, 2013). Do podpory podnikání, zlepšení 

podnikatelského prostředí a posílení podnikatelského ducha se zapojuje také Evropská 

komise (Small and medium sized enterprises (SME) - Enterprise and Industry, 2013).  

 

Podle průzkumu GEM (2011) tvoří nejvýraznější bariéry v podnikání politický, 

institucionální a sociální kontext. Jedná se především o korupci, byrokracii a špatnou 

vymahatelnost práva. Aspekty vládní politiky, vysoká daňová zátěž práce, 

komplikovaná a často se měnící legislativa a financování byly dalšími zmiňovanými 

faktory bariér.  

 

Obrázek 9  Bariéry podnikání na straně potenciálního podnikatele 

 

Zdroj: Veber, Srpová (2012, s. 17), vlastní zpracování 
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2.3.5 Atraktivita oboru jazykového vzdělávání 

Globalizace světa a snaha světa se co nejvíce otevřít a propojit, vytvořit společný 

prostor, kde budou moci lidé všech národností nejen cestovat, ale i kdekoli bydlet, 

podnikat, pracovat a učit se je velice aktuálním tématem. Základním předpokladem 

funkčnosti tohoto propojení je dorozumět se. Učení se cizím jazykům je oblastí, která je 

především v Evropě zdůrazňována a podporována již řadu let. (Vyhnánková, 2007) 

 

Vlivy, které působí na zahájení, průběh i výsledky učení se, tvoří komplex motivů 

činností člověka. Tyto motivy jsou spojeny především s potřebami, zájmy, postoji  

a vlohami. Nejlepší motivací k učení se cizím jazykům je motivace vlastní. Cizí jazyky 

patří mezi nejobtížnější a nejproblematičtější učební procesy. Důvody, které vedou  

k učení cizích jazyků a proč je obor jazykového vzdělávání tedy atraktivní, může být 

především otevírání cest se znalostí cizího jazyka k širšímu kulturnímu okruhu, k dalším 

informacím. Základní lidskou potřebou je pohyb, i pohyb na duševní úrovni, protože 

učení se cizím jazykům přispívá k duševní aktivitě. Jazykové znalosti také umožňují 

lepší pracovní uplatnění a ovládání cizího jazyka v dnešní době patří ke všeobecnému 

vzdělávání. (Mužík, 2005) 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Analytická část diplomové práce navazuje na teoretické poznatky uvedené v části 

předchozí. Tato část práce obsahuje zhodnocení současného stavu, definuje cíle 

výzkumu, formuluje výzkumné otázky, metody a nástroje výzkumů. Dále obsahuje 

soubor respondentů s popisem průběhu výzkumů a prezentaci a analýzu výzkumů. Na 

analytickou část přímo navazují návrhy implementace a jejich ekonomické zhodnocení. 

3.1 Zhodnocení současného stavu 

V současné době poskytuje jazykové vzdělávání v Brně více jak 70 jazykových škol. 

Což svědčí o značné konkurenci, která může být vnímána jako bariéra v podnikání. 

Podnikatelská aktivita v městě Brně přispívá k rozvoji města, oživení regionu  

a ovlivňuje růst ekonomiky. Město Brno svými aktivitami, programy a strategiemi 

přispívá k přílivu zahraničních investic. Zvyšuje mezinárodní spolupráci, podporuje růst 

mezinárodních firem v Brně a poskytuje péči o kvalifikované cizince. Zvyšují se tedy 

nároky na jazykovou úroveň obyvatel. Znalost cizích jazyků přispívá také ke zvýšení 

hodnoty jedince na pracovním trhu. 

 

Na základě těchto faktorů je problematika motivace podnikatelů v oblasti jazykového 

vzdělávání aktuálním tématem. Motivovaný podnikatel utváří celkovou atmosféru 

podniku, podporuje fungování interpersonálních vztahů ve společnosti a spokojenost 

svých pracovníků. Tím vytváří zvýšenou aktivitu, která společně s podporou města 

přispívá k růstu rozvoje města na vzdělávací i ekonomické úrovni. Podnikání přispívá 

k osobnímu rozvoji i dalším pozitivním faktorům, ale je také náročnou činností, která 

přináší rizika. Především vnitřní motivace a zvládnutí sebeřízení posunuje podnikatele 

v jeho činnosti, tím lépe dosahuje úspěchu a přispívá k jeho spokojenosti.  
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3.2 Cíle výzkumu 

Cílem této práce je analýza motivace podnikatelů k podnikání v oblasti jazykového 

vzdělávání a jejich motivace v rozvoji podnikatelské činnosti. Výzkum je aplikován na 

podnikatele města Brna se zaměřením na zakladatele jazykových škol a lektory cizích 

jazyků podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Dalším cílem analýzy je 

vzájemné porovnání motivace zakladatelů jazykových škol a lektorů cizích jazyků. 

Dílčím cílem je zhodnocení podnikatelského prostředí podnikateli. Na základě výsledků 

výzkumu jsou navrženy návrhy na implementaci, které povedou ke zvýšení motivace 

v podnikatelské činnosti v oblasti jazykového vzdělávání.  

3.3 Formulace výzkumných otázek 

Výzkumné otázky jsou formulovány na základě stanovených cílů a jejich zodpovězení 

bude uvedeno po výzkumném šetření. Jsou stanoveny následující výzkumné otázky: 

 V čem se shoduje a v čem liší motivace k podnikání u zakladatelů 

jazykových škol a lektorů cizích jazyků? 

 V čem se shoduje a v čem liší motivace v rozvoji podnikání u zakladatelů 

jazykových škol a lektorů cizích jazyků? 

 Jak podnikatelé hodnotí podnikání v oblasti jazykového vzdělávání? 

 Jak se podnikatelům daří sladit jejich osobní život s pracovním? 

3.4 Metody a nástroje výzkumu 

V přípravné fázi výzkumu je definován cíl, řešený problém a výzkumné otázky. Dále je 

potřebné určit způsob zkoumání, neboli metody a nástroje výzkumu. Metodou pro sběr 

dat, v analýze motivace zakladatelů jazykových škol, je zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu. Kvalitativní výzkum dle Bedrnové (2012) odhaluje obsah jevu, které dosud 

neznámé skutečnosti obsahuje a především zkoumá existenci těchto jevů a jejich 

strukturu, jejich vlastnosti a funkce, faktory, které sociální a psychické jevy ovlivňují 

nebo s nimi jinak souvisejí. Kvalitativní výzkum se orientuje na pochopení smyslu 
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jednajících sociálních subjektů. Snaží se zachytit jev v jeho jedinečnosti, autentické 

podobě, porozumět mu do hloubky, tak jak jej jedinec subjektivně vnímá. 

 

Nástrojem pro získání dat v kvalitativním výzkumu je zvolen rozhovor pomocí návodu 

neboli polostrukturovaný rozhovor. Návod k rozhovoru dle Hendla (2012), představuje 

seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci rozhovoru probrat. Na tazatelovi 

zůstává, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný problém.  

 

Analýza motivace lektorů cizích jazyků podnikajících na základě živnostenského 

oprávnění je provedena formou dotazníku. Způsob sběru dat dotazníkem i rozhovorem 

jsou technikou v sociálních výzkumech velice rozšířenou a v některých vědních oborech 

přímo tradiční. Dotazník je písemným způsobem dotazování a používá se jak při 

kvalitativních, tak kvantitativních metodách. Jelikož byly do dotazníku zakomponovány 

převážně uzavřené otázky s otázkami polostrukturovanými a jako doplňující otázky 

otevřené, jedná se o standardizovaný dotazník, který je užíván v kvantitativním šetření. 

(Reichel, 2009)  

3.5 Definování souboru respondentů 

Pro výběr vzorku respondentů, byla stanovena kritéria: 

 Geografická - výzkum je aplikován na město Brno.  

 Sociálně-ekonomická - majitelé jazykových škol, lektoři cizích jazyků se 

živnostenským oprávněním. 

3.6 Sběr dat a průběh výzkumu 

Pro realizaci kvalitativního výzkumu bylo osloveno 10 zakladatelů jazykových škol  

v Brně. O spolupráci na výzkumu projevili zájem 4 majitelé, se kterými byl v průběhu  

dvou měsíců proveden polostrukturovaný rozhovor. Polostrukturovaný rozhovor byl 

sestaven do jednotlivých oblastí, ke kterým byly sestaveny okruhy otázek. 
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Oblasti rozhovoru: 

 Charakteristika jazykové školy a okolnosti vstupu do podnikání, 

 rodina a vzdělání, 

 osobní i pracovní zkušenosti před začátkem podnikání, 

 vstup do podnikatelské činnosti, 

 zhodnocení současné situace podnikání a zpětné hodnocení, 

 komparace konkurenčního prostředí a vstupu do podnikání začátkem 

devadesátých let a v současné době, 

 aspirace, cíle a výhled do budoucna, 

 work-life balance, 

 ukončení rozhovorů. 

S jednotlivými respondenty byly provedeny individuální rozhovory, které probíhaly 

v příjemné atmosféře a jejichž délka byla 45 minut. Rozhovor s paní E, kvůli ztíženým 

podmínkám, probíhal hodinu a půl. Respondentům nebyly předem známy oblasti, 

kterých se bude rozhovor týkat. Během rozhovorů byl, po souhlasu jednotlivých 

respondentů, proveden audio záznam, který byl následně přepsán do textové podoby. 

V prezentaci výsledků rozhovorů nejsou uváděna vlastní jména respondentů z důvodu 

citlivosti dat. Shrnutí jednotlivých oblastí obsahuje deskriptivní vyhodnocení 

rozhovorů. 

 

Realizované rozhovory kvalitativního výzkumu byly použity pro vytvoření dotazníku 

v kvantitativním výzkumu. Na základě rozhovorů byly koncipovány jednotlivé otázky, 

které byly zakomponovány do dotazníku. Dotazník byl vypracován v elektronické 

podobě prostřednictvím Google Docs z důvodu online přístupu. Prostřednictvím  

e-mailové pošty byl odeslán odkaz na online dotazník do 56 jazykových škol v Brně, 

kde působí lektoři cizích jazyků se živnostenským oprávněním. Návratnost byla  

46 dotazníků od lektorů cizích jazyků. Dotazník tvoří 18 otázek povinných,  
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6 doplňujících a otázky týkající se identifikačních údajů. Jsou zde zakomponovány 

otázky otevřené, uzavřené i polouzavřené. Přijaté dotazníky byly vyhodnoceny podle 

identifikačních údajů a prostřednictvím frekvenční analýzy. 

 

Sestavený návod k rozhovorům a vytvořený dotazník jsou součástí přílohy. 

3.7 Prezentace a analýza rozhovorů 

Tato část prezentuje a vyhodnocuje primární data, která byla získána na základě 

individuálních rozhovorů se zakladateli soukromých jazykových škol. Výsledky 

výzkumu jsou strukturovány do jednotlivých oblastí, na které byly během rozhovorů 

směrovány otázky. V každé oblasti jsou interpretovány rozhovory se zakladateli 

jazykových škol a pod každou oblastí rozhovoru jsou uvedena shrnutí získaných dat. 

Charakteristika jednotlivých jazykových škol, je sestavena na základě poskytnutých 

informací od jednotlivých zakladatelů. Níže uvedená tabulka 1 zobrazuje identifikační 

údaje respondentů. 

Tabulka 1  Identifikační údaje podnikatelů 

podnikatelé věk rodinný stav vzdělání počet dětí 

paní P 46 rozvedená vysokoškolské 1 

pan J 52 ženatý vysokoškolské 2 

paní E 75 vdova vysokoškolské bezdětná 

pan R 46 ženatý vysokoškolské 4 

Zdroj: Vlastní práce podle kvalitativního výzkumu 

3.7.1 Charakteristika jazykové školy a okolnosti vstupu do podnikání  

Rozhovor v této oblasti směřoval k první myšlence, impulsům a faktorům, které 

přivedly respondenty k podnikatelské činnosti. 

 

paní P 

Paní P vlastní jazykovou školu a překladatelskou agenturu, která patří mezi největší  

v Brně. Jazyková škola nabízí pomaturitní studium, odpolední a večerní kurzy, 

individuální a firemní kurzy a specializuje se také na angličtinu ve vinařství. Jazyková 

škola a překladatelská agentura působí v Brně od roku 1990 a jejím krédem je 

maximální spokojenost zákazníka. 
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Paní P nebyla přímou zakladatelkou jazykové školy, nicméně již od založení jazykové 

školy působila na pozici ředitelky, na které během dvou let zvýšila obrat společnosti  

z několika tisíc korun na několik milionů korun. Podnikala i v jiných oborech, kde své 

podíly prodala a v roce 1993 si jazykovou školu a překladatelskou agenturu, kde 

působila jako ředitelka, koupila. Od toho roku je jedinou majitelkou. Svoji počáteční 

ideu popisuje: „V podstatě v okamžiku, když to pánové založili, tak jsem věděla, že je to 

výborný nápad, protože skoro nikdo tady nemluvil žádným jazykem. Vzhledem k tomu, 

že naše generace se učila jenom ruštinu, naprosto v minimálních případech němčinu, 

takže tu bylo pár lidí, kteří mluvili německy a pouze pár lidí, kteří mluvili anglicky. 

Takže bylo jasné, že je tady obrovský trh, a že tohle podnikání má obrovskou 

budoucnost.” Paní P o sobě tvrdí, že je cílevědomý člověk. 

 

pan J 

Manželé J a L vlastní v Brně jazykovou školu, kterou v roce 1990 založila paní L. 

Zpočátku škola nabízela docházkové kurzy, kde vyučovala pouze paní L. V letech  

1991-1992 odcestovali manželé do Austrálie a výuka v jazykové škole byla přerušena. 

Po návratu svou činnost paní L obnovila a v roce 1997, kdy se do podnikání přidal její 

manžel, začala jazyková škola rozšiřovat svoji činnost. Oba manželé vyučovali a ve 

škole začali působit další učitelé. V roce 2008 byla jazyková škola zapsána do 

obchodního rejstříku s právní formou s.r.o. V současné době jazyková škola nabízí 

docházkové kurzy pro veřejnost, firemní výuku a je převážně řízena panem J. 

 

Rozhovor probíhal s panem J, který hovořil o své i manželčině podnikatelské činnosti. 

Paní L vystudovala pedagogickou fakultu, ale ve školství zůstávat nechtěla. Byla jí 

nabídnuta možnost výuky lékařů ve vojenské nemocnici. „A kromě toho, že nechtěla do 

školství, my jsme oba takoví, že nesnášíme nad sebou nějaký šéfy nebo jiný autority, 

nemáme rádi pravidelnost, jít někam ráno na nějakou hodinu, být tam do té a té hodiny. 

Prostě chtěla být svým pánem, takže víceméně to tak nějak vyplynulo.” Po revoluci 

v roce 1990 si paní L založila živnostenské podnikání, tehdy povolení národního výboru 

a pod svým jménem začala provozovat jazykovou školu. Začátky podnikání u manželů 

utvořila touha po samostatnosti. Pan J svoji podnikatelskou činnost zahájil odlišnou 

cestou než jeho manželka. Původní profesí je učitel fyziky na základní škole. 
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Anglickému jazyku se začal věnovat v Austrálii a od roku 1998 začal s výukou 

angličtiny pro začátečníky.  

 

paní E 

Paní E založila v roce 1992 jazykovou školu, která nabízela širokou škálu jazykového 

vzdělávání, docházkové kurzy, pomaturitní studium, firemní kurzy, češtinu pro cizince  

i studium v zahraničí. V současné době je především orientovaná na češtinu pro cizince 

a čínštinu, na které si jazyková škola velmi zakládá. 

 

Paní E žila 24 let v Anglii a po návratu do Československa, jelikož tu přišla o majetek  

a neměla vybudovanou kariéru, si v roce 1992 založila jazykovou školu. „Motivace 

začátku podnikání byla finanční i zájmová. Ta angličtina byla opravdu ve flóru, každý ji 

chtěl umět a pro mě je jako druhý mateřský jazyk.” V začátcích svého podnikání začala 

jazykovou školu silně rozvíjet.   

 

pan R 

Pan R založil roku 1992 jazykovou školu, specializující se především na anglický jazyk. 

V prvních pěti letech se jednalo o volné sdružení angličtinářů a pod svým názvem je 

jazyková škola známa od roku 1997. Jazyková škola nabízí kurzy obecné i obchodní 

angličtiny, kurzy pro děti, individuální, firemní kurzy, ale také kurz ruštiny. Firemním 

jazykem je angličtina.   

 

Studium anglického a českého jazyka, kontakt s lidmi, výzva vidět za sebou výsledek, 

když někoho něco naučíte a i přivýdělek, bylo tím, co v podstatě pana R přivedlo  

k učitelské profesi. Již během studií začal vyučovat cizí jazyk a po dokončení studia  

v roce 1991 měl již své klienty, které vzdělával a začal postupně organizovat další lidi, 

kteří by pracovali s ním. Zásadní pro něj bylo, aby výuku vedli učitelé, proto se jeho 

spolupracovníky stali převážně jeho spolužáci ze studií. „Zajímavé bylo, že v tom roce 

1991, abych si mohl vyřídit živnostenský list na výuku, jsem musel předložit diplom. Což 

dneska je to živnost volná a může mít jazykovou školu naprosto kdokoli. Tenkrát byla 

živnost vázaná a bez toho diplomu by mi to nedali, na což nostalgicky vzpomínám, 

protože dnes ta situace je bohužel úplně jiná.”  
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 Shrnutí oblasti: okolnosti vstupu do podnikání 

Všichni uvedení podnikatelé začali podnikat v oblasti jazykového vzdělávání v období 

těsně po revoluci, začátkem devadesátých let. Viděli před sebou velký trh a příležitost 

začít vyučovat cizí jazyky, převážně tedy anglický jazyk, kterým většina obyvatel 

hovořit neuměla. Paní P vnímala podnikání v oblasti jazykového vzdělávání jako dobře 

načasovanou příležitost. Na základě vzdělání paní L, E a pana R bylo zřejmé, že 

půjdou cestou výuky cizích jazyků, okolnosti vstupu do podnikání byly ovšem odlišné. 

Paní L toužila po samostatnosti, paní E byla v těžší životní situaci, proto její důvody 

byly převážně, co se podnikání týče finanční a zájmové co se výuky týče. Začít 

podnikat u pana R, jak uvádí i dále v rozhovoru, bylo vyplynutím situace. Pan J 

vstoupil do podnikatelské činnosti v roce 1997 a byla to především touha po 

samostatnosti, která ho k podnikání přivedla. 

3.7.2 Rodina a vzdělání 

Tato část rozhovoru byla směřována k otázkám souvisejícím s rodinným zázemím. 

Jakým způsobem byli dotazovaní vychovávání, k jaké profesi je rodiče vedli, zda 

panovala v rodině podnikavost. Otázky byly směřovány také na vzdělání a k představám 

o profesní kariéře během studia i po studiích.  

