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Pfiedmluva 

Motivace k výkonu se využívá jako koncept sloužící k vysvětlení rozdílů v individuálním chování v různých oblastech všedního 
života - ve škole, při sportu a v neposlední řadě v zaměstnání. Také věda se zajímá o tento hnací motor chování, výsledkem je ob-
rovský počet empirických výzkumných prací, jejichž předmětem jsou nejrůznější aspekty a kontexty motivace k výkonu: její vývoj od
časného dětství, její průběh během celého života, její vliv na výkony v různých oblastech života, rozvoj a vývoj teoretických modelů,
jejich stabilita a variabilita, její měřitelnost, její souvislost se všemi myslitelnými proměnnými. Při takovém objemu a velkém počtu 
výsledků není snadné zachovat si přehled ani pro někoho, kdo se tímto tématem dlouhodobě zabývá. O to překvapivější je, že vývoj
příslušných diagnostických nástrojů je velmi opožděn za teoretickým stavem věcí a že v německy mluvící oblasti dosud neexistuje 
diagnostický postup pro diferencované měření motivace k výkonu v profesním kontextu, který by odpovídal jak teoretickým náro-
kům, tak psychometrickým standardům – a to, ačkoliv právě motivace k výkonu patří ke znakům nebo orientaci, které hrají důleži-
tou roli v profesním kontextu. Toto je výchozí situace, díky které se nám zdálo úsilí vynaložené na vytvoření takového nástroje jako
užitečné.

Vývoj Dotazníku motivace k výkonu vychází z dlouhé řady vlastních prací v oblasti aplikace na téma diagnostiky vhodnosti pro
určitou pracovní pozici, ale také z práce na poli diferenciální psychologie, která jde více k základům. Cílem nové metody je odpoví-
dající uchopení široce chápaného konstruktu „motivace k výkonu“ v pracovní oblasti z obou jmenovaných úhlů pohledu. Koncepce
škál a formulace všech položek je zaměřena na pracovní oblast, ale zároveň na ni není omezena. Metoda by měla být využitelná ve
všech možných směrech, ve kterých můžeme sledovat vliv úsilí o podání výkonu.

Cílem naší práce vlastně nebyla formulace nové teorie motivace k výkonu. Přesto výsledek jistě vzbudí údiv, co vše je zde 
pojmem motivace k výkonu označeno. Zatímco dominující teorie a koncepty měření chápou motivaci k výkonu jako relativně úzký
a relativně ohraničený znak, my jsme při zpracování této metody vytvořili jiné pojetí motivace k výkonu: četné vztahy k dalším 
osobnostním znakům a jen zvýrazněné, ale nikoliv ostré ohraničení vůči nim vedly k tomu, že jsme se naučili motivaci k výkonu chá-
pat jako orientaci na téma výkonu velké části (když už ne "celé“) osobnosti.

V souladu s tím představuje LMI široce pojatou diagnostickou metodu, která reprezentuje řadu dimenzí, které běžně kon-
struktu motivace k výkonu přiřazovány nebývají. Možnost vytvořit jednu celkovou hodnotu nebo diferencované interpretace jejích
různých složek je otevřená každému uživateli a umožňuje mu sledovat naši koncepci nebo se omezit na ty aspekty, které podle
vlastního pojetí patří k užšímu pochopení znaku.

V každém případě doufáme, že spolu s Dotazníkem motivace k výkonu dáváme k dispozici metodu, která bude užitečná jak pro
výzkum, tak pro praxi. Kromě jiných indikátorů psychometrické kvality jsme zjistili první údaje o validitě, které jsou v manuálu uve-
deny. Podle nich se nám použití metody již dnes zdá jako perspektivní. Další validizační studie, především prognostického druhu, se
nám snad podaří uskutečnit v co nejbližší době.

Na tomto místě bychom chtěli využít možnost poděkovat všem, kteří podpořili vznik LMI díky nasazení své motivace k výkonu
nebo jiných zdrojů energie. Především to platí pro Andrease Frintrupa, který se nesmírně zasloužil o test svou účastí na jeho zkou-
šení, výpočtech a celkově svou průběžnou angažovaností. Také Margit Ritterová, Karin Seiboldová a Annett Rostová si zaslouží dík
za pomoc při testování dotazníku, Stefan Hoeft, Benedikt Hell a Uwe Funke za metodické rady. Corinna Wallová, Markus
Münstermann a Klaus Kühner se zasloužili o výpočet norem a poslední přečtení rukopisu. Pro úpravy textu jsme využili také někte-
ré důležité připomínky posuzovatelů a vydavatelů časopisu Diagnostica ke článku, který v něm byl publikován. Náš dík patří dále všem
zúčastněným organizacím a jejich odpovědným pracovníkům, kteří nám pomohli vytvořit potřebnou databázi. Jsme také velmi za-
vázaní Evě-Maria Illové, jejíž výdrž i vynalézavost si napsání tohoto manuálu vyžádalo, jakož i nakladatelství, které podpořilo vývoj
testu a kompetentně ho doprovázelo. V neposlední řadě zaslouží poděkování všichni účastníci testu, kteří se nám dobrovolně
a z vlastní motivace (jen část si jich tímto způsobem ušetřila jednu vyučovací hodinu) dali k dispozici. Doufejme, že jejich nasazení
bude k užitku stejně všem budoucím účastníkům testu, jako jeho uživatelům.

