
 

 

 

 

 

7. Vedení, stimulace a motivace 

pracovníků 
 

Lektor: Mgr. Ing. Vojtěch Svoboda 

 

 

Anotace modulu: 

Problematikou vedení lidí a motivačními faktory se lidé seriózně začali zabývat 

počátkem minulého století. Tak jak je postupně kladen větší důraz na zaměstnance a 

práci s nimi, tak se transformují i filozofie přístupu k lidem - zaměstnancům, jejich 

motivaci a manažerskému přístupu ve vztahu právě k nim. To vše je akcentováno 

rychlým nástupem technologií, změnou přístupu k práci ve smyslu poměr pracovní 

čas/osobní volnu nastupující generací. Proto je důležité poznávat stávající 

manažerské nástroje a podmínky, zároveň v kontextu s rychle měnící se dobou 

přemýšlet o tom, jak tyto nástroje modifikovat a používat tak, aby nadále byly schopné 

být prospěšné jak zaměstnancům, tak jejich vedoucím. Protože jak vedení lidí, tak i 

motivace zaměstnanců je téma stěžejní pro další rozvoj fungující a 

konkurenceschopné ekonomiky v tržním prostředí s čím dál více sílící konkurencí. 

Posluchači se dozví základní informace o výše zmiňovaných tématech a budou vedeni 

k diskusi na toto téma s konkrétním přesahem do praxe. 

 

 

 



Cíl modulu: 

Seznámit účastníky modulu se základními pojmy oblasti vedení lidí, forem vedení, 

komunikace a motivačními faktory. Dále pak popisuje konkrétní základní manažerské 

nástroje vedení lidí. 
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