 

paní P 

Maminka paní P byla vzdělanou ženou, která působila jako učitelka a její tatínek 

pracoval v dělnické profesi. Maminka paní P bohužel zemřela velmi brzy. Vyrůstala  

v době komunismu, kde nebyla možnost výběru mezi zaměstnáním nebo podnikáním, 

jelikož podnikání bylo v té době zakázané. Paní P má právnické vzdělání a její 

představy o profesní kariéře během studií byly úplně jiné: „Já jsem doufala, že mě 

práva nesmírně bavila, já jsem doufala, že práva dodělám a budu se věnovat advokacii, 

ale v té době to tak nefungovalo. Když jste chtěla být advokát, tak jste nemohla nějakým 

způsobem podnikat a já jsem si musela vybrat. V době, kdy jsem školu končila, tak už 

jsem měla dítě, které jsem si hrozně přála a věděla jsem, že kdybych šla dělat advokátní 

koncipientku, tak svoje dítě neuživím. Takže jsem zůstala v tomhle oboru, bez myšlenky, 

že jednou budu advokát.” Paní P je za své vzdělání nesmírně ráda, vzhledem  

k aktuálnosti projektů z Evropské unie, do jejichž výběrových řízení se zapojuje, může 

se veškerými právními a smluvními záležitostmi zabývat sama a ušetřit peněžní zdroje.  
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pan J 

Rodiče pana J byli v důchodu již před revolucí. Opět v té době nemohli přemýšlet  

o podnikatelské činnosti a převrat neočekávali. Pan J má vystudované magisterské 

studium pedagogického zaměření a jak o sobě tvrdí, není talentem na jazyky, ale je 

talentem na učení. Před začátkem podnikání vyučoval fyziku na základní škole. 

 

paní E 

Paní E se narodila do učitelské rodiny. Maminka byla učitelka, ovládala tři světové 

jazyky, tatínek chtěl být architektem, ale architektuře se věnoval jen ze zájmu a také 

vyučoval. Otec paní E zemřel na konci II. světové války a ona zůstala sama se svoji 

matkou. Vystudovala filozofickou fakultu a věnovala se výuce cizích jazyků. Ovládá 

čtyři světové jazyky a nyní studuje čínštinu. V srpnu roku 1969 odešla do Velké 

Británie na výměnný pobyt, kde kvůli uzavření Československých hranic v říjnu 1969 

musela zůstat. V Anglii paní E studovala, vyučovala cizí jazyky a také se vdala. Paní E 

se chtěla vrátit do Československa ke své nemocné matce, ale jelikož byla za její 

nepřítomnosti ve státě odsouzena na 3 roky vězení, neučinila tak. V Anglii žila 24 let. 

Její manžel zemřel v roce 1986 a paní E se vrátila v roce 1992 za svoji matkou do 

Československa, což ji stálo kariéru i majetek. Začala tedy vyučovat, věnovat se 

překladatelství a zřídila si jazykovou školu. Představou paní E o její profesní kariéře 

bylo vyučování cizích jazyků, překladatelství nebo tlumočení.  

 

pan R 

Pan R jako jedinou možnost v době komunismu viděl, najít si uplatnění ve sféře 

humanitních oborů. Jeho zájmem bylo studium jazyků, vystudoval kombinaci český 

jazyk a anglický jazyk. „Tato kombinace předpokládala, že ti lidé budou učit, což se 

přiznám, jsem si ze začátku úplně nedovedl představit. Ale postupně, protože člověk si 

tím něco málo přivydělá, to byla jedna věc a druhá věc, mě bavil kontakt s lidmi. Třetí 

věc, byla to výzva, člověk chce vidět ten výsledek, někoho něco naučit, což bylo docela 

takové motivující.” Na fakultě působil v anglickém divadle, kde se naučil vystupovat 

před lidmi. Před několika lety si uvědomil, že je pro něj důležitá i manažerská stránka,  

a proto vystudoval MBA.  
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Pan R ve svých sedmnácti letech začal žít sám. Jeho rodina neměla vliv na jeho činnost, 

jednal podle sebe. O rodičovské výchově hovoří: „Zásadní vklad, který mi rodina dala, 

je, že mě slušně vychovali, že věci se mají dělat poctivě a s čistým svědomím. Což si 

myslím do dneška. Moje dvě zásady jsou, každému se podívat do očí, mít čisté svědomí  

a dělat ty věci naplno. To jsou takové základní pilíře, a abych byl objektivní, tak to tam 

zcela určitě bylo.” Pan R neměl ambice podnikat, jeho představy byly spíše vyučovat  

v etablované instituci. 

 

 Shrnutí oblasti: rodina a vzdělání 

Všichni respondenti vyrůstali v době komunismu, čili jejich rodiče ani nemohli 

přemýšlet o tom, že by se jejich dítě vydalo cestou podnikatelskou. I samotné představy 

respondentů o jejich profesi byly odlišné od podnikatelské činnosti, kterou nyní 

provozují. Paní P vystudovala advokacii, které se původně chtěla věnovat. Ovšem po 

narození jejího syna, ještě během studií, se rozhodla jít cestou podnikatelskou, aby 

svého syna finančně zabezpečila. Pan J vystudoval pedagogickou fakultu a věnoval 

se profesi učitele fyziky na základní škole. Paní E se narodila za II. světové války do 

učitelské rodiny. Vystudovala filozofickou fakultu a věnovala se výuce cizích jazyků 

a překladatelství, čemuž se chtěla věnovat i nadále. Po několikaletém životě v Anglii 

se vrátila do Československa, a aby se finančně zabezpečila, založila si zde jazykovou 

školu. Pan R studoval český a anglický jazyk. Ze začátku si neuměl představit, že se 

bude věnovat profesi učitele, ale díky výuce si přivydělal, má rád kontakt s lidmi a bylo 

pro něj výzvou někoho něco naučit. Během podnikatelské činnosti si uvědomil 

důležitost manažerských kompetencí a vystudoval MBA.  

3.7.3 Osobní i pracovní zkušenosti před začátkem podnikání 

Tato oblast rozhovorů směřuje na pracovní zkušenosti před podnikatelskou činností  

v oblasti jazykového vzdělávání. Zkoumán je i možný vliv předešlých zkušeností na 

vstup do podnikatelské činnosti. 
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paní P 

Vstup do podnikatelské činnosti v oblasti jazykového vzdělávání bylo první 

podnikatelskou zkušeností paní P, a to především kvůli omezeným zákonům před 

rokem 1989. Začala podnikat v době studií práv, proto si zařídila individuální plán, aby 

mohla v jazykové škole působit na pozici ředitelky. Během přípravy na vysokou školu 

byla zaměstnaná jako asistentka a pracovala v oblasti vzdělávání. V té době, spíše než 

finanční ohodnocení, vnímala chuť začít s něčím novým, možnosti nových začátků  

a možnosti cestování. I přestože začala podnikat, jak říká, zaměstnání nezavrhla: „Já 

jsem hodně cílevědomý člověk a docela ráda rozhoduji sama o sobě. Nicméně, když 

jsem měla pocit, že x let rozhoduji pouze sama o sobě, tak jsem se občas nechala 

zaměstnat na nějaké jiné projekty i jinde. Mám pocit, že občas musíte i někoho 

poslouchat a občas musíte dělat něco pro někoho jiného a konzultovat s ním vlastní 

nápady. To vás zase udrží výrazně při zemi v tom podnikání a chováte se možná i trochu 

jinak ke svým spolupracovníkům.”  

 

pan J 

Také jazyková škola pana J je jeho první podnikatelskou zkušeností. Dříve než začal 

podnikat, působil jako učitel. Nevnímá nějakým způsobem vliv jeho profese na 

podnikání. Důvodem jeho podnikatelské činnosti byla samostatnost, kterou během 

rozhovoru několikrát připomněl. „Dělám zásadně to, co chci, čili i ta škola to 

pomaturitní studium my neděláme, s tím bylo moc komplikací, tak to jsem do toho 

prostě nešel. Nebylo to potřeba, teď to už stejně nemá perspektivu, protože pokud vím, 

tak těmto studentům skončí status studenta, takže tedy ty konkurenční školy, který na 

tom jsou postavený, tak jsem zvědavej, jak to budou řešit.” 

 

paní E 

Paní E se před zahájením své podnikatelské činnosti věnovala především učitelské 

profesi a překladatelství. Tvrdí o sobě, že není podnikavým člověkem, což se několikrát 

odrazilo na jejích podnikatelských výsledcích. „Musím říct, že bohužel nemám 

obchodního ducha. Ani jsem neměla nikoho, kdo by mi s tím pomáhal. Já jsem asi příliš 

měkká na to.” 
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pan R 

Prvních 5 let od roku 1992 pan R organizoval skupinu v okruhu několika lidí, kteří 

vyučovali převážně u firemních klientů. Zároveň každý z nich učil pro jinou větší 

jazykovou školu. I pan R učil od roku 1990 v jiné jazykové škole a jeho představou bylo 

učit zde dále. V roce 1995 pan R odešel na mateřskou dovolenou, po které se chtěl do 

jazykové školy, ve které působil, vrátit. Jazyková škola neprojevila zájem a pan R se 

ocitl právě v roce 1997 bez práce, kromě svých několika firem a klientů, které vyučoval. 

„No a tak řízením osudu, to tak nějak vyplynulo, že mi nic jiného nezbývá, než si tu 

instituci založit sám. Naskytl se mi v tu dobu jeden prostor, ve kterém jsme si mohli 

udělat jednu malou učebnu nebo učebny. Vyplynulo to ze situace, rozhodně to nebylo 

mou ambicí.” 

 

 Shrnutí oblasti: osobní i pracovní zkušenosti před začátkem podnikání 

Paní P dříve než začala podnikat, pracovala jako asistentka. V té době vnímala chuť  

a možnost začátku něčeho nového. Je cílevědomou ženou a ráda rozhoduje sama  

o sobě, ale i přesto se během podnikání nechává občas zaměstnat na některé projekty, 

aby mohla konzultovat své nápady a být pod něčím vedením, díky čemuž potom i se 

svými kolegy jedná jinak. Pan J ve své bývalé profesi učitele fyziky nevidí možnou 

souvislost s podnikáním. Dělá jen to, co chce a tedy na tomto postavil i služby 

v jazykové škole, ty které mu vyhovují. Vždy chtěl být samostatný. Paní E vyučovala 

cizí jazyky a věnovala se překladatelství. Tvrdí o sobě, že nemá podnikavého ducha. 

Pan R vyučoval pro jazykovou školu, do které chtěl po mateřské dovolenou nastoupit 

zpět. Ovšem umožněno mu to nebylo, a přestože podnikání nebylo jeho ambicí, 

rozhodl se zřídit vlastní instituci. 

3.7.4 Vstup do podnikatelské činnosti 

Otázky v této části byly zaměřeny na vnímání bariér, které popřípadě komplikovaly 

zakladatelům jazykových škol vstup do podnikání. Respondenti se vyjadřovali  

k podpoře, např. blízkého člověka, kterou měli při vstupu do podnikání a také se 

vyjadřovali k jejich cílům a vizím.  
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paní P 

Paní P vstupovala do podnikatelské činnosti sama bez podpory jiné osoby. Nevnímala 

ani nějakým způsobem zákonné změny. Až na pár drobných problémů proběhl, co se 

legislativy týče, vstup na podnikatelskou půdu lehce. Jako největší problém vnímala  

v tom, najít kompetentní spolupracovníky: „Sehnat dobré spolupracovníky, sehnat lidi, 

kteří měli tehdy vzdělání na to, aby mohli učit, dobré překladatele, to byla tehdy největší 

komplikace. Práce byla strašná spousta, nebyla žádná konkurence na trhu. My jsme byli 

tuším první v Brně, takže jsme měli obrovský trh před sebou a spoustu práce a chyběli 

lidé, kteří byli vzdělaní.” V začátku jejího podnikání stála vize: „Vytvořit opravdu 

velkou agenturu na Jižní Moravě, která bude sdružovat nejzajímavější spolupracovníky 

a odborníky v oblasti vzdělávání a překladatelství. a samozřejmě vydělat nějaké 

peníze.” 

 

pan J 

Pan J neprojevuje zájem o legislativu. Podnikatelskou činnost si zřídil na základě 

živnosti volné. Nevnímal žádné podněty, kdy by zvažoval, zda začít podnikat. Během 

hovoru o cílech a vizi při vstupu do podnikání, se pan J vyjádřil i o své manželce. Myslí 

si, že manželka vizi neměla, spíše byla zaměřena na to, aby měla svobodu, byla svým 

pánem a vydělala si peníze. On sám při vstupu do podnikání svoji vizi popisuje: „Já 

jsem přece jenom nějakou vizi měl, nebo jestli se tomu dá říct vůbec vize. Protože šel 

jsem do toho tak, že jsem učil sám, a že jsem to prostředí tak jako oťukával. Protože 

žádné vzdělání, podnikatelské nebo něco takového, nic jsem neměl, ani účetnictví jsem 

nerozuměl. Takže jsem tak oťukával, co to obnáší. Ale určitě tam trošku v tom začátku 

bylo něco, že jsem chtěl vybudovat nějakou strukturu, která bude fungovat i beze mě.” 

Pan J si v začátcích svého podnikání poskytoval vzájemnou podporu se svoji 

manželkou. 

 

paní E 

Paní E vstupovala do podnikatelské činnosti bez komplikací a na základě 

živnostenského listu si otevřela jazykovou školu. Zpočátku začínala sama a bez 

podpory. Postupem začala budovat větší jazykovou školu a přijímat další učitele. Jaká 

byla její vize, se paní E vyjádřila takto: „Hlavně moje vize byla, abych si na sebe 

vydělala, a abych co nejlépe vyučovala.”  
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pan R 

Pan R si v roce 1991 vyřizoval živnostenský list a jako jistou bariéru vnímal to, že si 

vyřizoval živnost vázanou, na kterou bylo potřebné předložit diplom. Musel tedy počkat 

na ukončení studia. Dnes tento stav ovšem vnímá jako pozitivní věc a tehdy jako 

jedinou drobnou překážku: „Podnikat v roce 1991, 1992 bylo pro všechny stejně těžké. 

Nikdo se v tom jako moc nevyznal nebo neorientoval, takže to bylo standardní jakoby 

pro všechny. Tam nebyl nějaký zásadní problém, už si na to ani moc nevzpomínám.” 

 

Jeho podporou v začátcích podnikání byla rodina a manželka: „Já jsem ze staré 

generace, která se strašně brzo ženila, už na studiích jsem byl ženatý. Takže tam jsem 

měl a do dneška mám obrovskou podporu, bez toho by to nešlo zvládat.” Pan R je 

zastáncem všeobecně známé teorie, že majitelů firmy má být lichý počet a tři je moc. 

Byl přesvědčen, že musí mít jednoho člověka, který bude rozhodovat. Postupem času si 

vybudoval svůj tým, během čehož se poučil ze svých chyb. S růstem školy se začali 

připojovat další lidé a pan R zůstal jediným majitelem společnosti. Po roce fungování se 

jazyková škola začala rozbíhat směrem, který si pan R se svými kolegy představoval. 

Při rozhovoru dodal, že i možná o něco lépe, což bylo velmi příjemným překvapením.  

O své vizi hovoří: „První vize byla utvořit z toho opravdu instituci školského typu v tom 

nejlepším slova smyslu a ta vize bych řekl, taková ta dlouhodobá vize je pořád stejná. 

To bylo i na tom začátku, mít opravdu školu, ne nějakou agenturu, která spojuje nějaký 

potenciály klientů s někým, kdo se prohlásí za lektora. Skutečně školu v nejlepším slova 

smyslu a zároveň my jsme vždycky chtěli být school of english, jako opravdu takový ten, 

jako ostrov anglického života se vším všudy.” Nikdy ke svým strategiím nepřistupoval 

tak, že by si stanovili určitý obrat nebo pozice, které chtějí dosáhnout. Někteří majitelé 

jazykových škol jsou více podnikatelé a někteří majitelé jsou spíše učitelé. Pan R ve 

skromnosti hovořil o tom, že jedním z úspěšných pilířů je, že jeho jazykové škole se to 

v posledních letech daří kombinovat. Mají určitou manažerskou sílu, ale zároveň jsou 

všichni učitelé. Pro pana R je zásadní, že vědí, že chtějí být školou, kvalitní institucí. 

Nestanovuje strategie v dlouhodobějším horizontu, jak říká: „Doba je ultra-dynamická 

a zásadní je jenom být připraven, reagovat na ty impulsy a to si myslím, že stačí.”  
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 Shrnutí oblasti: vstup do podnikatelské činnosti 

Paní P a paní E vstupovaly do podnikatelské činnosti samy, bez podpory blízké osoby. 

Pan J měl podporu ve své manželce, se kterou společně podnikal. Pan R vidí velkou 

podporu ve své rodině. Respondenti nevnímali žádné bariéry, které by jim 

komplikovaly vstup do podnikání, všichni začali podnikat na základě živnostenského 

listu. Pan R vidí pouze drobný problém, což dnes vidí jako pozitivum, založení živnosti 

na základě živnosti vázané. Pro paní P bylo bariérou, najít kompetentní 

spolupracovníky. Vizí paní P bylo vytvoření velké agentury na Jižní Moravě, která 

by sdružovala nejzajímavější odborníky a spolupracovníky a součástí toho byl také 

finanční profit. Oproti tomu pan R měl vizi vytvoření kvalitní instituce školského 

typu, ne agentury. Nestanovuje si strategie jakých pozic nebo obratů chce dosáhnout, 

tvrdí, že doba je ultra-dynamická a zásadní je být připraven a reagovat na impulsy. Vizí 

paní E byl finanční profit a kvalitní výuka. Poté co se pan J přidal ke své manželce, 

začal budovat větší jazykovou školu a přistupoval k tomuto budování s vizí vytvořit 

určitou strukturu, která by mohla fungovat i bez něj.  

3.7.5 Zhodnocení současné situace podnikání a zpětné hodnocení 

V této části rozhovoru respondenti hodnotili pozitivní stránky přínosu podnikání  

i překážky, které ve své práci vnímají. Hovořili o svém úspěchu, byla analyzována 

motivace, podpora v podnikatelské činnosti a způsob motivace svých zaměstnanců. 

Respondenti porovnávali své hodnoty při začátcích svého podnikání a nyní. 

 

paní P 

Paní P reagovala na otázku, jaká pozitiva ji dnes podnikání přináší takto: „Asi pouze to, 

že mě uživila, těch 25 let nebo kolik to je. A možná to, že jsem potkala spoustu 

zajímavých, talentovaných lidí.” Na opačnou otázku hovořila o negativech, které při své 

práci vnímá: „Negativa vnímám každý den. Zůstat na tomto trhu pro mě momentálně 

znamená práce 15 – 20 hodin denně. Na to, abych mohla dělat nové projekty, které 

mám v hlavě, a které mě zajímají, na to potřebuji vydělat spoustu peněz, abych měla 

spoustu peněz, na to musím mít zakázky, abych měla zakázky, musím projít velkým 

spektrem výběrových řízení jak z EU, tak teď už v podstatě výběrová řízení dělá kde kdo. 

Na to, abyste napsala jedno výběrové řízení, příp. nějaký projekt pro financování ze 

zdrojů EU, musíte přečíst hromadu a hromadu papírů a musíte vytvořit zase hromadu 
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papírů plus elektronický projekt, který podáte. Výsledek výběrových řízení a těchto 

projektů je naprosto nejistý, vy tím strávíte spoustu práce a vyjde jeden z deseti, a když 

vyjde, tak jste ráda.”  

 

Paní P se nepovažuje za úspěšnou. Tvrdit by to prý o sobě mohla, pokud by byla 

zabezpečená a nemusela by v práci trávit mnoho času. „Asi největší štěstí je to, že mám 

osmnáctileté dítě, které se domluví čtyřmi jazyky, a to že si najde takovou práci, aby 

nemuselo dělat to co já, díky tomu, že jsem mu mohla poskytnout tohle vzdělání. 