Stuttgart, podzim 2000

Heinz Schuler a Michael Prochaska
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Vedle kognitivních schopností můžeme považo-
vat za druhý obecný znak nebo skupinu znaků rele-
vantních pro profesní úspěch obecně pojatou moti-
vaci k výkonu (Eckardt a Schuler, 1992). V některých
případech se dokonce motivace k výkonu považuje
za nejdůležitější zdroj variance profesního výkonu
(Atkinson, 1978). Ačkoliv se v literatuře vysloveně
nepopírá, je nutné považovat posledně jmenované
tvrzení za pochybné, protože byl prokázán větší 
význam kognitivních schopností pro úspěch
v povolání. Ostatně vyhodnocení Projektu
A (Personnel Psychology 2/1990), který je patrně nej-
obsáhlejším průzkumem diagnostiky v personální
práci, jaký byl kdy proveden, identifikovalo motivaci
k výkonu jako druhou velkou determinantu výkonu
(kromě odborné znalosti a nutných praktických
schopností).

Vzhledem k vysokému významu, který je motivaci
k výkonu přisuzován – v rámci velkého počtu vý-
znamných studií je motivace vnímána jako podstatná
determinanta výkonu – existuje podivuhodně málo
systematických prací, které by dokazovaly její vliv na
výkon. Důvodem mohou být potíže s měřením moti-
vace k výkonu, které by na druhou stranu mohly být
odůvodněny nedostatkem jasných koncepcí. (Zvláštní
indicií je proto nedostatečná souvislost mezi ope-
rantními a respondentními mírami tohoto konstruk-
tu.) Také běžně využívaná kritéria profesního výkonu
a profesní úspěšnosti nejsou ostatně příliš vhodná
pro validizační studie. Význam motivace k výkonu
pro splnění nároků profese je patrně o to vyšší, oč
menší jsou vnější tlaky, aby vlastní chování bylo 
zaměřeno na výkon jako na cíl. Proto by otázka, co je
motivace k výkonu a jak ji můžeme zjišťovat, měla
budit zájem zvláště v oblastech činností, které jsou
málo strukturované a které vyžadují vlastní iniciativu
a aktivitu. Motivace k výkonu bude patrně příbuzná
zvláště dobrovolně vykonanému a spíše divergentně
se projevujícímu výkonu, tedy např. založení podni-
ku, dobrovolné sociální práci, sportovnímu a umělec-
kému výkonu, vynálezům a podobně. 

Nejen k tomuto tématu máme k dispozici žalost-
ně málo validizačních studií, velmi málo toho víme 
o souvislosti motivace a schopností, o vzájemné 
závislosti těchto dvou veličin (zda je například pozo-
rování vlastní schopnosti, vlastního výkonu zpětně
povzbuzující pro motivaci k výkonu); v souladu s tím
nemáme empiricky potvrzené modely o druhu sou-

činnosti – dokážeme si ho představit aditivně, jako
prahový model, nebo multiplikativně. Stejně tak ne-
jsou šíře vysvětleny souvislosti ostatních znaků. Ještě
hůře, není potvrzen ani konstrukt motivace k výkonu
jako takový, navzdory intenzivním výzkumům – ani
ve stupni své homogenity, ve své univerzalitě nebo 
generalizovatelnosti. To však neodrazuje praktiky
mezi psychology práce a odborné personalisty, aby
používali motivaci k výkonu nebo její synonyma mezi
požadavky na kandidáty v každém inzerátu
s nabídkou místa.

Co na to říkají existující/konkurenční teorie moti-
vace k výkonu? Pro dlouhou dobu dominující školu
McClellanda/Atkinsona/Heckhausena (Heckhausen,
1989) představuje motivace k výkonu výslednou ten-
denci emocionálního konfliktu mezi kladnými ten-
dencemi přiblížení (očekávání úspěchu) a vyhnutí 
(obava z neúspěchu). Těmito termíny a modelem vol-
by rizika motivace k výkonu jsme vysvětlili centrální
pojmy tohoto teoretického směru. Dalšími příbuzný-
mi parametry jsou stanovení cíle, pravděpodobnost
úspěchu a preference potíží. Tyto a jazykově příbuz-
né pojmy hrají roli u mnoha variant teorie. V sociálně
psychologickém – kognitivistickém teoretickém smě-
ru (Kuhl, 1983; Weiner, 1985) jsou doplněny
o proměnné, které mají co dělat se sebepojetím, chá-
páním sama sebe a na vlastní osobu vztaženým vy-
světlením nebo atribucí výsledků chování. Vytrvalost
nebo výdrž a nasazení sil (úsilí) stojí v centru řady pří-
stupů, které se vztahují k Murraymu, který postuloval
ve své taxonomii potřeb jako základní potřebu výko-
nu. V Murrayho popisu tohoto motivu můžeme po-
znat prvky, které budou hrát roli ve formulaci dalších
teorií: „To accomplish something difficult. To master,
manipulate or organize physical objects, human be-
ings, or ideas. To do this as rapidly, and as indepen-
dently as possible. To overcome obstacles and attain
a high standard. To excel one’s self. To rival and sur-
pass others. To increase self-regard by the successful
exercise of talent.“ (Murray, 1938, str. 164). Zde je
zjevný aspekt aktivity, který je podobný později 
postulovanému Effectance-Motive (White, 1959),
vedle rychlosti akce a nezávislosti chování. Často je
tematizovaná úroveň nároků (např. Atkinson
a Feather, 1966), která může být operacionalizovaná
cílem a obtížností úlohy. „Překonávání potíží“ para-
frázuje vytrvalost nebo námahu udrženou navzdory
překážkám. Pojmem „překonat sám sebe“ je osloven

1. Teoretické základy
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moment stupňování, „překonáváním druhých“ je 
oslovena také v pozdější konceptualizaci často tema-
tizovaná orientace na soutěž (např. McClelland,
1985). Nakonec rozlišujeme i zvýšení pocitu vlastní
hodnoty nebo prožívání hrdosti na výkon díky úspěš-
nému využití vlastního talentu, což je zde označeno
jako funkce motivu k výkonu. 

