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Anotace modulu 

To, jak člověk pracuje, ovlivňují nejen jeho osobnostní charakteristiky, schopnosti a naučené 
dovednosti, ale i to, nakolik je motivovaný. Mnohdy motivovaný zaměstnanec s horšími 
předpoklady podává mnohem lepší a kvalitnější výkony než ten, který má výborné 
předpoklady a bohaté zkušenosti, ale práce ho prostě nebaví.  

Motivace představuje velmi důležitý předpoklad prosperity celé firmy. Představa, že jediné, 
co ji ovlivňuje, jsou peníze, je mylná. Stejně mylné je si myslet, že způsob, jakým hodnotíme 
druhého, jeho motivaci neovlivňuje. Manažer musí mít vždy na zřeteli cíl a konkrétního 
člověka a tomu přizpůsobit formu a prostředky.     

Chcete-li se dozvědět více, jak na to, a zároveň si některé zásady i vyzkoušet v praxi, využijte 
tento modul. 

 

Cíl modulu: 

Naučit se lépe motivovat podřízené a poskytovat jim efektivní zpětnou vazbu. 
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