Kdybych dělala v jiné branži nebo kdybych nepodnikala, tak do svého syna nemůžu 

investovat tolik. To je asi to, co mě nejvíc žene dopředu.”  

 

K motivaci do svého podnikání se vyjádřila takto: „Žene mě dopředu to, abych přežila  

a měla na důchod. Ne, občas vymyslím nějaký nový projekt, do kterého se pustím, což 

dělám právě teď a to mě vždycky, když s něčím začnu, tak já vím, že už to potřebuji 

dokončit, nikdy se nevzdávám, nikdy se nevzdávám před cílem. a teď dělám opravdu 

velkou věc, a to mě motivuje k tomu, abych postupovala dál. Protože tahle věc je hodně 

finančně náročná, tak samozřejmě musím hodně pracovat, abych si na ni vydělala. Tzn., 

že dokážu sama sebe nějakým způsobem uřídit a to je asi to nejdůležitější.” 

 

Jako přednost v její společnosti vyzdvihuje přátelskou atmosféru. Je ke svým 

spolupracovníkům upřímná a i oni k ní. S kolegy se podporují navzájem a v těžkých 

chvílích si pomáhají. Paní P se snaží být ke svým kolegům slušná, snaží se, aby věděli  

o veškerém dění ve společnosti a nic před nimi neskrývat. Dle jejího názoru je také 

důležitá finanční motivace, tedy své pracovníky motivuje do své práce také formou 

odměn, dny volna navíc, stravenkami a možností vzdělávat se v jazycích 2 hodiny týdně 

v rámci pracovní doby, docházet na různé kurzy a umožňuje i členům rodiny svých 

zaměstnanců docházet na její jazykové kurzy, aniž by trvala na maximálních platbách. 

„Pokud máte lidi, na které se můžete spolehnout, dobré spolupracovníky, v práci se 

cítíte dobře, tak jde udělat spousta věcí. Pokud to tak není, a občas to tak v dřívějších 

dobách nebylo, tak jste utrápená, nechce se vám a ten kolektiv je velmi špatný a má to 

obrovský vliv na to, co dokážete.” Paní P zaměstnává na plný úvazek kolem 

70 zaměstnanců na různé typy pracovních smluv a dohod. Zhruba 130 subjektů, pro ni 

pracuje na živnostenský list, což je dle jejího názoru velká výhoda, jelikož nemusí 



60 

 

odvádět velké dávky státu a tito živnostníci nemusejí pracovat pouze pro ni. 

Spolupracuje přibližně se 70 překladateli a tlumočníky každý měsíc. Výplaty tvoří 

velkou část jejich výdajů. Paní P nemá pocit, že by potřebovala podporu, i přesto jako 

podporu ve svém podnikání vidí své kolegyně a svého syna.  

 

Paní P nemůže zhodnotit, zda se její hodnoty mění v souvislosti s podnikáním. „Já 

doufám, že jsem slušný člověk, vždycky jsem slušný člověk byla a doufám, že slušný 

člověk budu. Možná podstupuju větší rizika než tehdy, ale zase riskovat tehdy bylo něco 

úplně jiného v rámci legislativy jako teď. Možná jdu do více projektů, protože mám větší 

zkušenosti, ale že by se nějak změnily moje hodnoty, to asi ne. ” Hodnoty paní P se 

nezměnily, ale od té doby co má syna si jinak stanovila priority.  

 

pan J 

Pan J jako pozitivní během několikaletého podnikání vnímá: „Pozitivní pro mě opravdu 

je to, co říkám od začátku, dalo mi to tu svobodu.(…) Vlastně celou tuhle školu jsem si 

vymyslel, ani nijak neokoukal, takže všechnu práci, kterou dělám, jsem si sám vymyslel, 

takže ji dělám tak, jak ji dělám a dělám ji, když chci dělat. Takže víceméně ten pocit té 

svobody, té volnosti, že si dělám, co chci a nemusím se za to nikomu zodpovídat, 

maximálně manželce. Ale vlastně, ono už je to teď jenom celý na mně.” Jako pozitivní 

vnímá i peníze, které si v podnikání vydělal lépe, než kdyby zůstal učitelem na základní 

škole.  

 

V otázce překážek v podnikatelské činnosti, hovořil pan J převážně o legislativě, 

nejrůznějších zákonech, předpisech i vyhláškách, které se snaží ignorovat. Není 

spokojen se systémem živnostenských, daňových a dalších záležitostí. Na účetní 

záležitosti má svého smluvního externího účetního. 

 

„Já nejsem ten typ, který by šel po nějakým úspěchu nebo po penězích, to bych tomu 

věnoval podstatně více času a sil než tomu doopravdy věnuju.” Pana J posouvalo dále, 

když s podnikáním začal a postupně se rozvíjelo. Na začátku byla jeho manželka, poté 

on s ní a postupně se přidávali další učitelé. V současnosti se v jazykové škole pohybuje 

kolem 15 lektorů. Větší počet studentů a větší počet kurzů mu dávali pocit úspěchu. 

Ovšem poslední 3 - 4 roky vnímá jako těžké. Po první vlně krize začaly firmy šetřit na 
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proplácení kurzů pro své zaměstnance, a to se projevilo na chodu jazykové školy. I lidé 

rozmýšlí nad zaplacením dalšího docházkového kurzu.  

 

Pokračovat v podnikání vidí jako v podstatě pro něj jedinou přípustnou možnost: „Nejde 

nepokračovat, protože mně je dnes 52 let. Představte si, že bych to tady zabalil a šel 

bych hledat práci, to by nebylo moc jednoduché a určitě kdyby se něco našlo, tak by to 

bylo za hodně málo peněz. Protože, když to tak třeba vezmu, že jsem vystudovaný učitel, 

moji bývalí kolegové, kteří o to místo přijdou, mají poměrně velký problém najít nové. 

Takže nejhorší varianta je nepokračovat. Já to musím udržet až do důchodu, i když to 

nepůjde v takovém rozsahu.”  

 

Pan J je názoru, že v oboru jazykového vzdělávání si víceméně nemůže dovolit 

zaměstnávat na trvalý úvazek. Především z důvodu vysokých odvodů státu  

a nerovnoměrnému rozložení práce v měsících. Pokud by srovnal příjem lektora, jaký 

mu poskytuje za výuku a pokud by jej rozpočítal do dvanácti měsíců, jednalo by se  

o velmi malou částku. Což je také dáno následkem vlivu konkurenčního prostředí, které 

vyvíjí tlak na cenu. Svým lektorům naslouchá a nechává je tedy dělat jejich práci jejich 

vlastním způsobem: „Nejvíc si stěžují na to, když dělají u konkurence, že jsou tam různá 

školení a metodický semináře, a že je nutí, aby učili určitým způsobem, všichni jednotně, 

jednotný plán, metodika. Já jsem názoru, že člověk dělá práci nejlíp, když ho nechám 

dělat jeho přirozeným způsobem. Já jsem si to vyzkoušel jako učitel sám. Na základní 

škole vás školí, že to budete dělat tak a tak, a vy to děláte jako na sílu a není to vaše 

přirozenost. Takže já jim nechávám volnou ruku v té jejich práci.” Přiznává, že někdy to 

může trochu problém, pokud poté student přechází od jednoho lektora k druhému,  

a každý má svůj styl výuky. Pan J platí svým lektorům včas, vychází jim vstříc v 

různých věcech i při sestavení rozvrhů, zakázky lektorům rozděluje na základě 

dobrovolnosti: „Všechno je na základě dobrovolnosti, a to si myslím, že oceňují víc, než 

nějaký odměňování. Já bych to stejně neuměl, protože já osobně bych to nebral jako 

výhodu, kdyby mi někdo dělal firemní akce. Mě by to nejspíš rozčílilo a vzbudilo by to 

ve mně zápornou reakci.”  
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Pan J nepociťuje, že by se jeho hodnoty změnily ve vztahu s podnikáním, ale spíše  

s věkem a se zkušenostmi. Vidí posun v tom, pokud člověk pracuje sám na sebe, změní 

se mu sebevědomí.  

 

Pan J řídí jazykovou sám. Jeho manželka postupně přestávala na organizaci 

spolupracovat a před šesti lety na podnikání rezignovala, aby se mohla naplno věnovat 

autistickému synovi, kterému poskytuje domácí vzdělání. ,,Je to náročné, postižené 

dítě, muset je doma učit, suplovat celou základní školu, teď už jsme na druhém stupni v 

6. třídě. Já učím matiku a fyziku a manželka všechny ostatní předměty. Učí věci, který se 

nikdy sama nenaučila, protože absolvovala průmyslovku. (…) Takže to má velice těžké, 

takže já od ní nečekám, že by mě nějak poplácával po zádech a řekla, jak jsem dobrej. 

Ono je to fakt náročný, to si těžko dovede představit člověk, který to tak nemá.”  

 

paní E 

Paní E hovořila o pozitivních stránkách ve smyslu, že kdyby nevyučovala, nudila by se. 

Podnikání v oblasti jazykového vzdělávání považuje jako spojení koníčka a nutnosti. 

Překážky v její práci ji přinášelo především pomaturitní studium, které nemělo odezvu, 

jakou by si představovala. Za úspěch paní E považuje spokojené klienty, tedy studenty. 

Poznávání nových lidí je pozitivní stránkou její profese. 

 

Paní E podniká již několik let a to především proto, aby se nějakým způsobem 

realizovala, setkávala s novými lidmi a předávala jim své zkušenosti a vědomosti. Jak 

říká: „Abych nebyla úplně vyhozená na hromadě, abych se setkávala s lidmi, abych své 

znalosti, které jsem získala během 24letého pobytu, abych nějakým způsobem předala.” 

 

Hodnoty paní E se s podnikáním nezměnily, jsou celý život stejné: „Já nikdy nelžu, 

snažím se čestně žít a snažím se, dokud jsem mohla, pomáhat druhým a hlavně nikomu 

neubližovat.” 

 

pan R 

Jako pozitivní přínos podnikatelské činnosti pan R vnímá možnost organizace času: 

„Pro mě je zásadní, že jsem sám svým pánem, to je opravdu naprosto zásadní ze všeho.” 

Panu R vyhovuje pracovní styl, kdy pracuje několik týdnů, jak říká i od rána do večera, 
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a potom si vezme dva týdny volno. Za štěstí považuje to, že člověk může dělat, co 

vystudoval, to co ho baví, což je pro něj velké uspokojení. Na což navazuje: „Je velmi 

malé procento firem, které přežijí určité období, a to že tahle firma existuje opravdu, 

když budu počítat od toho začátku, tak řekněme nějakých 20 let. Podařilo se opravdu 

vybudovat renovovanou instituci, která má nějaký respekt a uspokojuje mě, že tady 

máme v týmu řadu lidí, kteří jsou potom schopni se prezentovat i jinde. Tím, že jsou od 

nás a jsou schopni přednášet na školení pro další učitele, vydobyli si nějaké renomé, 

takže to je tak to, co mě uspokojuje. Od začátku, vždycky jsem tvrdil určitý věci, nemýlil 

jsem se v tom a z toho mám uspokojení, že nejenže se ta instituce udržela, ale pořád se 

posunuje dál a má svůj kredit.”  Pan R je typ člověka, který cítí velkou zodpovědnost za 

svůj tým. V těžších obdobích je pro něj prioritou, aby všichni zaměstnanci dostali svoji 

mzdu nebo odměnu. Na prvním místě u něj stojí zaměstnanec.  

 

Jako negativní hodnotí v oboru vzdělávání hodnotu práce, která je stanovena velmi 

nízko. V rozhovoru porovnával ceny jazykového vzdělávání s např. kurzy 

manažerských dovedností nebo opravářskými službami kancelářských strojů.  

„Z pohledu těch financí, tohle je celkově velmi nešťastná záležitost. Bohužel je tady 

úplně od začátku, protože už na začátku devadesátých let si to jazyková výuka tak 

nastavila. (…) Bohužel se to vůbec nezlepšilo, pakliže se na konci devadesátých let 

změnila ta živnost vázaná na živnost volnou a opravdu si tu jazykovku otevřel každý, tak 

tam už teda to byla úplná katastrofa. Takže dneska ten trend je ještě takový, že je tlak na 

to, aby se ty ceny ještě snižovaly, což už je na hranici přijatelnosti. (…) Určitě nemluvím 

jen za sebe, to je problém toho segmentu.”  

 

Pan R vnímá řadu úspěchů během své podnikatelské činnosti. Mezi ně patří konference 

pro učitele, které jsou největšími v České republice a mají obrovský kredit, mezinárodní 

konference, velký počet studentů i v době krize, zajímaví a nároční firemní klienti.  

„Já opravdu tak jak jsem říkal, pořád vnímám takový ten celkový kredit té firmy, který si 

budovala a buduje a drží si ho a neslevuje z něho, to je takové to zásadní. Pro mě 

osobně, já vidím jako svůj osobní úspěch to, že to jak jsem říkal, jsem vystudovaný 

učitel, se mi podařilo, byť po řadě zkušeností a období, kterému já dneska říkám 

intuitivní management, dosáhnout toho, že i manažersky máme firmu dobře postavenou, 

a že to funguje.” 
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Kde hledá pan R motivaci pro své podnikání, se vyjádřil: „Já se trošku opakuju, prostě 

myslím si, že opravdu strašně si vážím toho, že chodím do své firmy. Jsou tam lidé, kteří 

jsou spokojeni, že já můžu dělat to, co mě baví, to co jsem chtěl dělat, takže tyhle ty věci 

mi úplně stačí. Když se mi před 5 lety narodilo čtvrté dítě, tak jsem neváhal a byl znova 

na mateřské, takže ty firemní a pracovní záležitosti jsou níž, než je třeba rodina  

a vlastní děti. Takže to mě třeba motivuje daleko víc.” 

 

V jazykové škole pana R pracuje kolem 30 lektorů a další externisté. Motivaci svých 

zaměstnanců vidí jako velmi individuální záležitost. Každý kdo chce mít úspěšnou 

firmu, by se měl pokusit zvládnout rozpor přinést zákazníkovi to nejlepší, za nejnižší 

možnou cenu a na druhou stranu co nejvíce investovat do zaměstnanců. Z pohledu 

motivace má jazyková škola nastaveny určité motivační prvky. Pan R si myslí, že pro 

řadu lidí, kteří chtějí být dobrými učiteli, může být motivující pracovat pro ně, pro 

kvalitní školu.  

 

Podle pana R člověk musí podnikat poctivě, být schopen se podívat každému do očí  

a poté může fungovat, když pracuje při svém svědomí poctivě a jak nejlépe mohl. 

Během své podnikatelské činnosti se jako člověk určitým způsobem vyvíjel, udělal 

chyby, ze kterých se poučil a změnil způsob vedení a řízení firmy. Dnes je  

v některých situacích jednoznačnější: „Třeba dřív jsem si bral příliš osobně, že člověk 

má takový ten pocit, že chce být stoprocentně spravedlivý, a že takhle chce být vnímán  

i okolím. A pak zjistí, že to je naprosto nemožný, že prostě to co je k jednomu 

spravedlivé, k druhému je nespravedlivé nebo to takhle bude vnímat. Takže ty věci si 

nebrat osobně a být si sám v sobě jistý, že takto to mělo být a takto je to uděláno 

správně a nemuset se za to stydět, a že jsem to opravdu udělal poctivě.” 
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 Shrnutí oblasti: zhodnocení současné situace podnikání a zpětné hodnocení 

Paní P vnímá pozitivní přínos podnikání v tom, že ji uživilo, a že potkala mnoho 

zajímavých a talentovaných lidí. Pan J za pozitivní považuje svobodu, kterou mu 

podnikání přineslo. Volnost dělat si věci po svém a nikomu se nezodpovídat. Paní E 

považuje své podnikání za spojení koníčka a nutnosti. V pozitivním smyslu se 

vyjadřuje k poznávání sympatických lidí během její činnosti. Pan R velká pozitiva 

vnímá v možnosti organizovat si svůj čas a dělat to, co vystudoval, to co ho 

uspokojuje. 

 

Paní P vnímá negativa ve své podnikatelské činnosti každý den. Především  

v usilovné práci a časové vytíženosti, které jsou nutné k tomu, aby se udržela na trhu. 

Pan J překážky vidí v legislativě a nejrůznějších zákonech. Překážkami pro paní E bylo 

především pomaturitní studium, které nemělo takovou odezvu, jakou by si 

představovala. Jako negativní pan R hodnotí tlak na cenu, v oboru jazykového 

vzdělávání, která se snižuje až na hranici přijatelnosti. Také pan J hovořil o tlaku na 

cenu jako o negativní záležitosti. 

 

Štěstím pro paní P je její syn, do jehož vzdělání mohla díky podnikání investovat. Pan 

J není typ člověka, který by se snažil dosáhnout úspěchu a zisku. Úspěchem a tím, co ho 

posouvalo dále, bylo období, kdy se jazyková škola začala rozvíjet a měla svá úspěšná 

léta. Paní E vidí úspěch ve spokojených studentech. Pan R vidí úspěch v celkovém 

kreditu školy, který si budovala a buduje. Za jeho osobní úspěch považuje, že je 

společnost dobře manažersky postavena.  

 

Paní P se motivuje ve své podnikatelské činnosti myšlenkou, aby měla finance na 

důchod, ale také projekty, na kterých pracuje, a které ji motivují k tomu, aby 

postupovala dále. Nikdy se nevzdává před cílem a dokáže se sebeřídit. Pokračovat 

v podnikání je pro pana J, jak tvrdí, jedinou přípustnou možnost. Vzhledem k jeho 

věku by pro něj mohlo být obtížné, kdyby si nyní hledal zaměstnání. Jazykovou školu 

chce určitě udržet až do důchodového věku. Paní E stále podniká, aby se nějakým 

způsobem realizovala, setkávala se s novými lidmi, a aby své zkušenosti a vědomosti 

mohla předat dále. Pan R si váží toho, že může pracovat pro svoji firmu, kde jsou 

lidé spokojeni, a že může dělat to, co ho naplňuje. Na prvním místě u něj stojí rodina. 
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Paní P přisuzuje velký význam spolupracovníkům, na které se může spolehnout. Díky 

nim se člověk cítí v práci dobře a společnost dobře funguje. Jako přednost ve své 

společnosti vyzdvihuje přátelskou atmosféru. Ke svým spolupracovníkům je 

upřímná, slušná a navzájem si snaží pomáhat. Dle jejího názoru je důležitá finanční 

motivace, proto poskytuje svým pracovníkům finanční odměny, ale také dny volna 

navíc, stravenky, možnost vzdělávání, ať už jazykového, tak na různých kurzech  

a také slevami na jazykové vzdělávání pro rodiny pracovníků. Práci na živnostenský 

list ve své společnosti upřednostňuje z důvodu snížení odvodu dávek státu, a také, že 

živnostníci mohou pracovat i pro jiné společnosti. I pan J vidí výhody na spolupráci 

s živnostníky, kvůli odvodům státu, ale také z důvodu nerealizovatelnosti 

rovnoměrného rozložení práce lektora. Svým lektorům naslouchá, nechává je pracovat 

jejich vlastním způsobem, vychází jim vstříc a platí včas. Motivaci nevidí 

v poskytování různých školení a metodických seminářů či finanční odměně. Jeho 

samotného by to prý nemotivovalo. Pan R motivaci svých zaměstnanců vidí jako velmi 

individuální záležitost. Jazyková škola má nastaveny určité motivační prvky a pro 

řadu lidí může být motivující pracovat pro ně, pro kvalitní školu.  