Mnohé další teorie vypíchly ze základů přístupů
Murraye, McClellanda, Atkinsona a Heckhausena díl-
čí aspekty a postavily je do popředí. Nemůžeme se
jim zde jednotlivě věnovat. Ovšem dáme vám jeden
příklad, který vykazuje některé zvláštnosti. Je to pří-
stup autorů Cassidyho a Lynna (1989). Jejich seznam
složek motivace je: pracovní morálka, snaha
o výdělek, dominance, úsilí o dokonalost, soutěži-
vost, orientace na status, úsilí o kompetenci (vlastní
přesvědčení). Pozoruhodné se nám jeví zvláště kom-
ponenty dominance a orientace na status. S přijetím
potřeby dominance v řadě motivů k výkonu se
Cassidy a Lynn staví do opozice k McClellandovi, kte-
rý postuloval motiv moci jako druhou velkou, na mo-
tivaci k výkonu nezávislou, potřebu, která hraje roli
při chování v povolání. Oproti rozdělení McClellanda
bychom mohli namítnout, že právě v postavě podni-
katele, kterou sám vyzdvihuje, přesněji v podnikatel-
ské vůli k utváření, je zjevná společnost motivu vý-
konu a moci. (Tento pohled podporuje nový názor na
Murrayho definici: „To master … human beings“.)
Ovlivňování druhých osob může být v podnikatel-
ském chování interpretováno také jako prostředek
k dosažení vysokých cílů. Orientaci na status může-
me do jisté míry nahlížet jako rozšíření orientace na
soutěž do prostoru výsledku, protože přece teprve
soutěž s ostatními vede k dosažení statusu. Na dru-
hou stranu by status musel mít mnoho společného
i s dominancí, protože dodává strukturální legitimitu
dominovat nad ostatními. 

Jako neobvyklý se zdá i motiv postulovaný
Cassidym a Lynnem – snaha o výdělek, jehož půso-
bení by se podle definice mělo omezit na kontext
placené činnosti. Doplnit bychom měli, že nástin 
„teorie“ Cassidyho a Lynna je možný jen v omeze-
ném smyslu, v jádru představuje jen seznam znaků.
To platí i o řadě dalších operacionalizací, přičemž
v několika případech je konstrukt motivace k výkonu
pojat jako homogenní – nebo aspoň jako dostatečně
homogenní, aby zjišťoval jeho celkovou hodnotu
(např. Mehrabian, 1969; Mikula, Uray a Schwinger,

1976). Příkladem diferenciace je oproti tomu test
motivace k výkonu (LMT) Hermanse, Petermanna
a Zielinskiho (1978). Orientuje se podle modelu
McClellanda/Heckhausena a rozlišuje čtyři faktory –
úsilí o výkon, vytrvalost a píli, trému omezující výkon
a trému povzbuzující výkon – které však velmi vysoce
interkorelují. Aspoň trochu faktoriální heterogenity
má konstrukt trémy, který zvláště ve formě omezující
výkon patří spíše k celkovému znaku neuroticismus,
než aby představoval nový, samostatný subfaktor
motivace k výkonu.

Ale nejsou tyto nejasnosti platné pro celý kon-
strukt? Je motivace k výkonu něco samostatného,
nebo můžeme tento konstrukt do jisté míry beze
zbytku vysvětlit pomocí obecných vlastností osob-
nosti? Výsledkem metaanalýzy je, že motivace
k výkonu koreluje významně výše s celkovým výsled-
kem assessment centra, než jednotlivé dimenze Velké
pětky (Scholz a Schuler, 1993). Příčinu můžeme hle-
dat v tom, že motivace k výkonu je něco jiného,
v profesním kontextu více relevantního, než je Big 5,
ale také tím, že motivace k výkonu jde svým způso-
bem „napříč“ velkými vlastnostmi, přičemž případně 
vyzdvihuje rysy zvláště relevantní v profesním kontex-
tu. A nakonec si v zásadě můžeme představit, že mo-
tivace k výkonu představuje něco jako superfaktor, 
analogicky k tomu, co si představuje skupina
Schmidt-Hunter pod konstruktem „integrita“ – jako
faktor, který slučuje neuroticismus, svědomitost
a přívětivost (Ones, 1993). Motivace k výkonu má
snad i něco společného s tímto konstruktem integrity, 
protože se zjistilo, že integrita nejen předvídá kontra-
produktivní chování na pracovišti, ale i výkon jako 
takový (Marcus, Funke a Schuler, 1997). Otázka kon-
strukční validity je navzdory desetiletému výzkumu
motivace k výkonu málo vyjasněná (Prochaska, 1998).