 

Paní P nemá pocit, že by při podnikání potřebovala podporu, i přesto ji má ve svém 

synovi a svých kolegyních. Manželka pana J přestala na organizaci postupně 

spolupracovat, aby se mohla naplno věnovat autistickému synovi. Dříve se manželé 

podporovali navzájem, nyní kvůli náročné péči o syna, pan J od své manželky podporu 

neočekává. Paní E si navzájem poskytuje podporu s jejím pracovníkem, lektorem 

čínštiny, na které v současné době jazyková škola staví. Jak už hovořil pan R na 

začátku rozhovoru, velkou oporu má ve své rodině. 

 

Hodnoty respondentů se v souvislosti s podnikáním nezměnily. Paní P se vždy snažila 

být slušným člověk. Díky svému synovi si hodnoty pouze jinak uspořádala. Pan J je 

názoru, že hodnoty se mění spíše s věkem. Posun, ale vidí v tom, pokud člověk pracuje 

sám na sebe, změní se mu sebevědomí. Hodnoty paní E jsou celý život stejné, nikdy 

nelže, snaží se čestně žít, pomáhat druhým a především nikomu neubližovat. Podle 

pana R musí člověk podnikat poctivě, být schopen se každému podívat do očí, 

pracovat při svém svědomí poctivě a jak nejlépe může. Během podnikatelské činnosti se 

člověk určitým způsobem vyvíjí a učí se ze svých chyb.  
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3.7.6 Komparace konkurenčního prostředí a vstupu do podnikání začátkem 

devadesátých let a v současné době 

Respondenti porovnávali konkurenci v oblasti jazykového vzdělávání a rozdíly vstupu 

do podnikatelské činnosti v těchto letech a v začátku jejich podnikání, v devadesátých 

letech. Hovořili o tom, co by udělali jinak, kdyby dnes začínali. 

 

paní P 

V současné době paní P vnímá mnohem větší konkurenci, jejíž negativem je, aby se 

jazykové školy na trhu udržely, snižují výrazně cenu. Což pro ni představuje více práce 

za menší zisk a menší obrat. Negativně vnímá, že její konkurencí se stávají bývalí 

zaměstnanci, kteří realizují její nápady. Považuje to ovšem za součást života, a pokud 

jsou ti lidé v dané oblasti lepší, dokáže je i doporučit. 

 

Rozdíl vstupu do podnikání v porovnání s dnešní dobou a devadesátými lety vnímá: 

„Myslím si, že teď je jakoby všechno jednodušší, protože většina z nás ví, jak si 

společnost založit, jak postupovat dál. Horší je třeba to, že já jsem fyzická osoba, stále, 

což je velká nevýhoda v tom, že když budu něco dlužit, ručím veškerým svým majetkem, 

na rozdíl od s.r.o. a i když bych si chtěla udělat s.r.o., tak třeba v současné době 

nedosáhnu, když bych třeba přetransponovala společnost, tak nedosáhnu na některé 

projekty, protože budu nový subjekt a historie pro mě nebude platit. Na druhou stranu, 

protože nejsem s.r.o., tak nemám přístup k některým projektům, protože ty jsou hlášeny 

zase pouze pro s.r.o. a případně pro jiné společnosti, takže jediné to vnímám jako 

legislativní problém. Ale myslím si, že situace se může zdát nepřehlednější, složitější, 

všechny zákony jsou silnější a přibývá předpisů.” 

 

Paní P má za sebou 23 let zkušeností, které ji jsou velmi prospěšné, jelikož již má 

vybudované dobré jméno. Její názor je, že založit momentálně velkou jazykovou školu, 

vyžaduje ohromný kapitál, protože vytvořit si nyní dobré jméno, je velkou investicí do 

marketingové reklamy.  

 

pan J 

Při otevření jazykové školy paní L, působily v Brně 4 jazykové školy. Po roce 2000, 

pan J napočítal 60 subjektů, které nabízely jazykovou výuku. „Takže samozřejmě je 
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obrovský nárůst, ale zase ta konkurence, někdo je konkurence a někdo je tak, ať si to 

zkouší taky. Ale samozřejmě je tady určitý počet jazykových škol, které beru jako 

konkurenci a musím je brát v úvahu.” 

 

V otázce rozdílu vstupu do podnikání v devadesátých letech a nyní pan J hovořil: „Já si 

myslím, že teď by to bylo daleko těžší. Protože ta konkurence, manželka neměla žádnou 

konkurenci. Kdyby ona v tom devadesátém roce chtěla budovat nějakou firmu, tak by to 

bylo velice snadné. Třeba efektivnost reklamy v té době, za pár korun se vám vrátily 

stonásobně. Dneska už je to tak, že ta reklama se skoro nevrátí, natož ty peníze, které do 

toho dáte. Je to daleko těžší. a změnilo se to během těch, já nevím jak dlouho, 16 let se 

tady pohybuji, hodně to přitvrdilo. Když jsem to rozšiřoval, tu jazykovečku, tak mezi 

rokem 2000 - 2005, to byly nejlepší léta, tak peníze které jsem dával do reklamy, se 

vracely několikanásobně. Teď už nevím, co bych, protože z těch známých věcí, které 

jsem měl vyzkoušené, už skoro nic nefunguje.” 

 

Pokud by pan J začínal znovu v devadesátých letech, byl by méně opatrný. „Nevěděl 

jsem, co to udělá, takto rozšiřování školy. Investice do reklamy bych dělal trošku 

odvážněji. Protože bych věděl, že to zafunguje.” V dnešním prostředí by začínal jinak, 

jelikož podmínky v dnešním prostředí jsou úplně jiné.  

 

paní E 

Paní E vnímá v současné době velkou konkurenci mezi jazykovými školami. „Teď je 

těch jazykových škol v Brně strašně moc. Jednu dobu bylo i 90, já si myslím, že teď je 

jich o něco méně, ale o moc asi ne. Mají to dobré velké školy, které jsou bohaté a můžou 

si zaplatit billboard, nebo stránku v novinách nebo v rádiu. Mají ohromnou výhodu při 

tom pomaturitním studiu.”  

 

Paní E nemá přehled o aktuálních podmínkách vstupu do podnikání. Spíše se zajímá  

a obává o to, že bude muset z podnikatelské činnosti vystoupit, kvůli jejímu 

zdravotnímu stavu. V současné době řeší, komu jazykovou školu předat, jelikož by ji 

ráda zachovala.  

 

K tomu, co by dnes udělala jinak, se paní E vyjádřila: „No já myslím, že bych si snažila 

najít někoho, kdo umí podnikat a já bych se snažila spíše o tu vyučující stránku.” 
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pan R 

Jako nepříznivé pan R považuje nastavení živnosti volné, při které si jazykovou školu 

může založit kdokoli, což považuje za klamání veřejnosti.  

 

Vstup do podnikatelské činnosti v dnešní době na jednu stranu vidí jako jednodušší. 

Jelikož v devadesátých letech lidé o podnikání nebo o manažerském řízení firmy 

nevěděli nic. Dnes už ze škol vycházejí lidé zkušenější, což je jistou výhodou. Na 

druhou stranu je trh téměř všude saturován, tedy najít dnes volná místa na trhu a uspět je 

dle názoru pana R těžší. 

 

Pan R se vyjadřuje k tomu, co by dnes udělal jinak takto: „Určitě člověk řadu let strávil 

na tom zjišťování a na těch věcech, které opravdu byly tak trošku pokus omyl a někdy ta 

zkušenost trvala rok. Ale mohla trvat daleko méně, kdyby člověk byl jistý a přesvědčený 

o tom, že to takto má být, tak si myslím, že ty věci se mohly posunovat rychleji. To se 

týká určitých rozhodovacích procesů, nastavení procesů ve firmě.” Pan R hovořil také  

o finančním řízení firmy, které kdyby byl schopen si prosadit podle něj, tak jak opravdu 

musí fungovat, ušetřil by několik let. Z tohoto pohledu si myslí, že některé věci  

v podnikání mohly jít rychleji. Na druhou stranu není typ člověka, který by firmou 

naprosto žil, stále u něj na prvním místě stojí rodina. Ví, že jsou lidé, kteří obětují firmě 

daleko více času, pro něj ovšem nebyl problém být několikrát na mateřské dovolené, na 

které chtěl být. Věří, že věci jsou tak jak mají být.  

 

 Shrnutí oblasti: komparace konkurenčního prostředí a vstupu do podnikání 

začátkem devadesátých let a v současné době 

Všichni respondenti se shodují na velké konkurenci v oblasti jazykového vzdělávání 

v Brně.  V důsledku toho jako negativní paní P vnímá cenu, která se výrazně snižuje. 

Tuto skutečnost komentoval i pan J a pan R, který se dále ohledně konkurence opět 

vyjádřil k živnostem volným, na základě čehož si může jazykovou školu otevřít 

kdokoli. 

 

Respondenti se naprosto rozcházejí ve svých odpovědích v otázce srovnání vstupu do 

podnikatelské činnosti dnes a v devadesátých letech. Každý z respondentů má jiný 

pohled. Podle paní P je v současné době vstup do podnikatelské činnosti jednodušší, 
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jelikož většina lidí dnes ví, jak si společnost založit a jak postupovat dál. Pan J je 

názoru, že v dnešní době začít podnikat by bylo těžší z důvodu velkého nárůstu 

konkurence. Dnes se mu nevrací peníze z reklamy jako před několik lety. Pan R 

v podstatě spojil odpovědi paní P a pana J. Na jednu stranu vnímá vstup do 

podnikatelské činnosti v dnešní době jako jednodušší, a to z důvodu povědomí lidí  

o podnikání nebo o manažerském řízení firmy. Na druhou stranu je dle něj trh 

saturován a najít v něm volná místa a uspět, je v dnešní době těžší než v devadesátých 

letech. Paní E nemá přehled o aktuálních podmínkách vstupu do podnikání. Zajímá se 

spíše, ze zdravotních důvodů, o možnosti vystoupení z podnikatelské činnosti.  

 

Vytvořit si dnes dobré jméno, je podle paní P velkou investicí do reklamy. Je ráda za to, 

že její společnost má již dobré jméno vybudované. Ohledně investic do reklamy 

hovořil i pan J. Pokud by znovu začínal, byl by méně opatrný a právě investice do 

reklamy by realizoval odvážněji. Pokud by paní E začínala znovu, věnovala by se raději 

stránce výuky a snažila by se najít někoho, kdo umí podnikat, kdo by řídil společnost. 

Pan R hovoří o tom, že by mohl být více jistý a přesvědčený v některých 

rozhodovacích procesech ve firmě, které by urychlily chod společnosti. 

3.7.7 Aspirace, cíle a výhled do budoucna 

Tato část rozhovoru pojednává o plánech do budoucna podnikatelů, zda plánují nadále 

rozšiřovat svoji činnost, jaké jsou jejich cíle a motivace v podnikání pokračovat. 

 

paní P 

Během hovoru o plánech a výhledu do budoucna byla paní P opatrná. Nechtěla být 

velmi konkrétní, jelikož má zkušenosti, kdy se k jejím plánům dostal jiný subjekt  

a zrealizoval ho. V současné době pracuje na velkém projektu, který je multinárodní 

záležitostí, vyžaduje velké investice a usilovnou práci. „Ale předpokládám, že když se to 

podaří, tak je to to, co by mě mohlo motivovat, abych zase jela dál.” 

 

pan J 

Pan J nemá příliš chuť rozvíjet své podnikání dále a vkládat další investice. Spíše má 

zájem o to ho udržet v té podobě v jaké je, aby fungovalo. Pan J vzpomínal na lepší 

období rozvoje jazykové školy. 
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paní E 

Paní E by svoji jazykovou školu ráda zachovala: „Já bych ji docela ráda zachovala, 

protože má jazykovka určité jméno. Potom bych přece jenom ráda ještě trošku učila, tak  

2- 4 hodiny denně, pokud by to se mnou vydrželi ti studenti.” 

 

pan R 

Pan R plány do budoucna ohledně podnikání má, ale nerad by je zveřejňoval. 

 

 Shrnutí oblasti: aspirace, cíle a výhled do budoucna 

Paní P i pan R mají své plány do budoucna a své podnikání budou jistě dále rozvíjet. 

Pan J by jazykovou školu rád udržel, ale dále investovat nechce. Paní E by jazykovou 

školu ráda zachovala a předala ji jinému subjektu.  

3.7.8 Work-life balance 

Rozhovory v této části byly směřovány na work-life balance, tedy sladění soukromého 

života s pracovním. Podnikatelé hovořili o organizaci času a způsobu jakým si 

podnikatelé „dobíjejí baterky”. 

 

paní P 

Paní P se daří sladit její soukromý život s pracovním a to především, jak hovoří, ze 

dvou důvodů, že nemá partnera a má osmnáctiletého syna. Přestože je velmi pracovně 

vytížená a volný víkend může strávit až i po několik měsících, snaží se starat  

o domácnost. Ráda vaří, každý měsíc cestuje, v současné době tedy spíše pracovně, 

navštěvuje kino a každý den si čte. Nemá potřebu spánku, nespí více jak  

4 hodiny denně. Studuje MBA a snaží se udělat si doktorát v jiné oblasti, než studovala. 

O syna, po jeho narození, pečovala chůva: „Měla jsem chůvu několik let, když se dítě 

narodilo, protože jsem nebyla na mateřské ani jeden den, ale zase zrovna dnes jsme se  

o tom bavili, že je výborné, sice když jste v práci a máte malé miminko, ale potom jdete 

domů a jediné co děláte, tak se mu věnujete, nemusíte ho celý den hlídat, nejste z toho 

utahaná, prostě si s ním povídáte, čtete mu pohádky, zpíváte mu a strašně si to užíváte. 

a moje dítě v jednom roce plynně mluvilo a v šesti letech mluvilo anglicky a myslím si, 

že je to i tím, že asi bych nebyla ta matka, která umí sedět s dítětem 12 nebo 24 hodin 

doma, starat se o něj a ještě ho něco naučit. Rozdělit si jakoby ty povinnosti pro mě bylo 
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výhrou a v současné době jo, myslím si, že se mi to daří sladit, myslím si, že kdybych 

měla partnera, tak se mi to nepodaří.”  

 

Se synem mají vybudovaný pěkný vztah. Své síly načerpává, když si spolu každý večer 

povídají. Téměř každý den si telefonuje se svými dlouholetými dvěma kamarády. Ve 

chvílích, kdy je z práce vyčerpaná, obrací se na ně a oni pro rozptýlení zařídí společnou 

dovolenou, kde s nimi tráví čas. Velmi ráda čte a má ráda dobré víno, několik let 

pracovala ve vinohradech a snaží se vzdělávat ve vinařství.  

 

pan J 

V otázce zda se panu J daří sladit soukromý život s pracovním, odpověděl: „No určitě, 

protože já pracuji tehdy, když chci. Tím, že už ani neučím, tak nemám rozvrh, že bych 

musel chodit do hodin, takže s organizací času nemám problém. Já spíš ošidím tu firmu, 

než rodinu. Mám dva syny, ten autista je mladší. Ten starší je naštěstí po všech 

stránkách v pořádku.” Starší syn pana J studuje na elitní matematické škole. Pan J 

nechává na synovi, zda se v budoucnu rozhodne pro podnikání nebo zaměstnání. Jeho 

syn by měl rád firmu nebo živnostensky podnikal, ale zajímají ho takové obory, ve 

kterých je to složitěji realizovatelné.  

 

Své síly načerpává muzikou. Pan J je muzikantem a nejvíce energie vkládá do hraní. 

Hraní na basu v současné době věnuje nejvíce času, i když poslední dobou mu 

organizace ve firmě a komunikace s lidmi zabere hodně času. „Nedá se říct, že by mě to 

nebavilo, ale kdyby mě někdo v této firmě zaměstnal, tak by mě to otravovalo. Ale tím, 

že jsem si to celé vymyslel, tak mě to vlastně baví. Ale není to úplně ta nejsrdečnější 

záležitost. Je to způsob obživy, který mě docela baví.  Svého času jsem z toho měl hodně 

dobrý pocit, když se to pořád rozšiřovalo, bylo to lepší.” Pan J celé léto tráví na své 

chatě na Vysočině, kde také vyřizuje pracovní záležitosti. 

 

paní E 

Paní E na otázku, zda se jí daří sladit soukromý život s pracovním, odpověděla: „Já 

jsem rodinný život neměla, manžel mi umřel v roce 1986 a já jsem se znovu nevdala, 

takže rodinný život skoro žádný. Žila jsem s maminkou, jinak jsem žila sama. Ale to mi 
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nepřekáželo, ale chybí ten talent na podnikání, nebo také vzdělání na podnikání, které 

vy dostáváte.” 

 

Své síly načerpává především na internetu, jak dodala: „Bohužel na internetu”. Ráda si 

vyhledává zajímavosti v angličtině. Ráda by vydala knihy v angličtině, kde sepisuje 

vtipné spojení, úsloví, výroky v různých jazycích, které by mohly být využity jako 

doplňková učebnice.  

 

pan R 

Sladění soukromého a pracovního života je podle pana R o prioritách: „Já nejsem typ, 

že bych dal přednost práci před rodinou, některé věci můžou počkat. Co můžeš udělat 

dnes, můžeš udělat i zítra. Já si myslím, že takhle by to mělo vnímat i to okolí. Já mám 

klienta, který na nás tlačí, teď hned to musí být, tak se mu snažím ukázat, že jsou i jiný 

věci než práce. Já si myslím, že se svět nezboří, když se něco udělá o jeden den později, 

aby lidi pracovali za každou cenu o víkendu, každý den do půlnoci, do večera.” 

 

Pan R o sobě tvrdí, že je introvertem a své síly načerpává o samotě. Rád chodí po 

horách a věnuje se fotografování, které ho nesmírně baví. Motivující jsou pro něj jeho 

děti. 

 

 Shrnutí oblasti: work-life balance 

Každý z podnikatelů má jasně utříděné priority, na základě čehož se jim daří sladit 

soukromý život s pracovním. Paní P je časově velmi vytížená svojí prací, ale i přesto  

u ní na prvním místě stojí její syn a síly načerpává právě u něj. Volný čas tráví se 

svými přáteli na dovolené, chodí do kina, čte si, ráda vaří a také studuje. Studuje 

MBA a ráda by dokončila doktorát. Má ráda dobré víno a vzdělává se ve vinařství. 

Také pan J dokáže sladit svůj soukromý život s pracovním, jelikož pracuje jen tehdy, 

kdy chce. Rodina je pro něj přednější než podnikání. Věnuje se muzice, při které 

načerpává své síly. Paní E během své podnikatelské činnosti rodinný život neměla. 

Své síly načerpává především na internetu, kde si vyhledává zajímavosti v anglickém 

jazyce. Ráda by v tomto jazyce vydala knížku. Pro pana R je prioritou jeho rodina. 

Volný čas tráví rád o samotě, aby načerpal své síly a jeho velkou zálibou je 

fotografování.  
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3.7.9 Zakončení rozhovorů 

Rozhovor s respondenty byl zakončen otázkou: ,,Kdybyste měl/a možnost změnit  

3 věci v okolí, ve svém životě, v legislativě, v čemkoli, které by to byly?” Nad touto 

otázkou se každý z respondentů chvílí zamyslel. Někteří dokázali odpověď, někteří by 

potřebovali více času na zamyšlení. 

 

Mít další dítě je tím, co by paní P ve svém osobním životě změnila. Výrazně pochybuje 

o EU a celém systému tohoto financování, jelikož ji to stěžuje práci a nepřináší 

mnoho užitku. Jako třetí věc uvádí, mít zkušenosti jaké má teď a mít o dvacet let 

méně. Pro pana J byla tato otázka téměř filozofická a nebyl schopen na ni v danou 

chvíli odpovědět. Paní E si myslí, že měla zůstat u tlumočení nebo si popřípadě zřídit 

cestovní kancelář. Ráda by pracovala s Japonci, jako tlumočnice. Pan R delší dobu 

rozmýšlel nad tím, zda vůbec dokáže takto rychle odpovědět. Nakonec hovořil o tom, že 

je zastáncem, aby v různých profesích byl také požadován minimální profesní základ. 

Uváděl to na příkladu, že učitelem může být kdokoli, ale doktorem nemůže být kdokoli. 

Na provozování masáží, solária potřebuje subjekt certifikáty, a proto si myslí, že by se 

měly vrátit živnosti vázané. Dotace považuje za spouštěcí mechanismus pro 90 % 

korupce. Tedy by je zrušil i s DPH, vzdělávání by podle něj mělo být od DPH 

osvobozeno. Pan R se během rozhovoru, jako jediný, za jazykovou školu vyjadřoval 

v množném čísle. 

3.7.10 Vyhodnocení motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání 

Na základě teoretických poznatků a kvalitativního výzkumu jsou v tabulce  

2 identifikovány motivy, které vedly podnikatele k podnikání a ty, které je motivují 

v podnikatelské činnosti pokračovat.  
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Tabulka 2  Vyhodnocení motivace podnikatelů 

podnikatelé 

 

motivace k podnikání motivace v podnikání 

„push” 

motivy 

„pull”  

motivy 

vnitřní  

motivy 

vnější  

motivy 

paní P 
advokátka vs. 

podnikatelka 

příležitost, 

finanční profit, 

vize agentury 

realizace 

projektů, 

zajímaví lidé 

finanční profit 

 

 

pan J 

odmítavý 

postoj k 

autoritám, 

pracovní doba 

samostatnost, 

finanční profit, 

vize struktury 

organizace času, 

svoboda, rozvoj 

JŠ 

finanční profit, 

neadekvátnost 

zaměstnání 

paní E 
následek 

životní situace 

finanční profit, 

finanční 

a zájmová 

vize. 

seberealizace, 

předávání 

zkušenosti,  

zajímaví lidé 

finanční profit 

pan R 
následek 

životní situace 
vize instituce 

organizace času, 

vlastní firma, 

spokojení lidé, 

odpovědnost za 

svůj tým 

- 

Zdroj: Vlastní práce podle kvalitativního výzkumu 

„Push” motivy tlačí jedince do podnikání, na základě negativních externích sil. Do 

těchto motivů spadá rozhodnutí paní P mezi profesí advokátky nebo podnikatelky. 

V době, kdy paní P končila studium na vysoké škole, měla už dítě, a musela si zvolit, 

zda bude pracovat jako advokátní koncipientka nebo podnikat. S ohledem na své dítě, 

které chtěla finančně zabezpečit, se rozhodla pro podnikání. „Push” motivy, na základě 

kterých pan J začal podnikat, byly nepružnost pracovní doby, která mu v zaměstnání 

nevyhovovala a také to, že je rád sám sobě svým pánem a odmítá nad sebou autority. 

Těžká životní situace, ve které se paní E ocitla, ji přivedla k podnikatelské činnosti. Po 

několikaletém životě v zahraničí se vrátila do Československa, kde neměla zaměstnání 

ani majetek. Spojila svůj zájem vyučovat cizí jazyky s možností podnikat a založila si 

jazykovou školu. I pana R přivedla k podnikání životní situace, ze které vyplynula jeho 

podnikatelská činnost. Dříve vyučoval pro jazykovou školu, která neprojevila zájem  

o další spolupráci, poté co pan R ukončil mateřskou dovolenou. Pan R se ocitl bez 

práce. V té době se mu také naskytly prostory pro výuku a na základě těchto situací se 

rozhodl vytvořit vlastní instituci.  
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Na druhé straně motivace k podnikání, stojí „pull” motivy. Jedná se o motivy, které 

jedince k podnikání přitahují. Paní P v době, kdy začala podnikat, viděla ohromnou 

podnikatelskou příležitost a budoucnost podnikat v oblasti jazykového vzdělávání. Také 

vysoké příjmy z podnikatelské činnosti byly pro ni tahem do podnikání a součástí vize. 

Její vizí bylo vytvořit velkou agenturu na Jižní Moravě, která bude sdružovat 

nejzajímavější spolupracovníky a odborníky v oblasti vzdělávání a překladatelství. 

Jednoznačným „pull” motivem u pana J byla touha po samostatnosti, svobodě  

a volnosti. Pan J není typ člověka, který by mezi své priority stavěl finance, ale jistým 

motivem vstupu byl větší výdělek z podnikání, než mzda z učitelské profese. Jeho vizí 

bylo vybudování určité struktury, která by fungovala i bez něj. Motivem paní E byl 

finanční příjem z podnikatelské činnosti a zároveň spojení zájmu své profese učitelky 

cizích jazyků, což bylo zakomponováno v její vizi. Vizí pana R je a bylo vytvoření 

instituce školského typu.  

 

Jednotliví podnikatelé jsou ve své podnikatelské činnosti motivováni motivy vnějšími  

a vnitřními. Tyto motivy jim pomáhají a posunují dále v jejich podnikání. Vnitřní 

motivy na jedince působí dlouhodoběji a hlouběji, oproti vnějším faktorům. Paní P 

motivuje realizace projektů, její vlastní nápady a realizace těchto nápadů. Vnitřním 

motivem je tedy její vlastní činnost a také spolupráce a styk s novými a zajímavými 

lidmi. U pana J je evidentním motivem možnost organizace času a svoboda. Tyto 

výhody, které podnikání přináší, jsou pro něj motivem pokračovat ve své činnosti. Cítí 

se motivovaný, pokud se jeho jazykové škole dobře daří a rozvíjí se. Paní E v podnikání 

motivuje seberealizace a také, že může předávat své zkušenosti a vědomosti dále  

a potkávat během své činnosti zajímavé lidi. Pan R disponuje především motivy 

vnitřními, z kvalitativního výzkumu nebyly identifkovány žádné vnější faktory. Pro 

pana R je zásadních několik vnitřních faktorů, které ho motivují do jeho práce. Patří 

mezi ně především možnost organizace času, oceňuje, že pracuje pro svoji společnost, 

kterou vypracoval v renomovanou instituci, ve které jsou spokojení lidé, za které cítí 

odpovědnost, a že ho jeho práce naplňuje.  

 

Pro paní P, E a pana J je především vnějším motivem finanční příjem. Pan J si 

nepřipouští ani tu možnost, že by nepodnikal. Přisuzuje váhu jeho věku, na základě 
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čehož by mohlo být obtížné najít adekvátní zaměstnání, a pokud by našel, nemuselo by 

být za odpovídající mzdu.  

3.8 Prezentace a analýza dotazníkového šetření 

Kvantitativní výzkum byl proveden prostřednictvím dotazníkového šetření. Otázky 

polostrukturovaného dotazníku byly koncipovány na základě rozhovorů a při analýze 

byly rozděleny do podobných oblastí jako rozhovory. Dotazník byl použit k dotazování 

lektorů cizích jazyků s živnostenským oprávněním vyučujících převážně v Brně. Tato 

část vyhodnocuje výsledky respondentů podle identifikačních údajů a pomocí 

frekvenční analýzy. 

 

Identifikační údaje 

Identifikační údaje respondentů jsou znázorněny v tabulce 3, podle četnosti odpovědí 

žen, mužů a celkového počtu respondentů. Absolutní čísla jsou vyjádřena v absolutní 

četnosti, označena ni a procentní vyjádření absolutní četnosti, relativní četnosti, je 

označena pi. 

Tabulka 3  Identifikační údaje respondentů 

 žena muž celkem 

ni pi  ni pi  ni pi  

respondenti 38 82,61 8 17,39 46 100, 00 

věková kategorie 

21-25 let 8 21,05 4 50,00 12 26,09 

26-30 let 12 31,58 0 0,00 12 26,09 

31-40 let 12 31,58 4 50,00 16 34,78 

41 a více let 6 15,79 0 0,00 6 13,04 

děti 

ano 10 26,32 4 50,00 14 30,43 

ne 28 73,68 4 50,00 32 69,57 

nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské 4 10,53 4 50,00 8 17,39 

vysokoškolské 34 89,47 4 50,00 38 82,61 
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rodinný stav 

vdaná/ženatý 16 42,11 4 50,00 20 43,48 

žiji s partnerem/kou 10 26,32 2 25,00 12 26,09 

mám partnera/ku 2 5,26 2 25,00 4 8,70 

svobodná/ý 8 21,05 0 0,00 8 17,39 

rozvedená/ý 2 5,26 0 0,00 2 4,35 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 1 znázorňuje procentní skladbu mužů a žen v dotazníkovém šetření. Z celkového 

počtu respondentů tvoří ženy 82,61 % a muži 17,39 %.  

Graf 1  Procentní podíl mužů a žen v dotazníkovém šetření  

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 2 poukazuje na složení mužů a žen ve věkových kategoriích. Respondenti muži 

zastupují věkové kategorie 26-30 let a 31-40 let. Každou tuto kategorii zastupuje 

polovina mužů. Ženy z 31,58 % zastupují věkové kategorie 26-30 let a 31-40 let. 

Věkovou kategorii 21-25 let zastupuje 21,05 % žen a věková kategorie 41 a více 

zahrnuje 15,79 % žen.  
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Graf 2 Věková kategorie respondentů 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 3 znázorňuje podle věkové kategorie muže a ženy, kteří mají děti. Polovina mužů 

ve věkové kategorii 31-40 let má děti. Děti také má 10,53 % žen ve věkové kategorii 

31-40 let a 15,79 % žen ve věkové kategorii 41 a více let. Podle dotazníkového šetření 

ženy ve věkové kategorii 31-40 let uvádějí věk dětí v rozmezí 1-16 let. Ženy ve věkové 

kategorii 41 a více uvádějí věk dětí v rozmezí 20-39 let. Muži v jejich věkové kategorii 

31-40 let uváději věk dětí v rozmezí 2-9 let.  

Graf 3 Respondenti, kteří mají děti 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 
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Následující grafy 4 a 5 znázorňují nejvyšší dosažené vzdělání mužů a žen. 

Středoškolské vzdělání u žen ve věku 21-25 let tvoří 10,53 % žen. Ostatní respondentky 

ženy dosáhly nejvyššího vzdělání vysokoškolského. Všichni muži ve věkové kategorii 

21-25 let mají nejvyšší vzdělání středoškolské. Všichni muži ve věku 31-40 let mají 

nejvyšší vzdělání vysokoškolské. Respondenti s vysokoškolským vzděláním nejčastěji 

uváděli dosažené vzdělání v oboru cizích jazyků a pedagogiky. Minimální zastoupení 

tvořily obory ekonomie, lékařství, management sportu a trenérství a matematika. 

Respondenti se středoškolským vzděláním uváděli gymnázia.  

Graf 4 Nejvyšší dosažené vzdělání žen 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 
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Graf 5 Nejvyšší dosažené vzdělání mužů 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 6 zobrazuje rodinný stav respondentů. Největší zastoupení, 42,11 % žen a 50 % 

mužů, uvedlo rodinný stav vdaná/ženatý. 25 % mužů žije s partnerkou a taktéž 25 % 

mužů má partnerku. 26,32 % žen žije ve společné domácnosti s partnerem a 5,26 % žen 

má partnera. Svobodných žen je v dotazníkovém šetření zastoupeno 21,05 % a 5,26 % 

jich je rozvedených.  

Graf 6 Rodinný stav respondentů 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 
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3.8.1 Okolnosti a důvody vstupu do podnikání  

V této oblasti jsou na základě dotazníkového šetření vyhodnoceny následující otázky: 

č. 1: Jaký byl Váš důvod začít podnikat na živnostenský list? 

č. 7: Vnímal/a jste nějaké bariéry při začátcích Vašeho drobného podnikání? Které Vám   

popř. komplikovaly vstup do podnikání? 

č. 8: Podporovala Vás v začátcích Vašeho podnikání nějaká blízká osoba?  

 

Dotazník, použitý k dotazníkovému šetření, obsahuje výčet důvodů, na základě kterých 

začali lektoři cizích jazyků podnikat. Zhodnotili každý z jednotlivě uvedených faktorů, 

do jaké míry je ovlivnil při vstupu do podnikatelské činnosti. Tabulka 4 znázorňuje 

nejčastější důvody založení živnostenského podnikání u žen a mužů. Nejčastějším 

důvodem u žen jsou touha po samostatnosti a touha po osobním rozvoji, kterým 

přikládají váhu ze 78,95 %. Realizace vlastních nápadů byla pro ženy důležitá  

z 68,42 % a možnost lépe si organizovat čas z 57,89 %. Pro muže byla nejčastějším 

důvodem možnost lépe si organizovat čas, shodli se na něm všichni muži. Další tři 

výše zmíněné důvody měly pro muže při zakládání živnosti váhu ze 75 %. Menší váhu 

respondenti přikládali finanční nutnosti, touze po úspěchu a doporučení od jiné osoby. 

Respondenti se k této otázce vyjádřili, že výuka cizích jazyků na živnostenský list je 

často jedinou možností. Další možností je výuka na základě dohody o provedení práce, 

což z dlouhodobého hlediska není perspektivní. V motivaci k podnikání se z hlediska 

četnosti jedná především o „pull” motivy. Respondenti, kteří v menší míře vyjádřili, že 

se jedná především o často jedinou možnost jak vyučovat, byl jejich motivem „push” 

motiv. Dalšími těmito motivy, které jedince tlačí do podnikatelské činnosti, byly 

finanční nutnost a doporučení od jiné osoby.  
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Tabulka 4  Důvody založení živnostenského podnikání 

respondenti žena muž celkem 

důvody váha 
váha v 

% 
váha 

váha v 

% 
váha 

váha v 

% 

touha po 

samostatnosti 
30 78,95 6 75,00 36 78,26 

touha po osobním 

rozvoji 
30 78,95 6 75,00 36 78,26 

realizace vlastních 

nápadů 
26 68,42 6 75,00 32 69,57 

možnost lépe si 

organizovat čas 
22 57,89 8 100,00 30 65,22 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 7 graficky znázorňuje, na základě tabulky 4 důvody vzniku živnostenského 

oprávnění u lektorů cizích jazyků podle žen, mužů a celkového počtu respondentů.  

 

Graf 7 Důvody založení podnikání na živnostenský list 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Převážná část respondentů nevnímala bariéry při vstupu do podnikání. Následující graf 

8 zobrazuje vyjádření  39,13 % respondentů, kteří spíše nevnímali bariéry, a 17,39 % 
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respondentů nevnímalo žádné bariéry. Velmi podobně odpovídalo 42,11 % žen, které 

spíše nevnímaly bariéry, a nevnímalo bariéry 15,79 % žen. Muži svá hodnocení  

o vnímání bariér rovnoměrně rozložili.  

 

Část respondentů, kteří vnímali bariéry při vstupu do podnikatelské činnosti, uváděli ty, 

kterými nejčastěji byly nedostatek práce v letním období a legislativní problémy, 

především neznalost zákonů. Respondenti také uváděli administrativní zátěž  

a problém občanů SR s uvedením místa podnikání. Dále uváděli byrokracii, 

nedostatečnou informovanost a finanční nejistotu související s nepravidelným 

příjmem.  

 

Dva respondenti uvedli, že si již dříve jazykovou školu založili. Jejich vnímání bariér 

při zakládání JŠ byly především povinnosti k MŠMT, nulový kapitál, 

administrativní zatížení, neznalost prostředí, peněžní vklady do reklamy, 

konkrenční boj a problém při hledání schopných lektorů.  

 

Graf 8 Vnímání bariér při vstupu do podnikání 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Respondenti se také vyjadřovali k podpoře blízké osoby, která je při vstupu do 

podnikatelské činnosti podporovala. Podporu blízké osoby v grafu 9 uvedlo 39,13 % 

respondentů. Polovina mužů měla v začátcích svého podnikání podporu blízké osoby. 

Podporu mělo také 36,84 % žen.  
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Graf 9 Podpora blízké osoby 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Respondenti nejčastěji uváděli jako podporu své partnery, poté rodiče, ve vyšší věkové 

kategorii respondentů byly uváděny i děti a nejméně byli uvedeni přátelé.  

3.8.2 Vlastní představy a představy rodiny o budoucí profesi 

Tato oblast je zaměřena na následující otázky z dotazníkového šetření: 

č. 3 Preferoval/a byste raději možnost zaměstnání, než práci na živnostenský list? 

č. 5 Shodují se Vaše dřívější představy o profesi s realitou? 

č. 6 Vedli Vás rodiče k podnikatelské činnosti nebo preferovali spíše zaměstnání? 

 

Graf 10 poukazuje na preference respondentů zaměstnání nebo živnostenského 

podnikání. Celkově se respondenti vyjádřili, že preferují živnostenské podnikání. Jejich 

nesouhlas s preferencí zaměstnání vyjádřilo 34,78 % respondentů. Ženy se také 

nejčetněji vyjádřily k odpovědi, že by nepreferovaly zaměstnání, vyjádřilo se tak  

31,58 % žen. Polovina mužů by spíše upřednostnila zaměstnání a polovina 

neupřednostnila.  
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Graf 10 Preference zaměstnání před podnikáním na ŽL 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 11 poukazuje na to, že představy lektorů o jejich profesi se shodují s jejich 

současně vykonávanou činností. Odpověď ANO uvedlo 26,32 % žen a spíše ANO 

73,68 % žen Polovina mužů vyjádřila shodu v představách o své profesi a současnou 

činností. Odpověď spíše ANO uvedlo 25 % mužů. V případě 25 % mužů, kteří se 

vyjádřili, že byly jejich představy o profesi velmi rozdílné, se jednalo o profesi např. 

působení v oblasti financí.  

Graf 11 Shoda představ o profesi s realitou 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 



87 

 

V dotazníkovém šetření se respondenti vyjadřovali k představám svých rodičů  

o budoucí profesi jejich dětí. Respondenti především hodnotili, zda rodiče ponechali 

výběr budoucího povolání na nich nebo či preferovali zaměstnání nebo podnikatelskou 

činnost. Odpovědi znázorňuje graf 12. Více jak polovina respondentů, 56,52 % se 

vyjádřila, že rodiče ponechali výběr na nich. Zaměstnání preferovalo 34,78 % rodičů 

respondentů a 8,7 % preferovalo podnikání. Rodiče 63,16 % žen ponechali výběr na 

nich. 26,32 % upřednostňovalo zaměstnání a 10,53 % podnikatelskou činnost. Rodiče 

mužů vůbec nepreferovali podnikatelskou činnost, ale spíše zaměstnání, uvedlo tak  

75 % mužů, Rozhodnutí o budoucí profesi na nich ponechalo 25 % rodičů. 