Pro tuto chvíli by poukaz na různorodost přístupů
k teorii motivace k výkonu mohl být postačující. Při
konstrukci nového testu je dobré se řídit nejen přísluš-
nými teoretickými přístupy, ale je nutné vzít v potaz
také dosud existující testy. Proto jsme dostupné testy
motivace k výkonu prohlédli, vytvořili si seznam dílčích
konstruktů a srovnali je. Některé stránky těchto dílčích
konstruktů se opakují, některé z nich se opakují velmi
často, jiné zřídka nebo se vyskytnou jen jednou.
Celkově je počet jazykově rozlišitelných jednotlivých 
aspektů asi 100, přičemž mezi nimi najdeme takové,
které se překrývají nebo jde o synonyma.
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K často jmenovaným dimenzím motivace
k výkonu patří cílevědomost, síla motivace, vytrva-
lost, očekávání úspěchu a obava z neúspěchu. Další
tendence chování jsou jmenované méně často, na-
příklad samostatnost a orientace na status, můžeme
je však teoreticky také zařadit do široce pojatého
konstruktu motivace k výkonu. Třetí skupina zahrnu-
je takové znaky, které nejsou přímo součástí teoretic-
kého jádra motivace k výkonu, ale existují zákonitos-
ti v součinnosti s motivací k výkonu nebo jejími
aspekty. Příkladem je způsob atribuce. V sociálně
psychologickém výzkumu atribuce je postulováno
(Weiner a Kukla, 1970), že osoby motivované úspě-
chem mají jiné atribuce než osoby motivované neús-
pěchem. V některých teoretických přístupech
(Campbell a Pritchard, 1976), opět ve spojení s další-
mi znaky, je v případě způsobu atribuce zvláště pří-
buzný konstrukt přesvědčení o kontrole. 

Za čtvrté musíme nakonec zohlednit všechny 
obecné vlastnosti osobnosti 1, jejichž souvislost
s centrálními aspekty motivace k výkonu si můžeme
představit úplně jinak: mohly by být prostě jiným dru-
hem souhrnu (částečně) stejných fenoménů chování;
mohly by být jakýmsi základním zabarvením motiva-
ce k výkonu; konečně by mohly poskytovat výřezy
(fasety), které jsou relevantní pro motivaci k výkonu.

Příkladem takového výřezu by mohl být smysl pro po-
vinnost ze svědomitosti; další, problematičtější, je 
dominance z extroverze. Jak je nastíněno v obr. 1,
mohli bychom si motivaci k výkonu představit jako
výsledek vrstev více nebo méně blízkých jádru kon-
struktu – pokud bychom se přiklonili k metafoře
z přírody, jako cibulový model motivace k výkonu.
Méně snadno se dají začlenit další možné stránky
konstruktu, které jsme nenalezli v žádném existujícím
modelu motivace k výkonu, ale které jsou k němu
v jasném vztahu, jako vlastnost flexibilita, stav flow
(Csikszentmihalyi, 1992) nebo hodnotové postoje
v profesním kontextu, jakož i odlišení orientace na
kariéru od alternativní orientace nebo orientace na
volný čas (Rosenstiel, Nerdinger, Spieß a Stengel,
1989). Podle příslušnosti k jinému teoretickému kon-
ceptu nebo podle (předpokládané) obecné platnosti
je můžeme nakonec přiřadit jedné z vrstev.  

Když se autoři zabývali literaturou o motivaci
k výkonu, došli k názoru, že motivaci k výkonu nelze
chápat jako ohraničený konstrukt. Velmi různorodým
vztahům k jiným znakům osobnosti by mohl vyhovět
spíše koncept, který pojímá motivaci k výkonu jako
globální orientaci chování, na které se podílí různo-
rodé aspekty osobnosti – do jisté míry zaměření 
osoby jako celku nebo její velké části na téma výkonu. 

1 Obecně nacházíme v teoriích motivace k výkonu (nebo také kvaziteoriích, které můžeme rekonstruovat z dimenzí, resp. 
faktorů testů) podivuhodně málo výpovědí o vztahu tohoto znaku k dalším, obecnějším modelům osobnosti.

Obrázek 1: 
Cibulový model motivace k výkonu

znaky na pozadí
např. 

svědomitost    neuroticismus

okrajové znaky
např. 

samostatnost    orientace na status

centrální znaky
např.

očekávání úspěchu
cílevědomost

vytrvalost

teoreticky související znaky
např.

způsob atribuce
přesvědčení o kontrole

sebedůvěra
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2.1 Cíle

Abychom zjistili motivaci k výkonu vztaženou na
profesi, vytvořili jsme v několika krocích novou meto-
du. Vývoj metody se opírá o teoretické úvahy, výsled-
ky analýzy literatury, empirické poznatky, obsáhlé
studium testů a vlastní výzkumnou práci. Cílem bylo
přiměřeně reprezentovat všechny relevantní dimenze
široce pojatého konceptu motivace k výkonu nebo 
orientace na výkon vztaženou k profesi, a tím dát
k dispozici postup, který by mohl sloužit jak ve výzku-
mu psychologie osobnosti, tak pro praktické užití.

2.2 Postup pfii v˘voji metody

Východiskem při zpracování rysově orientované-
ho konceptu motivace k výkonu v profesním kon-
textu byly četné teoretické práce o motivaci k výko-
nu, různé metody, výsledky z diagnostické literatury
a vlastní vědecké práce o konstruktové validitě moti-
vace k výkonu v kontextu výkonu profese (Prochaska,
1998; Ritter, 1997; Rost, 1997; Schuler a Frintrup,
1997). Cílem byla integrace a syntéza toho, co již

víme k tématu motivace k výkonu. Přitom poukazu-
jeme na to, že přísně formální teoretické odvození
nemusí být (jen) konstitutivní pro šíře formulovaný
koncept tohoto rysu. Stejně vydatná se nám jeví in-
tegrace mnohých empirických výsledků z různých
oblastí, které jsou blízké aplikaci i výzkumu. Vše do-
hromady slouží formulaci široce pojatého konceptu
motivace k výkonu. V jádru tu jsou následující zá-
kladní otázky: Co je motivace k výkonu v profesním
kontextu? Jak obsáhlý je tento konstrukt? Jaké jsou
hlavní proměnné? Jaké jsou vedlejší proměnné? Jak
ostrá je hranice k ostatním konstruktům psychologie
osobnosti? Výsledkem je výčet více než sta nejrůzněj-
ších dílčích konstruktů, konceptů a faset motivace
k výkonu.

2.2.1 Položky dotazníku

Jednotlivé položky byly formulovány ve vztahu
k profesi v tom smyslu, že se z větší části vztahují
k zaměstnání, ale nejsou nutně omezené ve své plat-
nosti na kontext povolání nebo dokonce jen na určité

2. V˘voj metody

angažovanost atribuce
cílevědomost commitment 
dominance emocionální reakce na výkonové situace 
flow hledání diagnostické informace 
hodnotové postoje hrdost (na výkon)
iniciativa kompenzační úsilí
motivace k úspěchu motivace ke konfliktu 
nedostatek času ochota riskovat 
ochota učit se omezující strach
orientace na růst orientace na status
orientace na úspěch otevřenost
přesvědčení o kontrole prospěšný strach 
psychická stabilita realistické hodnocení vlastních schopností
samostatnost sebedůvěra
sebekontrola síla motivace
smysl pro povinnost soustředění
soutěž svědomitost
úsilí o výkon vypětí
vytrvalost závislost na práci

Tabulka1: 
Předběžné dimenze LMI
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činnosti. Celý test by měl být víceméně využitelný ve
všech oblastech života, v nichž je úsilí o výkon proží-
váno a kde lze sledovat jeho projevy.

Autoři usilují o zohlednění všech podstatně pří-
slušných znaků, dílčích konstruktů nebo dimenzí,
které jsou osloveny ve výzkumu zaměřeném na rysy
v rámci motivace k výkonu, jakož i v obecnější litera-
tuře o psychologii osobnosti. Přímo nebyly převzaty
ani jednotlivé dimenze, ani jednotlivé položky.
Nejdříve jsme formulovali 728 položek a seskupili je
do předběžných 38 dimenzí (viz tabulka 1).

Prvním krokem bylo prověření jednotlivých polo-
žek, zda jsou srozumitelné, jednoznačné a přísluší
předběžně určeným dimenzím testu. Dále nás vedla
myšlenka, formulovat položky tak, aby byl postup
použitelný u pokud možno mnoha cílových skupin
v různých diagnostických situacích, například při dia-
gnostice v rámci personálního výběru nebo ve výzku-
mu, u lidí s praxí i lidí, kteří kandidují na první za-
městnání, u mladých dospělých a starších osob. Po
tomto kroku zbylo 445 položek, které byly čtyřmi 
experty, kteří se této fáze zúčastnili, intuitivně přiřa-
zeny 24 dimenzím.

V dalším kroku následovalo předběžné vyzkouše-
ní položek na 20 studentech a zaměstnancích. Cílem
bylo identifikovat před prvním větším sběrem dat po-
ložky, které nebyly přijatelné, těžko srozumitelné,
mnohoznačné nebo vybízely ve vysoké míře
k sociálně žádoucím odpovědím. Tento postup nám
umožnil eliminovat řadu méně vhodných položek,
některé přeformulovat nebo upřesnit. Zůstalo 258
položek, které se rozdělily do 19 dimenzí.

První ověření dotazníku proběhlo na vzorku 129
studentů ekonomie a 185 zaměstnanců jedné 
finanční společnosti z oblasti automobilového prů-
myslu. Potom byl test podroben první statistické ana-
lýze a zredukován na 17 dimenzí vztahujících se
k motivaci k výkonu v profesním kontextu.

Na položky LMI je možné odpovídat na sedmi-
stupňové škále („naprosto nesouhlasí“ až po „zcela
souhlasí“). Tento formát odpovědi jsme zvolili, aby-
chom testovaným osobám umožnili dostatečnou 
diferenciaci odpovědi. Jak se ukázalo ve výzkumech
hodnocení výkonu (Schuler, 1991), dovolují právě 
sedmistupňové škály nejlepší možnou a reliabilitě 
odpovídající diferenciaci hodnocení.

Postup v rámci výběru položek můžeme popsat
jako střídání fenomenologicko-racionální a empirické

strategie. Kritériem byly střední hodnoty položek
a rozptyl, diskriminační koeficient, jakož i hodnoty
korelace jednotlivých položek se škálou. Tato analýza
představovala výchozí bod dalšího vývoje a nového
ověření škál v testu. Vedle psychometrických indiká-
torů bylo pro konečný výběr směrodatné, které 
dimenze jsou teoreticky odůvodnitelné a relevantní.
Z důvodů reliability a abychom dosáhli dostatečné 
reprezentativnosti pro každou oblast konstruktu, ur-
čili jsme jednotně počet 10 položek na jednu škálu,
z čehož vyplývá celkový počet 170 položek dotazní-
ku. Zčásti jsme z teoretických důvodů akceptovali
nižší homogenitu škál, přičemž jsme se mohli obejít
bez některých dílčích konstruktů (např. odsouvání
odměny v rámci škály sebekontrola).

Důkladnější prověření metody následovalo na 
pěti dalších vzorcích, které jsou popsány v kapitole
4.1. Tato data tvoří základ výpočtu norem a poskytují
výsledky ve vztahu ke konstruktu a kritériím.