Graf 12 Preference rodičů o budoucím povolání 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

3.8.3 Zhodnocení současné situace, pozitiva a překážky v podnikání na základě 

živnostenského oprávnění 

Tato oblast obsahovala otevřené otázky, kde se respondenti mohli volně vyjádřit 

k vnímání pozitiv, které jim podnikání na živnostenský list přináší a také k překážkám, 

které ve své práci vnímají. 

 

č. 9: Vnímáte nějaká pozitiva, která Vám podnikání na ŽL přináší? 

15,8 % žen se přímo vyjádřilo, že pozitiva ve své činnosti nevnímají. 84,20 % žen 

vnímá pozitivní přínos své činnosti na živnostenský list především v možnosti 

organizace práce, tedy časové flexibility, nezávislosti a samostatnosti. Velmi 
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příznivě tato pozitiva hodnotily také maminky, které mohou pracovat i na mateřské 

dovolené. Díky práci na živnostenský list ženy uváděly lepší sladění rodinného života 

s pracovním. Dále uváděly svobodu rozhodování a realizaci vlastních nápadů, 

přičemž nadřízený netlačí na dodržování metodik výuky. Výhody také uváděli studenti, 

kteří mají úlevy na daních při práci pro více jazykových škol. Jako pozitivní vnímají 

někteří paušální zdanění. Finance zohlednilo jen minimum žen. Zakladatelky jazykové 

školy uváděly možnost vybrat si vysoce kvalifikované spolupracovníky podle 

vlastních představ, možnost pružně reagovat na poptávku, organizaci času, finance 

a seberealizace.   

 

Všichni muži vnímají pozitivní přínos podnikání na živnostenský list. Jsou jimi ve velké 

míře samostatnost, volnost, flexibilita, ovlivnění svých příjmů a výdajů.  

 

č. 10: Vnímáte nějaké překážky ve své práci? 

26,32 % žen a 25 % mužů nevnímá žádné překážky ve své činnosti. Mezi nejčastější 

překážky uvedlo 73,68 % žen nedostatečné množství práce v letním období  

a nárazové pracovní nabídky. S čímž také souvisí nejistý a nepravidelný příjem. Ve 

své činnosti musejí být aktivní a sestavovat si svůj rozvrh. Konkurenční boj, 

administrativní zátěž, stále se měnící zákony, převážně daňové a legislativa vůbec, 

jsou dalšími překážkami, které ženy vnímají. Jedna z respondentek také uvedla malou 

podporu ze strany jazykových škol, co se motivace týče. Další respondentka uvedla 

nespokojenost s nemožností profesního růstu v jazykové škole. Jedna z lektorek, která 

nepůsobí v jazykové škole, uvedla, že není lehké si zajistit výuku, lidé raději oslovují 

jazykové školy. 

 

Nejčastější překážky v práci u 75 % mužů je nulová podpora podnikatelů 

s živnostenským oprávněním od státu, např. informační, pobídková, finanční, 

vzdělávací nebo právní. Dále uváděli administrativní náročnost a finanční nejistotu. 

3.8.4 Motivace lektorů cizích jazyků v podnikání 

V této oblasti se opět respondenti vyjadřovali v otázkách otevřených. Především se 

vyjadřovali k tomu, jakým způsobem hledají motivaci ke svému podnikání, jak se 

motivují do své práce a zda je nějakým způsobem motivuje jazyková škola, ve které 

vyučují.  
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č. 14: Hledáte nějakým způsobem motivaci ke svému drobnému podnikání?  

21,05 % žen se nemotivuje do své práce. 78,95 % žen, které se motivují, nejčastěji 

uváděly motivaci samotnou prací, která je naplňuje a vidí v ní smysl. Dále uváděly 

finanční ohodnocení, za tím nejčetněji motivaci nejrůznějšími vzdělávacími semináři, 

např. didaktické, pro osobní rozvoj a profesionalitu.  Jedna z respondentek také uvedla, 

že motivace postupně zaniká s ohledem na nevýhody podnikání, jakými jsou téměř 

nulová jistota, minimální státní příspěvek na mateřskou dovolenou a problémy se 

zažádáním o půjčku či hypotéku. Dále byla uvedena možnost ovlivnění pracovní doby. 

 

Muži se nejčastěji motivují realizací nových nápadů a metod, poznáváním nových 

míst a lidí a dále osobním rozvoje a stanovením cílů. 

 

č. 15: Motivuje Vás nějakým způsobem k Vaší práci jazyková škola, ve které vyučujete?  

31,58 % žen není motivováno jazykovou školou, ve které působí. 68,42 % žen a všichni 

muži jsou motivování jazykovými školami. Nejčetněji ženy uváděly především zázemí 

jazykové školy, přátelskou atmosféru, soudržnost mezi kolegy, celkově fungující 

interpersonální vztahy a vstřícnost. Dále uváděly finanční ohodnocení a poté školení, 

kurzy a jiné vzdělávání. Jedna z respondentek uvedla, že škola má vypracovaný motivační 

program a další je motivována samostatností, kterou ji jazyková škola poskytuje.  

 

Muži nejčastěji uváděli loajalitu, přátelskou atmosférou, možnost uplatnit se a poskytování 

různorodých nabídek kurzů. Jeden z respondentů uvedl, čím ho jazyková škola motivuje: 

„bohužel pouze penězi”. 

3.8.5 Konkurence v oblasti jazykového vzdělávání 

Tato oblast se týkala následujících otázek dotazníkového šetření: 

č. 11: Všímáte si konkurence mezi lektory cizích jazyků? 

č. 12: Vnímáte v této době konkurenci mezi jazykovými školami? 

 

Respondenti vnímají konkurenci i mezi lektory cizích jazyků i mezi jazykovými 

školami. Konkurenci mezi jazykovými školami, znázorněno v grafu 13, vnímá 56,52 % 

respondentů a spíše vnímá 17,39 % respondentů. Na celkovém hodnocení se podílelo 

57,89 % žen, které vnímají konkurenci. Naprosto protikladně se vyjádřili muži. 

Polovina vnímá konkurenci mezi lektory cizích jazyků a polovina ne. Muži, kteří 
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konkurenci nevnímají, jsou ve věkové kategorii 21 – 25 let. Všichni muži, kteří 

konkurenci vnímají, jsou ve věkové kategorii 31 – 40 let. 

Graf 13 Konkurence mezi lektory cizích jazyků 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Oproti konkurenci mezi lektory cizích jazyků, vnímají respondenti větší konkurenci 

mezi jazykovými školami, odpovědi jsou zobrazeny v grafu 14. Celkově 56,52 % 

respondentů se vyjádřilo k vnímání konkurence a 34,78 % respondentů vnímá 

konkurenci spíše. Opět polovina mužů se vyjádřila k vnímání konkurence mezi 

jazykovými školami, ovšem i polovina mužů se vyjádřila, že spíše vnímá konkurenci 

mezi jazykovými školami. Konkurenci mezi jazykovými školami vnímá 57,89 % žen  

a spíše vnímá 31,58 % žen.  
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Graf 14 Konkurence mezi jazykovými školami 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

3.8.6 Úvahy lektorů cizích jazyků o založení vlastní jazykové školy 

Otázky v této oblasti byly specifikovány následovně: 

č. 2: Jste spokojen/a s profesí lektora/ky cizích jazyků? 

č. 4 Uvažoval/a jste někdy o založení vlastní jazykové školy? – pokud ano, pokud ne 

č. 17 Dovedete si sami sebe představit jako zakladatele jazykové školy? 

č. 18 Jaké vlastnosti považujete za důležité v podnikání?  

 

Graf 15 znázorňuje spokojenost lektorů s jejich profesí. Na základě celkových výsledků 

jsou respondenti se svoji profesí spokojeni. Spokojeno je 65,22 % respondentů, 57,89 % 

žen a všichni muži. Spíše spokojeno je 34,78 % respondentů a 42,11 % žen.  
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Graf 15 Spokojenost lektorů cizích jazyků se svojí profesí 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Graf 16 poukazuje na to, zda respondenti zvažovali založení vlastní jazykové školy. 

47,37 % žen se vyjádřilo, že již uvažovaly o založený vlastní jazykové školy. Takto se 

vyjádřilo i 75 % mužů. Na těchto vyhodnoceních se projevil i celkový výsledek 

odpovědí, kde 52,17 % respondentů uvažovalo o založení vlastní jazykové školy. 

Graf 16 Úvahy o založení vlastní jazykové školy 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Tato otázka obsahovala i další podotázky, kde se respondenti vyjadřovali k tomu, zda 

stále přemýšlejí o založení jazykové školy a jsou to jejich reálné plány, či nereálné. 
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Dále se vyjadřovali k tomu, pokud neuvažovali o založení vlastní jazykové školy, 

z jakého důvodu. Z 24 žen, které uvažovaly o založení vlastní jazykové školy se 8 žen 

vyjádřilo, že o tom stále přemýšlejí a je to pro ně reálné. 14 žen se vyjádřilo, že stále 

o tom přemýšlejí, ale je to pro ně nereálné. 2 ženy se vyjádřily, že už svoji jazykovou 

školu založily, ale již ji neprovozují. 8 mužů se vyjádřilo, že uvažovali o založení 

vlastní jazykové školy. Z toho 7 se jich vyjádřilo, že o tom přemýšlejí a je to pro ně 

reálné. 1 muž si již založil jazykovou školu.  

 

Důvody, proč respondenti neuvažovali o založení školy, jsou převážně příliš velký 

počáteční vklad, organizační náročnost nebo přesycenost trhu. Názor jednoho 

z respondentů byl, že není možné spojit pozici lektora a nadřízeného. Kvalitně lze 

vykonávat pouze jednu pozici. 

 

Graf 17 představuje rozcházející se názory v tom, zda si respondenti dovedou sami sebe 

představit jako zakladatele jazykové školy. 43,48 % respondentů uvedlo ANO, že si 

sami sebe dovedou představit jako zakladatele jazykové školy, ovšem 30,43 % jich 

uvedlo, že si sami sebe nedovedou představit jako zakladatele jazykové školy. ANO  

i NE odpovědělo 36,48 % žen. 75 % mužů si sami sebe jednoznačně dovedou představit 

jako zakladatele jazykové školy a spíše NE uvedlo 5,26 % mužů.  

Graf 17 Představy být zakladatelem jazykové školy 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 



94 

 

Respondenti hodnotili celkem dvanáct vlastností, které považují v podnikání za 

nejdůležitější na stupnici 1-5, kde 1 je nejdůležitější a 5 je nejméně důležitá vlastnost. 

Na základě hodnocení bylo vyhodnoceno šest vlastností, které respondenti považují za 

nejdůležitější v podnikatelské činnosti. Tabulka 5 zobrazuje, jakou váhu přikládali dané 

vlastnosti ženy, muži a respondenti celkově.  

Tabulka 5  Vlastnosti podnikatele důležité v podnikání  

respondenti žena muž Celkem 

vlastnosti podnikatelů váha 
váha v 

% 
váha 

váha v 

% 
váha 

váha v 

% 

vytrvalost 30 78,95 8 100,00 38 82,61 

komunikační dovednosti 26 68,42 8 100,00 34 73,91 

odvaha 26 68,42 4 50,00 30 65,22 

zodpovědnost 26 68,42 2 25,00 28 60,70 

cílevědomost 24 63,16 2 25,00 26 56,52 

samostatnost 22 57,89 4 50,00 26 56,52 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Muži hodnotili všechny uvedené vlastnosti v dotazníku převážně na stupnici 1-2. 

Stupněm 3 ohodnotil malý počet respondentů mužů pouze sebejistotu, trpělivost, 

skromnost a osobnostní předpoklady. Ženy při hodnocení využily celou škálu 

hodnocení.  

3.8.7 Představy o postupu ve své profesi a work-life balance 

V této oblasti se respondenti vyjadřovali k následujícím otázkám: 

č. 13: Máte jasné představy o tom, kam chcete do budoucna ve své profesi postupovat? 

č.16: Daří se Vám sladit soukromý život s pracovním?  

 

Graf 18 zobrazuje představy respondentů o postupu v jejich profesi. Jasné představy má 

30,43 % respondentů, 31,58 % žen a 25 % mužů. Spíše má představy o své budoucnosti 

52,17% respondentů, 47,37 % žen a 75 % mužů.  
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Graf 18 Představy o budoucím postupu v profesi 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

Více jak polovina respondentů, podle grafu 19, dokáže sladit svůj soukromý život 

s pracovním, odpovědělo tak 52,17 % respondentů a spíše ANO odpovědělo 34,78% 

respondentů. Spíše NE odpovědělo 13,04 % respondentů. Muži v převážné většině,  

75 % mužů, dokáže sladit rodinný život se soukromým a spíše nedokáže 25 % mužů. 

37,50 % žen dokáže svůj život sladit a spíše ANO odpovědělo 42,11 % žen. Svůj osobní 

i pracovní život dokáží sladit i ženy s dětmi. Spíše nedokáže sladit svůj osobní život se 

soukromým 10,53 % žen. I muži s dětmi dokáží sladit svůj pracovní život se 

soukromým, kromě dvou respondentů, kteří ovšem pracovně působí nejen v Brně, ale 

v i v dalších městech, oproti jiným respondentům.  
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Graf 19 Work-life balance 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření 

3.8.8 Vyhodnocení motivace lektorů cizích jazyků v oblasti jazykového 

vzdělávání 

Motivace k podnikání 

Pořadí důvodů, proč ženy začaly podnikat, se příliš podle identifikačních údajů neliší. 

Ve všech věkových kategoriích se jedná se v pořadí o důvody (1) touha po 

samostatnosti, (2) touha po osobním rozvoji, (3) realizace vlastních nápadů či 

organizace času. Stejné pořadí uváděly ženy podle jejich rodinného stavu. Pouze ženy 

vdané byly jednoznačně motivované touhou po samostatnosti a ženy rozvedené 

organizací času.  

 

Ženatí muži byli motivováni organizací času. Tímto faktorem byli také motivování 

muži ve věkové kategorii 31-40 let. Všichni muži ve věku 21-25 let, kteří žijí 

s partnerkou nebo mají partnerku, motivovaly všechny uvedené faktory, touha po 

samostatnosti, touha po osobním rozvoji, realizace vlastních nápadů, organizace 

času.  

 

Motivace v rozvoji podnikání 

Věková kategorie žen nemá vliv na motivaci samotnou prací. Tímto faktorem jsou 

motivovány ženy s dětmi i bezdětné. Tuto motivaci uvedly všechny svobodné ženy, 
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které jsou motivované. V převážné většině motivaci samotnou prací uvedly vdané ženy 

a ženy žijící s partnerem. Motivaci finančním ohodnocením uváděly ženy ve 

věkových kategoriích 21-40 let, jedná se o ženy převážně bezdětné a vdané, nebo které 

mají partnera. Vzdělávacími semináři jsou motivované ženy ve věkových kategoriích 

26-30 let a 41 a více let. Opět převážná většina žen je bezdětná a vdaná nebo žije 

s partnerem.  

 

Motivace mužů v oblasti jazykového vzdělávání realizací vlastních nápadů  

a poznávání nových lidí uvedli muži ve věkové kategorii 31-40 let s dětmi a ženatí. 

Osobní rozvoj a stanovení cílů uvedli muži ve věkové kategorii 21-25 let, kteří mají 

nebo žijí s partnerkou.  

3.9 Výzkumné otázky 

 

 V čem se shoduje a v čem liší motivace k podnikání u zakladatelů 

jazykových škol a lektorů cizích jazyků 

Zakladatele jazykových škol motivovaly k podnikání „pull” i „push” motivy, blíže 

v kapitole 3.7.10. Vyhodnocení motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání. 

Do podnikání je na jedné straně tlačila životní situace, rozhodnutí o finančním 

zajištění, nepružnost pracovní doby, kterou obnáší zaměstnání a také odmítavý postoj 

k autoritám. Naopak k podnikání je přitahoval finanční profit z podnikatelské 

činnosti, příležitost, samostatnost a vize.  

 

Lektory cizích jazyků podnikajících na základě živnostenského oprávnění motivovaly 

k podnikání především „pull” motivy. Mezi ně respondenti uváděli touhu po 

samostatnosti, po osobním rozvoji, realizaci vlastních nápadů a možnost si lépe 

organizovat čas. „Push” motivy mezi něž patří např. finanční nutnost, jediná 

možnost, jak se uplatnit v daném oboru, či doporučení od jiné osoby stály 

v hodnocení respondenty až za uvedenými „pull” motivy. Blíže popsáno v kapitole 

3.8.1 Okolnosti a důvody vstupu do podnikání. 
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Jsou zde tedy značné rozdíly a nejen v tahu a tlaku do podnikání, ale v konkrétních 

faktorech. Shoda v motivačních faktorech byla vyhodnocena v samostatnosti, kterou 

podnikatelé vnímají jako motivující k podnikání.  

 

 V čem se shoduje a v čem se liší motivace v rozvoji podnikání u zakladatelů 

jazykových škol a lektorů cizích jazyků 

U zakladatelů jazykových škol převažují vnitřní motivy, které je motivují v jejich 

podnikatelské činnosti. Stejně tak je tomu i u lektorů cizích jazyků, které v převážné 

většině motivují faktory vnitřní. Opět kapitola 3.7.10. Vyhodnocení motivace 

podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání, poukazuje na vnitřní motivy 

u zakladatelů, kterými se podnikatelé motivují. Patří mezi ně realizace vlastních 

nápadů, organizace času, poznávání nových a zajímavých lidí, předávání svých 

zkušeností, seberealizace, svoboda, motivace vlastní prací. Také lektoři cizích 

jazyků, jak je uvedeno v kapitole 3.8.4 Motivace lektorů cizích jazyků v podnikání, 

pociťují naplnění z jejich vlastní práce, která je motivuje, motivuje je realizace 

vlastních nápadů, nová místa, lidé i osobní rozvoj. Za vnější faktory zakladatelé 

uvádějí finanční profit z jejich podnikatelské činnosti a je tomu tak i u lektorů cizích 

jazyků, které motivuje finanční ohodnocení. Velkou část respondentů lektorů motivují 

také různé vzdělávací semináře. Je zde tedy značná shoda v motivaci zakladatelů 

a lektorů.  

 

Způsob jakým nejčastěji jazyková škola motivuje lektory cizích jazyků je především 

podle respondentek zázemí jazykové školy, přátelská atmosféra, soudržnost mezi 

kolegy a fungující interpersonální vztahy. Dalším motivačním prvkem je finanční 

ohodnocení a poté školení, kurzy a jiné vzdělávání. Podobně odpovídali také muži, 

které motivuje přátelská atmosféra a také možnost uplatnění a nabídka kurzů ze 

strany jazykové školy. Podle rozhovorů se zakladateli jazykových škol, se jedná 

především o tyto motivační prvky, kterými motivují své zaměstnance. Paní P motivuje 

lektory cizích jazyků přátelskou atmosférou, finančním ohodnocením a nabídkou 

vzdělávacích kurzů a seminářů. Pan R a paní E taktéž přátelskou atmosférou 

a fungujícími interpersonálními vztahy. Pan J ponechává lektorům cizích jazyků 

samostatnost a jiným způsobem je nemotivuje.  
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 Jak podnikatelé hodnotí podnikání v oblasti jazykového vzdělávání? 