Některé teoreticky vhodné dimenze se při těchto
analýzách projevily jako neudržitelné, například kon-
strukt motivace ke konfliktu, o kterém hovoří
Heckhausen (1963) (ale který důsledně nepropraco-
val). Tento konstrukt se vyznačuje vysokou celkovou
motivací a vysokou obavou ze selhání, která vede
k nadměrně vysoko položeným cílům. Teoreticky
vhodné by bylo i rozlišení mezi obecně chápaným
konstruktem sebevědomí a více specifickou, protože
na cíl zaměřenou dimenzí důvěra v úspěch. Tato se
také neosvědčila. Síla motivace patrně pronikla tolika
dalšími rysy, že nebyla potvrzena její separátní homo-
genita. Také ověření samostatné dimenze závislost
na práci, jak je popsána v literatuře (Poppelreuter,
1998), se nezdařilo, neboť odpovídající položky 
nebyly nezávislé na dalších škálách, zvláště angažo-
vanosti. Podobně tomu bylo u různých dalších, feno-
menologicky i sémanticky zprvu dobře odlišitelných
konstruktů.

Na druhou stranu se potvrdily také poměrně spe-
cifické aspekty jako homogenní dimenze, i svou pří-
slušností k celkovému konstruktu, například „kom-
penzační úsilí“ jako konstruktivní reakce na obavu ze
selhání nebo stav „flow“ jako soustředěné vnoření,
kdy člověk zapomíná na sebe i své okolí, tak jak ho
popisuje Csikszentmihalyi (1992).
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2.2.2 Konečná podoba

Konečná verze dotazníku se skládá ze 170 polo-
žek, které jsou přiřazeny 17 škálám (dimenzím).
Celková střední hodnota všech 170 položek je 4.55,
při minimu 2.61 a maximu 6.32. Údaje se vztahují na
vzorek N = 1671 pokusných osob. Popisná statistika
vzorku v příloze uvádí základní údaje pro jednotlivé
škály. Tyto údaje se vztahují na vzorek N = 293 
pokusných osob.

Konečná směrodatná koncepce 17 dimenzí
(škál) motivace k výkonu v profesním kontextu
v našem Dotazníku motivace k výkonu je zobrazena
v tabulce 2. V následujícím textu každou dimenzi
krátce popíšeme2. 

Vytrvalost 
Dominance 
Angažovanost 
Důvěra v úspěch 
Flexibilita 
Flow 
Nebojácnost 
Internalita
Kompenzační úsilí 
Hrdost na výkon 
Ochota učit se 
Preference obtížnosti
Samostatnost 
Sebekontrola 
Orientace na status
Soutěživost 
Cílevědomost 

2.2.3 Popis škál (dimenzí)

Vytrvalost
Vytrvalost je míněna jako výdrž a nasazení sil pro

zvládnutí úkolů, které jsme si stanovili sami, nebo
nám je někdo určil. Tento rys najdeme již v časných
konceptech výzkumu motivace k výkonu (např.
Murray, 1938). Osoby s vysokými hodnotami jsou

charakteristické tím, že pracují na svých úkolech sou-
středěně a udržují přitom dostatečnou úroveň ener-
gie. Objevující se potíže zvládají s velkým nasazením
sil a zvýšeným úsilím. Jsou schopné zaměřit svou po-
zornost zcela na průběh práce, a při plnění nějakého
důležitého úkolu si nenechají odvést pozornost.

Dominance
Dominance popisuje tendenci projevovat moc, 

ovlivňovat druhé a vést je. V několika teoretických
konceptech je tematizovaná pozitivní souvislost
s motivací k výkonu (např. Cassidy a Lynn, 1989), 
zatímco zjevná je souvislost s motivací k moci ve
smyslu McClellanda (1978). Provedené analýzy dat 
ukázaly vesměs vysokou souvislost s centrálními ob-
lastmi motivace k výkonu. Dominance obsahuje také
výraznou komponentu vitality. Také vzhledem ke
komponentě síla prosazení stojí dominance ve vzta-
hu k celkovému znaku extroverze. Ve spolupráci jsou
osoby s vysokými hodnotami výrazně orientované na
ostatní. Ujímají se iniciativy a rády drží věci ve svých
rukou. Přesvědčují svým vystupováním a jsou ochotné
převzít za ostatní zodpovědnost. V pracovní skupině
hrají rády vedoucí roli. Mají sklony k tomu, používat
ostatní pro svůj prospěch.

Angažovanost
Angažovanost tematizuje osobní ochotu podat

výkon, míru námahy a množství odvedené práce.
Osoby s vysokými hodnotami jsou dlouhodobě anga-
žované. Hodně pracují a necítí se dobře, pokud 
nemají co dělat. Také po zvláště namáhavých fázích
nepotřebují na odpočinek mnoho času. Vyznačují se
vysokou úrovní aktivity, oproti jiným aktivitám získává
práce prioritu. Za určitých okolností opomíjejí další
důležité stránky života a v extrémním případě bývají
označováni za workoholiky. Oproti běžnému chápá-
ní workoholismu (Poppelreuter, 1998) se ovšem 
angažovanost nevyznačuje negativním prožíváním.