Majitelé jazykových škol hodnotí přínos podnikání především ve volnosti, lepší 

organizovanosti času, přínosu finančních prostředků či poznávání mnoha 

zajímavých lidí. Na druhou stranu je pro ně podnikání usilovná práce. Někteří vnímají 

legislativní bariéry, které jim komplikují rozvoj podnikatelské činnosti a samozřejmě 

konkurenční prostředí, které je v oblasti jazykového vzdělávání značné. Důsledkem 

velké konkurence je tlak na cenu. Na jednu stranu vnímají snadnější vstup do 

podnikatelské činnosti, jelikož lidé mají povědomí o podnikání, o manažerském řízení 

firmy nebo o založení společnosti. Na druhou stranu je v dnešní době těžké uspět a to 

především kvůli saturaci trhu a konkurenčnímu prostředí, blíže v kapitolách 3.7.5. 

Zhodnocení současné situace podnikání a zpětné hodnocení a kapitole 3.7.6. Komparace 

konkurenčního prostředí a vstupu do podnikání začátkem devadesátých let a v současné 

době. Jako komplikaci vnímají někteří podnikatelé živnosti volné, DPH v oblasti 

dalšího vzdělávání, dotace a financování z Evropské unie.  

 

Lektoři cizích jazyků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, preferují 

podnikatelskou činnost před zaměstnáním, poukazuje tak graf 10. S tím také souvisí 

pozitiva, které jim podnikání přináší, a které vnímá většina respondentů. Jedná se 

především o organizaci práce a časovou flexibilitu, nezávislost, samostatnost, s tím 

související svoboda rozhodování, sladění rodinného života s pracovním a realizace 

vlastních nápadů a také ovlivnění svých příjmů. Na druhou stranu také značné 

procento respondentů vnímá překážky v podnikatelské činnosti, jedná se především  

o nedostatečné množství práce v letním období, nárazové nabídky a nejistý  

a nepravidelný příjem. Dále je to administrativní zátěž, legislativa a malá podpora 

podnikatelů s živnostenským oprávněním ze strany státu. Podrobněji v kapitole 

3.8.3 Zhodnocení současné situace, pozitiva a překážky v podnikání na základě 

živnostenského oprávnění. Také konkurenční boj, který se odehrává v oblasti 

jazykového vzdělávání, vnímají respondenti jako negativum. Více jak polovina 

respondentů vnímá konkurenci mezi lektory cizích jazyků, podle grafu 13. Ovšem 

větší část respondentů vnímá konkurenci mezi jazykovými školami, jak poukazuje 

graf 14. Podle grafu 15 jsou respondenti spokojeni se svoji profesí. Přestože je velká 

konkurence v oblasti jazykového vzdělávání, lektoři cizích jazyků uvažovali o založení 

vlastní jazykové školy, uvažovala tak více jak polovina respondentů. Velmi vyrovnaně 
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se respondenti vyjadřovali, zda je to pro ně reálné a zda nikoli. Důvody, proč 

neuvažovali o založení vlastní jazykové školy je především počáteční vklad, 

organizační náročnost a již zmíněná přesycenost trhu. Graf 16 souvisí s tím, zda by si 

lektoři sami sebe dokázali představit jako zakladatele jazykové školy, více jak polovina 

by si sama sebe tak představit dokázala. Tabulka 5 poukazuje na vlastnosti podnikatele, 

které považují lektoři cizích jazyků za důležité v podnikání. Jsou jimi vytrvalost, 

komunikační dovednosti, odvaha, zodpovědnost, cílevědomost a samostatnost.  

 

 Jak se podnikatelům daří sladit jejich pracovní život se soukromým?  

Zakladatelé jazykových škol, mají přesně stanovené priority, kde především stojí na 

prvním místě rodina. Není pro ně problematické sladit svůj pracovní život se 

soukromým. Věnují se svým zálibám, při kterých načerpávají síly do další činnosti. 

Stejně tak je tomu i u lektorů cizích jazyků, kteří podle grafu 19 v převážné většině 

dokáží sladit svůj pracovní život se soukromým. Stejně tak v převážné většině mají 

lektoři jasné představy o budoucím postupu ve své profesi, jak ukazuje graf 18. U 

majitelů jazykových škol, se jejich názory rozcházejí, někteří své podnikání určitě chtějí 

dále rozvíjet a mají před sebou jasné plány. Jiní by svoji podnikatelskou činnost spíše 

zachovali.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část práce na základě teoretických poznatků a především analytické části práce 

předkládá návrhy, které povedou ke zvýšení motivace podnikatelů v podnikatelské 

činnosti. Na základě analýzy rozhovorů jsou vytvořeny návrhy, které budou předloženy 

jednotlivým majitelům jazykových škol. Lektorům cizích jazyků podnikajících na 

základě živnostenského oprávnění, lektorům rozšiřujícím svoji činnosti a případně nově 

vstupujícím podnikatelům jsou navrženy návrhy k zvýšení motivace k podnikání. Podle 

výsledků rozhovorů a dotazníkového šetření v oblasti podnikatelského prostředí, jsou 

navrženy návrhy pro město Brno. 

 

Dlouhodobější a stabilnější motivací v podnikání, je motivace vnitřní. Je tedy potřebné 

se v ní neustále utvrzovat, pracovat na ní. K posílení vnitřní motivace vedou následující 

návrhy. 

 

Návrhy pro majitele jazykových škol 

 

 Sebepoznání 

Podnikatel, který má zájem na sobě pracovat, by měl začít především sebepoznáním. 

Jednou z cest sebepoznání je SWOT analýza. Jedná se o metodu tvůrčí práce, především 

o vytyčení předností a slabostí u sebe samého, a o vytyčení nadějí i obav. Identifikování 

těchto faktorů může výrazně ovlivnit jednání podnikatele a vede k sebepoznání 

podnikatele. Následující obrázek 10 znázorňuje SWOT analýzu vlastní osoby.
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Obrázek 10 SWOT analýza vlastní osoby 
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Zdroj: Mikuláštík (2007, s. 35), vlastní zpracování 

 Vize 

V rychle se měnícím prostředí, v němž podnikatelé žijí, potřebují své vnitřní stabilní 

centrum, o které se mohou opřít. Měli by mít tedy stanovené osobní poslání, kterým je 

vize a hodnoty, které dávají jejich životu směr. Díky nim si podnikatelé mohou stanovit 

své dlouhodobé i krátkodobé cíle. Podnikatelé svoji vizi definovali, měli by ji mít 

neustále před očima a žít s ní v souladu.  

 

Svoji vizi si mohou zobrazit na plochu počítače nebo na papír, kamkoli, kde si ji budou 

každodenně připomínat. Možností je také převedení vize na předmět, ke kterému má 

podnikatel vztah. Tento předmět bude podnikateli jeho vizi připomínat a tak si z ní 

vytvoří součást svého života.  

 

Motivovaný podnikatel by měl utvářet dobrou atmosféru ve svém podniku. Své 

zaměstnance může motivovat nejrůznějšími motivačními programy, ale jistým 

předpokladem prosperujícího podniku se spokojenými pracovníky je vytvoření společné 

firemní vize.  
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 Pozitivní naladění 

Pozitivní naladění nebo pozitivní myšlení znamená větší míru optimismu, důvěry  

a sebedůvěry. Pro podnikatele to znamená umět se vyrovnat s těžkými situacemi, 

pojmout je jako ponaučení. Nezatěžovat se myšlenkami na obavy z budoucích situací, 

ale naopak věřit v to dobré a nezatěžovat svoji mysl problémy, které neovlivní. 

Podnikatelé by měli zapojit představy a představovat si sami sebe jako úspěšného  

a schopného podnikatele. Podnikatelé by také měli vyhledávat zdroje povzbuzujících 

myšlenek, např. kurzy, knihy nebo tyto zdroje hledat i ve své rodině, zajímavé osobě, či 

okolí.  

 

 Relaxace 

Aby podnikatelé mohli neustále pracovat se svoji vnitřní motivací, je nezbytná 

eliminace negativních emocí a zvládání stresových situací. Podnikatel by měl umět 

relaxovat a organizovat si svůj čas. Ve svých pauzách mezi prací by měl relaxovat 

mimo kancelář a vypnout si upozornění na svém mobilním telefonu. Ráno do práce by 

měl podnikatel zvolit povzbuzující hudbu a naopak cestou z práce hudbu na 

odreagování. Každý čas, který věnuje čtení knih, se také promítne na jeho produktivitě. 

Čtením knih se podnikatel vymaní z rušivých podnětů prostředí. Aplikací těchto rad do 

praxe by měl podnikatel dosáhnout lepší koncentrace a produktivity. 

 

 Konzultace osobní efektivity 

Všichni podnikatelé by se měli zaměřit na kurzy osobní efektivity, kde se naučí 

využívat vlastní vnitřní motivaci, sebekoučování, udržovat emoční stabilitu a zvyšovat 

vlastní objektivitu.  

 

Podnikatelům navrhuji konzultace Osobní efektivity společnosti GrowJOB institute. 

Jedná se o společnost zaměřenou především na osobní efektivitu, vnitřní motivaci, 

odstranění prokrastinace a zaměřenou na firemní rozvoj s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost společnosti. Postupy společnosti jsou založeny na vědeckých 

výzkumech. Poskytují veřejná školení v Brně a v Praze, ale také individuální konzultace 

GrowJOB corporate a GrowJOB personal. Konzultanti společnosti poskytují pět 

základních konzultací v rozsahu 1,5 – 2 hodiny. Další konzultace se odvíjejí od potřeb 

klienta a jeho tempu praktického zapracování. Většina klientů spolupracuje se 
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společností dlouhodobě. Ceny se liší od požadavků a práce s klientem a jsou sděleny 

konzultantem. GrowJOB institute poskytují bezplatnou ukázkovou konzultaci. 

Doporučuji obrátit se na konzultanty společnosti. (GrowJOB institute, 2013) 

 

Oblasti konzultací GrowJob personal (služby – GrowJob institute, 2013): 

 Osobní vize a vnitřní motivace, 

 sebedisciplína, efektivní plánování a učení návyků, 

 snížení prokrastinace, chorobného odkládání důležitých povinností, 

 práce s osobním statusem, vyjednávací a prezentační dovednosti, 

 emoční stabilita, práce s časovými perspektivami, 

 zvyšování vlastní objektivity, získávání zpětné vazby,  

 sebekoučování, schůzky sám se sebou. 

 

Na výše uvedená doporučení navazují doporučení pro jednotlivé podnikatele. 

Jednotlivým podnikatelům jsou navrženy techniky, jak se zdokonalovat ve své činnosti, 

která jim přinese pozitivní zpětnou vazbu ve zvýšené motivaci.  

 

 Doporučení pro paní P 

Na základě rozhovoru s paní P byla identifikována značná časová vytíženost. Paní P se 

realizuje v mnoha projektech, vede svoji společnost a dále se vzdělává. Přestože své 

priority utříděné má, ocitá se v každodenním stresu a zátěži. Paní P by se měla zaměřit 

na kurzy Time managementu. Kurzy Time managementu kromě řízení a plánování 

času, obsahují i tématiku prevence a zvládání stresu, sebepoznání, vedení a delegování.  

 

 Doporučení pro pana J 

Ekonomická krize se odrazila na chodu jazykové školy pana J. V době rozvoje školy byl 

ve své činnosti motivovaný, ale v současné době, v době velké konkurence, kdy se mu 

nevrací investice do reklamy, se snaží jazykovou školu spíše udržet.  Reklama, kterou 

realizoval dříve, již nefunguje a neví, jakým způsobem jazykovou školu propagovat. 
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Panu J bych doporučila, aby se zaměřil na kurzy marketingu, které by mu pomohly 

k rozvoji jazykové školy. Dále bych doporučila stát se členem Asociace jazykových 

škol a agentur ČR (AJŠA) nebo popřípadě Asociace certifikovaných jazykových 

škol (ACERT), které rozvíjejí činnost, profesní prestiž členů a zvyšují kvalitu 

jazykového vzdělávání. 

 

 Doporučení pro paní E  

Paní E v její činnosti chybí podnikatelské znalosti. Což přineslo jazykové škole mnohé 

problémy. V současné době paní E zvažuje předání jazykové školy jinému subjektu. 

Ráda by chod jazykové školy zachovala, jelikož má již vybudované dobré jméno. Již 

dříve mohla paní E využít nejrůznějších kurzů pro podnikatele a kurzy manažerských 

dovedností. Vzhledem k aktuální situaci bych paní E doporučila kurz zaměřený na 

vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců. Nedoporučila bych 

využití služeb personálních agentur, z důvodu osobní vazby na jazykovou školu, kterou 

paní E má. Nového majitele by si měla vybrat sama a ke kvalitnímu výběru jí pomůže 

výše zmíněný kurz. 

 

 Doporučení pro pana R 

Pan R je motivován především vnitřní motivací. Naplňuje ho práce v jeho společnosti, 

kde pracují spokojení lidé. Pan R si uvědomuje, že motivace je velice individuální 

záležitost. Spokojení a loajální zaměstnanci jsou silnou konkurenční výhodou, proto 

bych panu R doporučila kurz hodnocení a motivace zaměstnanců. Kurz zaměřený na 

individuální motivaci, efektivní hodnocení zaměstnanců, motivaci sebe samého  

a posílení vztahu se svými zaměstnanci.  

 

Konkrétní kurzy jsou uvedeny v následující kapitole 4.1. Ekonomické zhodnocení. 

Kurzy byly zvoleny především na základě přidané hodnoty pro účastníka. Hodnocena 

byla náplň kurzu, jeho cena a dostupnost, tedy především kurz probíhající ve městě 

Brně. Aby měl kurz efektivní přínos, je potřeba veškeré poznatky převést do textové 

podoby, ke kterým se mohou podnikatelé vracet a aplikovat je v praxi. Každý den by si 

podnikatelé měli připomínat myšlenky, které jim pomáhají v motivaci. K tomu jim 

mohou pomoci nejen poznámky z kurzů a zobrazení vize, ale také motivační knihy.  
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Knihy zaměřené na sebeřízení a motivaci, které navrhuji podnikatelům, jsou následující: 

 Duševní hygiena a sebeřízení – Eva Bedrnová 

 Niterní leadership - Peter Urs Bender 

 7 návyků skutečně efektivních lidí - Stephen R. Covey 

 Co byste o sobě měli vědět aneb koncept efektivního života - Jiří Zábranský 

 

Návrhy pro lektory cizích jazyků, lektory rozšiřující činnost a nově vstupující 

podnikatele 

 

Lektoři cizích jazyků na základě dotazníkového šetření vnímají konkurenci mezi 

jazykovými školami, přesto více jak polovina respondentů již přemýšlela o založení 

vlastní jazykové školy.  

 

Podnikatelé s živnostenským oprávněním, kteří by rádi rozšiřovali svoji činnost, by své 

podnikání měli rozšiřovat s odvahou, být vytrvalí, zodpovědní, ovládat komunikační 

dovednosti a být cílevědomí a samostatní. V dnešní době mají lidé daleko větší 

povědomí o podnikání a manažerských dovednostech, než tomu bylo dříve, ovšem 

zvládat výborně a s úspěchem tyto aktivity vyžaduje rozšiřování dalšího vzdělávání. 

Podnikatelé se mohou zúčastnit nejrůznějších kurzů, např. online kurz Základy 

podnikání s webovou aplikací na tvorbu webového plánu a dále kurzů 

manažerských dovedností, komunikačních dovedností a osobní efektivity. 

Podnikatelé se mohou stát členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR (AMSP ČR), která reprezentuje zájmy podnikatelských subjektů a nabízí zapojení 

do nejrůznějších projektů pro podnikatele. Ženy se mohou stát členkami Svazu 

podnikatelek, jejichž služby zahrnují konzultace v oblasti podnikání, pomoc při 

zpracování business plánu a příprava na jednání s bankami a institucemi, ad.  

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) podporuje 

podnikání žen a zapojuje se do mezinárodních projektů. Důležité je udržet se ve své 

podnikatelské činnosti motivován, viz výše v této kapitole.  
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Návrhy pro město Brno, které přispějí ke  zvýšení motivace podnikat v oblasti 

jazykového vzdělávání 

 

Tato doporučení vycházejí z výzkumu této práce, zhodnocení situace a teoretické 

kapitoly 2.3.4. Současné podnikatelské prostředí v ČR a v Brně a kapitoly 2.3.5. 

Atraktivita oboru jazykového vzdělávání. Uvedené dokumenty v kapitole Současné 

podnikatelské prostředí v ČR a v Brně se zabývají podporou podnikatelských subjektů, 

podporou vzdělávání, podporou zahraničních investic. Zvyšuje se spolupráce 

s mezinárodními firmami, roste počet mezinárodních firem a zkvalitňuje se péče o 

kvalifikované cizince. Veškeré tyto programy a aktivity nasvědčují o důležitosti 

jazykového vzdělávání pro obyvatele města Brna a blízkého okolí.  

 

Konkurence v oblasti jazykového vzdělávání je značná, jedná se o velký počet 

jazykových škol v Brně a také lektorů cizích jazyků pracujících na základě 

živnostenského oprávnění. Kvůli tomu je vytvářen tlak na cenu a některé jazykové 

školy se vyrovnávají s velkými finančními problémy. I přesto podle průzkumu lektoři 

zvažují založení vlastní jazykové školy. Podle mého průzkumu by mohli být 

podnikatelé v oblasti jazykového vzdělávání více motivování, kdyby měli větší podporu 

ze strany města Brna.  

 

Vytvoření strategie a programu právě pro tento specifický segment by zkvalitnilo 

podnikatelské prostředí, které by mělo vliv na ekonomický rozvoj města a zvýšilo by 

vzdělanost obyvatel města Brna v cizích jazycích. Což by pozitivně přispělo ke 

spolupráci se zahraničními firmami a cizinci. Můj průzkum může sloužit jako podnět 

pro rozsáhlejší výzkum, ze kterého mohou být vytvořeny konkrétnější výstupy, 

plány a projekty města Brna pro podporu podnikatelů v tomto oboru. Např.: podporou 

firemních benefitů jazykového vzdělávání
1
 a další podporou jiných programů, které by 

zvyšovaly motivaci podnikat v oblasti jazykového vzdělávání 

                                                 
1
 Podle výsledků studie Salary & Guide 2011 – 2012 zaměstnanci před několika lety preferovali možnost 

dalšího vzdělávání. Oproti roku 2009, kdy se jazykové kurzy umístily mezi pětici nejhodnotnějších 

benefitů, začali zaměstnavatelé v roce 2011 omezovat nabídku benefitů a odebíraným benefitem byly 

právě nejčastěji jazykové kurzy. Jazykové kurzy tak klesly o pár pozic. (Odměňování zaměstnanců – 

trendy u zaměstnaneckých benefitů, 2012)  
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Navrhuji pro město Brno vytvoření webového portálu v českém a anglickém jazyce, 

který bude sloužit k lepší informovanosti obyvatel, institucí a usnadní komunikaci 

města Brna a veřejnosti s lektory a s jazykovými školami. Tento webový portál by byl 

vytvořen jako dynamický web většího rozsahu s administrací pro úpravu aktuálního 

obsahu.  

Cíle implementace webového portálu: 

 Zjednodušení komunikace města Brna, obyvatel města Brna, firem, 

jazykových škol a lektorů cizích jazyků,  

 zvýšení participace veřejnosti v jazykovém vzdělávání, 

 podpora spolupráce města Brna s jazykovými školami, 

 podpora spolupráce firem s jazykovými školami, 

 podpora spolupráce jazykových škol s lektory cizích jazyků, 

 posílení úrovně jazykových škol a zvýšení jazykové úrovně obyvatel 

 zvýšení motivace a zjednodušení vstupu do podnikání, 

 zvýšení informovanosti a orientace v jazykovém vzdělávání,  

 zjednodušení orientace pro cizince a mezinárodní firmy v jazykovém  

a podnikatelském prostředí v Brně, 

 mapování trendů v jazykovém vzdělávání, 

 podpora jazykového vzdělávání ze strany města, 

 centrum pro jazykový rozvoj města Brna. 
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Obsah webového portálu: 

 Databáze jazykových škol a agentur v Brně, přehled firemních  

a docházkových kurzů, zkoušek a certifikátů, které je možné získat, 

 aktuality pro podnikatele, aktuality pro veřejnost, výukové materiály pro 

lektory cizích jazyků, 

 reference jazykových škol, 

 možnost navázání spolupráce veřejnosti a firem s jazykovými školami nebo 

lektory cizích jazyků, 

 možnost navázání spolupráce jazykových škol s lektory cizích jazyků 

 informace o postupech založení jazykové školy včetně právních hledisek, 

 projekty a podpora ze strany města Brna, 

 sjednávání schůzek se zástupci jazykových škol, zaměstnavatelů a odborníků 

jazykového vzdělávání. 

4.1 Ekonomické zhodnocení 

Následující tabulky 6, 7, 8 a 9 zobrazují jednotlivé kurzy navrženy majitelům 

jazykových škol s informacemi o kurzu, cenou bez 21 % DPH a cenou s 21 % DPH za 

kurz. Podnikatelé investují do dalšího vzdělávání určité finanční prostředky, ale 

získanými znalostmi a dovednostmi z těchto kurzů aplikovanými do praxe, se jim 

prostředky vrátí jejich činností. 

 



110 

 

Tabulka 6 kurz Time managementu - řízení času 

Návrh pro 

paní P 

Time managementu – řízení času  

Program sebepoznání – jak využívám svůj čas – co znamená být efektivní?  

vedení, stanovení priorit a zadávání úkolů 

řízení – plánování času a návaznost na práci s cíli 

delegování 

prevence a zvládání stresu 

Délka kurzu 3 dny: 9:00 - 16:00 

Místo konání Brno, Praha 

Cena bez DPH 11 200,- Kč 

Cena s DPH 13 552,- Kč 

Zdroj: Gradua – CEGOS, vlastní zpracování 

Tabulka 7 kurz Marketingová akademie 

Návrh pro  

pana J 

Marketingová akademie  

Program marketingový výzkum a analýza 

marketingová strategie a plánování 

marketingový mix 

nástroje marketingu 

měření efektivity kampaní 

Délka kurzu 22 dní: 18:30 - 20:00 

Místo konání Brno 

Cena bez DPH 7 699,- Kč 

Cena s DPH 9 315,- Kč 

Zdroj: TUTOR, vlastní zpracování 
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Tabulka 8 kurz Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců 

Návrh pro  

paní E 

Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců  

Program vazba mezi podnikovou strategií a strategií lidských zdrojů 

plánování lidských zdrojů 

kompetence, nábor a výběr zaměstnanců 

techniky náboru nových zaměstnanců 

Assesment Centre 

fáze výběrového procesu 

realizace výběrového pohovoru a jeho vyhodnocení 

Délka kurzu 2 dny: 9:00 - 16:00 

Místo konání Brno 

Cena bez DPH 5 999,- Kč 

Cena s DPH 7 258,- Kč 

Zdroj: TUTOR, vlastní zpracování 
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Tabulka 9 Hodnocení a motivace zaměstnanců 

Návrh pro  

pana R 

Hodnocení a motivace zaměstnanců  

Program efektivní hodnocení zaměstnanců 

překonání problémů, které souvisí s hodnocením zaměstnanců 

posílení vztahu se zaměstnanci 

maximální využití role hodnotitele 

techniky a nástroje hodnocení 

zpracování výsledků hodnocení 

práce se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců 

rozlišení a použití vnitřní a vnější motivace 

vytvoření a zavedení základního motivačního systému 

specifická, individuální motivace v praxi 

efektivní motivace sebe a svých podřízených 

vliv vlastního rozvoje na motivační procesy 

překonání motivačních bariér 

efektivní motivace zaměstnanců a pracovního týmu 

Délka kurzu 2 dny: 9:00 - 16:00 

Místo konání Brno, Praha 

Cena bez DPH 5 999,- Kč 

Cena s DPH 7 258,- Kč 

Zdroj: top vision, vlastní zpracování 

Následující tabulka 10 zobrazuje členské příspěvky a vstupní poplatky asociací. 

Tabulka 10 Výše členských příspěvků asociací  

Asociace členský příspěvek vstupní poplatek 

AJŠA 9 000,- Kč/rok 1 000,- Kč 

ACERT         12 500,- Kč/rok - 

AMSP ČR 2 000 – 30 000,- Kč
2
 - 

ČMAPM 3 000,- Kč/rok - 

Zdroj: webové stránky příslušných asociací, vlastní zpracování 

                                                 
2
 výše příspěvku se stupňuje od živnostníka po střední firmu do 250 zaměstnanců 
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V mých návrzích doporučuji podnikatelům zaměřit se na publikace zabývající se 

problematikou motivace. Přínosné pro podnikatele bude každodenní čerpání myšlenek  

a aplikování teoretických poznatků z publikací uvedených v tabulce 11. Poštovné 

k objednávce knih je ve výši 70,- Kč za poštovní zásilku s platbou převodem. DPH u 

knižních publikací je ve výši 15 %. 

Tabulka 11 Ceny publikací 

Autor Publikace Cena      

bez DPH 

Cena          

s DPH 

Eva 

Bedrnová 

Duševní hygiena a sebeřízení 
118,- Kč 135,- Kč 

Peter Urs 

Bender 

Niterní leadership 
214,- Kč 246,- Kč 

Stephen R. 

Covey 

7 návyků skutečně efektivních lidí 
289,- Kč 333,- Kč 

 

Jiří 

Zábranský 

Co byste o sobě měli vědět, aneb 

koncept efektivního života 
143,- Kč 164,- Kč 

Zdroj: Knihy.cz, vlastní zpracování 

Podnikatelé jako plátci DPH zahrnují do nákladů ceny bez DPH. Celkové náklady paní 

P, která by se účastnila kurzu Time managementu a zakoupila si publikaci Duševní 

hygiena a sebeřízení, by byly ve výši 11 388,- Kč. Náklady pana J, který by se účastnil 

Marketingové akademie a současně by se stal členem AJŠA a zakoupil si publikaci  

7 návyků skutečně efektivních lidí, by dosáhly výše 18 058,- Kč v tomto roce. V dalších 

letech 9 000,- Kč/rok při platbě členského příspěvku v AJŠA. Výše nákladů paní E by 

dosahovala 6 212,- Kč při využití kurzu Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr 

zaměstnanců a zakoupení publikace Co byste o sobě měli vědět, aneb koncept 

efektivního života. Celkové náklady pana R, za účast na kurzu Hodnocení a motivace 

zaměstnanců a zakoupení publikace Niterní leadership, by dosahovaly výše 6 283,- Kč. 

 

V níže uvedené tabulce 12 je znázorněn seznam kurzů, doporučených pro lektory cizích 

jazyků, začínající podnikatele, podnikatele rozšiřující svoji činnost a pro podnikatele, 

kteří si chtějí prohlubovat své znalosti a dovednosti.  
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Tabulka 12 Ceny kurzů doporučené podnikatelům 

Kurz Délka trvání Cena bez DPH Cena s DPH 

Základy podnikání 

s aplikací na tvorbu 

web plánu 

- 1 091,- Kč 

1 320,- Kč/ člen 

zdarma (členství 

600,- Kč/půl roku 

Manažerská 

akademie I. 

16 dní: 

18:30 - 20:00 
6 999,- Kč 8 468,- Kč 

Manažerská 

akademie II. 

16 dní: 

18:30 - 20:00 
6 999,- Kč 8 468,- Kč 

Komunikační 

dovednosti 

2 dny: 

9:00 - 16:00 
5 999,- Kč 7 258,- Kč 

Zdroj: webové stránky ipodnikatl.cz, tutor.cz , vlastní zpracování 

Celkové náklady lektorů, nově vstupujících podnikatelů nebo podnikatelů rozšiřující 

svoji činnost by dosahovaly 21 088,- Kč bez DPH a 25 514,- Kč s DPH. 

 

Cena za vytvoření webového portálu společností WEBSITEZ.CZ se pohybuje 

od 30 000,- Kč. Po specifikaci města Brna a konzultací se společností zajišťující tvorbu 

webových stránek, by byla stanovena konečná cena.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala problematikou motivace podnikatelů v oblasti jazykového 

vzdělávání. Teoretická část diplomové práce objasnila pojmy motivace, motiv, 

podnikání a sebeřízení, které byly podkladem pro zpracování analytické části práce. 

V analytické části práce byly formulovány výzkumné otázky, postupy, metody a sběr 

dat. Prostřednictvím výzkumu byla zkoumána motivace u zakladatelů jazykových škol 

a lektorů cizích jazyků s živnostenským oprávněním. Motivace k podnikání a motivace 

v rozvoji podnikatelské činnosti u zakladatelů jazykových škol byla zkoumána metodou 

kvalitativního výzkumu formou rozhovoru s návodem. Motivace lektorů cizích jazyků 

byla zkoumána prostřednictvím dotazníkového šetření kvantitativního výzkumu. 

Zvolené metody analyzovaly kromě hlavního cíle práce také další oblasti, které se týkají 

podnikatelského prostředí a sladění pracovního života se soukromým, tedy work-life 

balance. V závěru analytické části byly zodpovězeny výzkumné otázky, kde byla 

především porovnána motivace zakladatelů jazykových škol s motivací lektorů cizích 

jazyků.  

 

Z kvalitativního výzkumu byly vyhodnoceny motivy k založení vlastní jazykové školy, 

kterými byly především vize podnikatelů vybudovat určitou společnost, také životní 

situace, ve které se podnikatelé ocitli, finanční profit z podnikání, nepružnost pracovní 

doby, kterou obnáší zaměstnání nebo odmítavý postoj k autoritám. Příležitost podnikat 

v oblasti jazykového vzdělávání, která přitahovala podnikatele především 

v devadesátých letech, byla dalším faktorem k podnikání. Lektoři cizích jazyků 

provozují výuku na základě živnostenského oprávnění. Jejich důvody založit si 

živnostenské podnikání byly především touha po samostatnosti, po osobním rozvoji, 

realizace vlastních nápadů a organizace času. Jsou zde tedy jisté rozdíly v motivech, 

které zakladatelé jazykových škol a lektoři vnímají jako motivující.   

 

Vnitřní motivace je motivací stabilnější a převážně vnitřní motivy jsou těmi, které 

motivují podnikatele v rozvoji podnikatelské činnosti. Zakladatele jazykových škol 

motivuje realizace vlastních nápadů, organizace času, poznávání nových a zajímavých 

lidí, předávání svých zkušeností, seberealizace, svoboda a jejich vlastní práce. Taktéž je 
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pro ně motivující finanční profit. Svoji vlastní prací a realizací vlastních nápadů jsou 

motivováni také lektoři cizích jazyků. Motivují je nová místa, lidé, osobní rozvoj, ale 

také finanční ohodnocení a vzdělávací semináře.  

 

Podnikatelé zhodnotili přínosy, které jim podnikání přináší, jsou jimi, mimo jiné, 

nezávislost, možnost lépe si organizovat čas a finanční profit. Podnikatelé se vyjádřili 

k bariérám a překážkám v podnikatelské činnosti, kterými především byla legislativa  

a konkurenční prostředí. Přestože zakladatelé jazykových škol i lektoři cizích jazyků 

mají stejný názor na konkurenční prostředí v jazykovém vzdělávání, lektoři uvažovali  

o založení vlastní jazykové školy a pro některé je to stále reálné.  

 

Během výzkumu byly analyzovány další oblasti, kterými je rodina, vzdělání, podpora 

v podnikání, spokojenost i komparace konkurenčního prostředí a vstupu do 

podnikatelské činnosti v devadesátých letech a v současnosti. Podnikatelé mají jasné 

aspirace, cíle, vize a utříděné priority, díky kterým nemají problém se sladěním 

soukromého a pracovního života. 

 

Na základě výsledků výzkumu byly navrženy návrhy, které povedou ke zvýšení 

motivace v podnikatelské činnosti u zakladatelů jazykových škol a lektorů cizích jazyků 

včetně návrhu pro město Brno, pro které může být tato diplomová práce podnětem  

k realizaci rozsáhlejšího výzkumu v této oblasti. Návrhy zaměřené na celou skupinu 

podnikatelů byly především techniky na sebeřízení a upevňování vnitřní motivace. 

Jednotlivým zakladatelům jazykových škol byly navrženy konkrétní kurzy, možné 

členství v asociacích a publikace, které přispějí ke zvýšení jejich motivace. Lektorům 

cizích jazyků byly navrženy kurzy, které jim pomohou v začátcích rozšiřování jejich 

podnikatelské činnosti. Městu Brnu byla navržena tvorba webového portálu jako 

podpora ze strany města, která by zvyšovala podnikatelskou motivaci a přispívala by 

k ekonomickému rozvoji města.  

 

Věřím, že tato práce bude přínosem pro podnikatele v upevňování jejich vnitřní 

motivace, která povede k jejich aktivitě a spokojenosti v podnikatelské činnosti.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Návod k rozhovoru 

 

Oblasti rozhovoru Témata k jednotlivým oblastem 

Charakteristika JŠ a okolnosti vstupu do 

podnikání 

- první myšlenka, impulsy, faktory k 

podnikání 

Rodina a vzdělání 
- rodinné zázemí, výchova, vzdělání, 

představy o profesní kariéře 

Osobní i pracovní zkušenosti před 

začátkem podnikání 

- pracovní zkušenosti před 

podnikatelskou činností 

Vstup do podnikatelské činnosti 
- bariéry při vstupu do podnikání, 

podpora blízké osoby, cíle, vize 

Zhodnocení současné situace podnikání 

a zpětné hodnocení 

- pozitiva a překážky v podnikání, 

úspěch, podpora, motivace 

zaměstnanců, hodnoty. 

Komparace konkurenčního prostředí 

a vstupu do podnikání před začátkem 

devadesátých let a v současné době 

- konkurence v oblasti jazykového 

vzdělávání, rozdíly vstupu do 

podnikatelské činnosti 

Aspirace, cíle a výhled do budoucna 
- plány do budoucna, motivace 

v podnikání pokračovat 

Work- life balance 
- organizace času, soukromý 

a pracovní život, načerpání sil 



 

 

PŘÍLOHA 2: Dotazník: Motivace lektorů v oblasti jazykového 

vzdělávání 

Dobrý den, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který slouží ke zpracování mé diplomové 

práce a jehož obsah tvoří otázky týkající se motivace lektorů v oblasti jazykového  

vzdělávání. Jsem studentkou Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pracuji na diplomové 

práci, která analyzuje motivační faktory k práci u lektorů cizích jazyků, pracujících na 

živnostenský list, v porovnání s motivací zakladatelů jazykových škol. 

První část dotazníku má 18 hlavních otázek a 6 doplňujících. Vyplnění dotazníku je 

anonymní, poprosila bych Vás pouze o vyplnění základních identifikačních údajů  

v druhé části dotazníku. 

Velice Vám děkuji za spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Bc. Zuzana Křikavová 

*Povinné pole 

Jaký byl Váš důvod začít podnikat na živnostenský list? * 

 
ano spíše ano spíše ne ne 

touha po úspěchu     

touha po 

samostatnosti     

touha po osobním 

rozvoji     

realizace vlastních 

nápadu     

doporučení od jiné 

osoby     

možnost lépe si 

organizovat čas     

finanční nutnost     

jediná možnost, jak 

se uplatnit v tomto 

oboru 
    

 



 

 

Pokud byly i jiné důvody, uveďte prosím jaké? 
 

Jste spokojen/a s profesí lektora/ky cizích jazyků? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Preferoval/a byste raději možnost zaměstnání, než práci na živnostenský list? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Uvažoval/a jste někdy o založení vlastní jazykové školy? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Pokud ano, 

 pořád o tom přemýšlím, je to reálné 

 pořád o tom přemýšlím, ale je to nereálné 

 Jiné:  

Pokud jste o založení vlastní jazykové školy neuvažoval/a, z jakého důvodu? 

 

Shodují se Vaše dřívější představy o profesi s realitou? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

 

 

 



 

 

Pokud Vaše představy byly jiné, prosím rozveďte, jaké byly? 

 

Vedli Vás rodiče k podnikatelské činnosti nebo preferovali spíše zaměstnání? * 

 preferovali podnikatelskou činnost 

 preferovali zaměstnání 

 nechali výběr na mně 

 Jiné:  

Vnímal/a jste nějaké bariéry při začátcích Vašeho drobného podnikání? Které 

Vám popř. komplikovaly vstup do podnikání? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Pokud ano, jaké bariéry to byly? 

 

Podporovala Vás v začátcích Vašeho podnikání nějaká blízká osoba? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Pokud ano, která Vaše blízká osoba? 

 

Vnímáte nějaká pozitiva, která Vám podnikání na ŽL přináší? Prosím, doplňte. * 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vnímáte nějaké překážky ve své práci? Prosím, doplňte. * 

 

Všímáte si konkurence mezi lektory cizích jazyků? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne  

 ne 

Vnímáte v této době konkurenci mezi jazykovými školami? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Máte jasné představy o tom, kam chcete do budoucna ve své profesi postupovat? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Hledáte nějakým způsobem motivaci ke svému drobnému podnikání? Prosím,  

doplňte, jakým způsobem se motivujete do své práce. * 

 

Motivuje Vás nějakým způsobem k Vaší práci jazyková škola, ve které vyučujete? 

Doplňte, prosím. * 

 

Daří se Vám sladit soukromý život s pracovním? * 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Dovedete si sami sebe představit jako zakladatele jazykové školy? * 

 ano 



 

 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Jaké vlastnosti považujete za důležité v podnikání? Prosím, ohodnoťte dle 

důležitosti. * 

1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité 

 
1 2 3 4 5 

kreativita      

vytrvalost      

komunikační 

dovednosti      

osobnostní 

předpoklady      

otevřenost změnám      

cílevědomost      

odvaha      

zodpovědnost      

samostatnost      

sebejistota      

trpělivost      

skromnost      

Identifikační údaje 

Na závěr bych Vás ráda poprosila o vyplnění identifikačních údajů. 

Jste * 

 muž 

 žena 

 

 

 



 

 

Je Vám * 

 21-25 let 

 26-30 let 

 31-40 let 

 41 a více 

Máte děti? * 

 ano 

 ne 

Pokud děti máte, v jakém věku? 

 
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? * 

 středoškolské 

 vysokoškolské 

 Jiné:  

Jaký obor máte vystudovaný? * 

 
Ve kterém městě vyučujete cizí jazyk? * 

 
Váš rodinný stav je * 

 ženatý/vdaná 

 žiji s partnerem/kou ve společné domácnosti 

 mám partnera/ku 

 svobodný/á 

 vdovec/a 

 Jiné:  

Velice Vám děkuji za pomoc při vyplnění dotazníku. Pokud byste rádi cokoli 

dodali, napište to prosím zde: 

 

 

 