Důvěra v úspěch
Důvěra v úspěch popisuje předjímání výsledků

určitého chování, a sice vzhledem k možnosti zdaru.
Důvěra v úspěch je úzce spojena s celkovým sebevě-
domím a je příbuzná motivační komponentě „nadě-
je na úspěch“ u Heckhausena (1963). Projevuje se
v tom, že úspěch se předpokládá jako pravděpodob-
ný výsledek chování. Osoby s vysokými hodnotami

2 Na tomto místě nechceme elaborovat úvahy o souvislostech procesů mezi těmito dimenzemi navzájem a s jinými paramet-
ry, jako najdeme v teorii motivace činnosti  (např. Heckhausen, Gollwitzer a Weinert, 1987) nebo v procesních modelech 
vývoje výkonu (např. Locke a Latham, 1990; Schuler, 1991). Zůstávají vyhrazené budoucím pracem. 

Tabulka 2: 
Dimenze motivace k výkonu v profesním kontextu
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počítají s tím, že dosáhnou svého cíle i v případě no-
vých nebo těžkých úkolů. Jednají s očekáváním, že
úspěšně využijí své schopnosti, dovednosti a znalosti
také pokud se objeví potíže nebo konkurence.

Flexibilita
Flexibilita se týká způsobu, jakým se vyrovnává-

me s novými situacemi a úkoly. Osoby s vysokými
hodnotami jsou otevřené a mají zájem; jsou ochotné
přizpůsobit se různým podmínkám v povolání.
Změny a otevřené situace je nijak neohrožují. Milují
kouzlo nového a dávají přednost situacím, ve kterých
se dozvědí něco jiného a mohou něco zažít, i když
proto musí počítat s nepříjemnostmi, protože je tu
stálé riziko selhání. Flexibilita znamená také ochotu
ke změně a potřebu změny. V tom shledáváme pří-
buznost s extroverzí a zčásti také s otevřeností ke
zkušenosti v pětifaktorovém modelu osobnosti
(Costa a McCrae, 1992). Navzdory úzké souvislosti
s dalšími centrálními rysy motivace k výkonu nebyla
flexibilita dosud nazírána jako komponenta tohoto
konstruktu.

Flow
Flow označuje tendenci věnovat se problémům

velmi intenzivně s vyloučením všech rušivých podně-
tů a s vysokým soustředěním. Autorem konceptu je
Csikszentmihalyi (1992) a nebyl dosud přiřazován
motivaci k výkonu. Osoby s vysokými hodnotami se
často plně „zaberou“ do práce a zapomenou přitom
na celý svět a vše ostatní kolem sebe. V tom spatřu-
jeme zjevnou příbuznost se znakem „tendence
k perseveraci“. Csikszentmihalyi neoznačuje pojmem
flow primárně, jako zde, trvající vlastnost nebo ten-
denci k chování, ale stav. Ve stavu flow je práce zpra-
vidla prožívána jako něco pozitivního. Možným 
pozadím tohoto stavu je vyhnutí se zaměření pozor-
nosti na sebe sama, které bývá často vnímáno jako
negativní (Duval a Wicklund, 1972; Frey, Wicklund
a Scheier, 1978).

Nebojácnost
Nebojácnost hraje důležitou roli v mnoha běž-

ných konceptech motivace - ostatně v negativní for-
mě jako obava z neúspěchu (např. Heckhausen,
1963; Hermans, Petermann a Zielinski, 1978), která
je velmi blízko obecnému osobnostnímu znaku neu-
roticismus. Rys popisuje pozitivní formou (kvůli

shodnému pólování) předpoklad výsledku činnosti,
a sice vzhledem k možnosti neúspěchu a selhání.
Osoby s vysokými hodnotami nemají strach ze selhá-
ní nebo z negativního hodnocení. Před důležitými 
úkoly a situacemi nejsou v takovém napětí, aby tím
byl negativně ovlivněn výsledek jejich činnosti. Úvahy
o situacích náročných na výkon v nich zpravidla ne-
vyvolávají negativní pocity. Jsou emocionálně stabilní
a schopné snášet zátěž. Frustrace vyplývající z neús-
pěchů u nich nezpůsobí nějaké trvalejší omezení.
Nebývají nervózní na veřejnosti, v nových situacích
a pod časovým tlakem a není tím omezena jejich 
výkonnost. Také nemají sklon k ústupům a vyhýbání
se podobným situacím.

Internalita
V souladu s konceptem vycházejícím z Rottera

(1966), kterým je locus of control, rozumíme inter-
nalitou generalizované přesvědčení, že výsledky čin-
nosti jsou prožívány spíše jako způsobené vlastní 
osobou a je za ně vnímána vlastní odpovědnost, 
místo aby byly přiřazovány vnějším příčinám. Podle 
analýzy škál souvisí internalita se zprvu odlišeným
způsobem atribuce ve smyslu Weinera a Kukly
(1970). Osoby s vysokými hodnotami se vyznačují
tím, že vysvětlují výsledky a důsledky svého chování
vnitřními příčinami. Jsou přesvědčeny, že většina 
událostí v jejich životě závisí na nich samých, na
vlastním chování a nasazení sil. Úspěšnost v povolání
pro ně není záležitost štěstí, cítí zodpovědnost za
neúspěchy a nízké výkony.

Kompenzační úsilí
Kompenzační úsilí bylo vybráno jako označení té

části osobního úsilí a vynaložení sil, které vyplývá 
z obavy z neúspěchu a selhání. Jedná se do určité
míry o konstruktivní zvládnutí strachu z neúspěchu
na rozdíl od sklonu snižovat úroveň nároků nebo
„vyklidit pole“, jak se předpokládá v motivační teorii
Heckhausena (1963). Osoby s vysokými hodnotami
mají sklon k tomu, investovat velké úsilí a námahu,
aby se vyhnuly neúspěchu. V situacích, kdy je
v zaměstnání nutné podat výkon, se často stává, že
jsou přespříliš připravené. Při diagnóze je pro nás vý-
razné kompenzační úsilí zajímavé zvláště v případě,
kdy se současně objeví i výrazná obava z neúspěchu
(resp. nízká nebojácnost).
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Hrdost na výkon
Zdroj motivace k podání profesního výkonu je

v potřebě zažívat opakovaně pozitivní pocity, které
jsou spojené s úspěchem. Hrdost na výkon odráží 
afektivní konsekvence výkonových situací a jejich po-
citové zpracování ve vztahu k pocitu vlastní hodnoty.
Afektivní komponenta patří k jádru motivační teorie
McClellanda (McClelland, Atkinson, Clark a Lowell,
1953). Hrdost na výkon je také podobná u Lersche 
úsilí „výkonem zvýšit hodnotu individuálního Selbst“
(Lersch, 1964, s.192). Osoby s vysokými hodnotami
jsou spokojené, pokud podaly maximální výkon.
Pociťují uspokojení z toho, že zvyšují vlastní výkon,
snadno se ovládají prostřednictvím jejich ctižádosti
a jejich sebeúcta je závislá na výkonu. 

Ochota učit se
Ochota učit se označuje snahu přijímat nové 

vědění, tedy rozšiřovat své znalosti. Ochota učit se
hraje coby motivace k učení odpovídajícím způso-
bem významnou roli v pedagogické psychologii 
(např. Rheinberg, 1998). Osoby s vysokými hodnota-
mi touží po vědění a mají zájem. Z vlastního popudu
investují čas a námahu, aby se naučily něco nového
a aby se dále rozvinuly ve svém vlastním oboru. Cení
si zisku informací, aniž by s tím musel být spojen bez-
prostřední užitek. V rámci motivace k výkonu byla 
ochota učit se zohledněna např. Mehrabianem
(1969).

Preference obtížnosti
Preferencí obtížnosti je míněna volba úrovně 

nároků a rizik u úkolu. Je to koncept, který najdeme
v mnoha motivačních teoriích (např. Atkinson, 1978;
Heckahusen, 1963) a který trvale zajímá výzkum.
Osoby s vysokými hodnotami dávají přednost těžkým
otázkám a náročným úkolům, které vyžadují vysokou
míru šikovnosti. Po úspěšném zvládnutí úkolů zvýší
svou úroveň nároků. Zvláštní výzvou jsou pro ně 
úkoly, u kterých je zvýšená možnost selhání; objevu-
jící se problémy jsou spíše pobídkou než překážkou.

Samostatnost
Samostatnost charakterizuje sklon k autonomní-

mu chování. Osoby s vysokými hodnotami jsou radě-
ji zodpovědné za své záležitosti samy, než aby ak-
ceptovaly direktivy druhých. Chtějí určovat samy svůj
způsob práce a rády se samostatně rozhodují.

Samostatnost nebyla dosud v teoriích a metodách
měření motivace k výkonu zohledněna, najdeme ji
však v jiných kontextech diagnostiky osobnosti
(Gough, 1982).

Sebekontrola
Sebekontrola se vztahuje na způsob organizace

a provádění úkolů. Osoby s vysokými hodnotami se
vyznačují tím, že se obecně dlouhodobě dobře orga-
nizují; neodkládají vyřízení svých povinností. Je pro
ně snadné soustředit se na své úkoly. Dokážou se do-
nutit k disciplinované a soustředěné práci; dokážou si
i leccos odepřít, aby dosáhly dlouhodobých cílů (od-
souvání odměny). Tento rys motivace k výkonu je
blízký znaku svědomitosti v pětifaktorovém modelu
osobnosti (Costa a McCrae, 1992). 

Orientace na status
Orientace na status popisuje úsilí o dosažení dů-

ležité role v sociálním prostředí a předního místa
v sociální hierarchii. Osoby s vysokými hodnotami 
vyhledávají sociální uznání za své výkony, usilují
o odpovědné pozice a dbají na svůj profesní postup.
Možnost udělat kariéru je pro ně důležitou motivací
pro podávání profesních výkonů. Zatímco orientace
na status u McClellanda (1985) představuje prvek
motivace k moci, Cassidy a Lynn (1989) ji poprvé 
přiřazují motivaci k výkonu. 

Soutěživost
Soutěživost pojímá tendenci, prožívat konkuren-

ci jako povzbuzení a motivaci pro profesní výkon.
Osoby s vysokými hodnotami vyhledávají soutěž
a srovnání s druhými lidmi. Chtějí být lepší a rychlejší
než ostatní. Je pro ně důležité vyhrávat a posiluje je
to. Soutěživost jako koncept vychází z různých 
přístupů k motivační teorii, ostatně se vztahuje také
na soutěž se sebou samým, nikoliv s konkurentem 
(např. McClelland, 1985; Cassidy a Lynn, 1989).

Cílevědomost
Předmětem škály cílevědomost je vztah k budouc-

nosti – v různých časových rozmezích. Osoby s vyso-
kými hodnotami si kladou cíle, jsou orientované na
budoucnost a mají vysoké nároky na to, co ještě chtějí
vykonat a dosáhnout. Mají představu o tom, jak by
měla vypadat řešení jejich úkolů, tvoří dlouhodobé
plány a vědí, v jakém směru se osobně ještě chtějí
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rozvíjet a dostávat dál. Cílevědomost je osvědčený
koncept, který hraje velkou roli např. v modelu volby
rizika Atkinsona, stejně jako v teorii výkonu psycho-
logie organizace (Kleinbeck, 1991; Locke a Latham,
1984).


