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Mo vační mapy jsou jedinečné svou jednoduchos , uplatněním a prospěšnos . Tím,
že kvan ﬁkují a srozumitelně popisují, co nás mo vuje a dodává energii, pomáhají
překonat osobní a kariérní problémy, podporují manažery a týmy v dosažení vyšší
produk vity, a mohou strategicky nastartovat organizační progres.
Mo vační mapy mohou ﬁrmám pomoci:
1) Zlepšit výkon týmu
2) Snížit stres a nemocnost a posílit duševní pohodu
3) Podpořit udržení zaměstnanců
4) Získat nejlepší kandidáty pro každou pozici
5) Maximalizovat výkon týmu a zohlednit mo vační
problémy s jeho členy
6) Ovlivnit prodej, angažovanost a kulturu
7) Poskytnout společný jazyk, díky kterému mohou
všichni porozumět tomu, co chtějí a ztotožnit se
s cíli týmu a organizace
8) Dát vedení přehled o tom, co se skutečně děje s jeho
zaměstnanci
9) Poskytnout vedení nástroj k tomu, jak realizovat
efek vně změny

Devět mo vačních preferencí
HLEDAČ: smysluplnost, přínos a práce
přinášející užitek
DUCH: svoboda a autonomie, možnost volby
TVŮRCE: nové nápady, inovace a změna
ODBORNÍK: dosahování špičkových dovednos ,
exper z a specializace
STAVITEL: peníze, soutěž a majetek
ŘEDITEL: kontrola, moc a vliv
HVĚZDA: veřejné uznání a chvála
PŘÍTEL: naplňující vztahy na pracoviš , podpora
OBRÁNCE: bezpečí, stabilita, předvídatelnost

Co tedy je Mo vační mapa?
Mo vační mapa je model a diagnos cký nástroj, akreditovaný ISO normou. Je založen na vnímání
sama sebe, zjišťuje, co daného člověka mo vuje, co je pro něj důležité a dodává mu energii. Není to
test osobnos . Vyplnění online testu zabere cca 15 minut. Výsledná Mo vační mapa pomáhá lidem
porozumět mo vaci na hlubší úrovni a tomu, co s touto znalos dělat, aby zlepšili svůj výkon.

Mo vační mapy pomáhají jedincům:
• Dělat správná kariérní rozhodnu
• Určit, s jakou pravděpodobnos se jejich mo vace
změní
• Pochopit, do jaké míry jejich současná role naplňuje
jejich vnitřní kariérní zápal
• Rozvinout leadership a manažerské dovednos
• Dosáhnout většího naplnění díky své práci

www.motivacnimapy.cz
www.innergy.cz

Věděli jste, že…?

64%
zaměstnanců odchází spíše
od svého šéfa než ze své práce.
Forbes, 2014.
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K Mo vačním mapám
se dá přistupovat
třemi způsoby:
1
Individuální Mo vační mapy
iden ﬁkují, jak silné jsou
jednotlivé mo vátory
u daného člověka. Kouč
akreditovaný na výklad
mo vačních map může
jednotlivcům a manažerům
pomoci využít tuto znalost
k tomu, aby zkvalitnili vlastní
kariérní rozhodnu
a organizační schopnos .
Ideální pro jednotlivce, kouče
a manažery.

1. Jako jednotlivec
2. Jako tým v rámci organizace
3. Jako organizace
2
Týmová Mo vační mapa
demonstruje, do jaké míry je
tým mo vován. Je vytvořena
z kombinovaných výsledků
jedinců daného týmu. Vedoucí
týmu může pracovat s koučem
akreditovaným na výklad
mo vačních map, aby
porozuměl mo vacím svého
týmu.
Ideální pro vedoucí pozice,
kouče, konzultanty, trenéry.

3

Použi Mo vačních map
v rámci organizace může
ukázat, jak se mo vační faktory
zaměstnanců jeví ve vztahu
k hodnotám, cíli a vizím dané
organizace. Mapy poskytují
informace a vhled na mnohem
hlubší úrovni, než jsou tradičně
připisovány 'průzkumu
spokojenos zaměstnanců'.
Ideální pro vyšší vedení,
L&D/OD/HR týmy, konzultanty,
kouče, trenéry pro programy
zvyšování angažovanos ,
zavádění změn a vytváření
strategií.

Projekty mo vačních map obvykle zahrnují mapování jedinců týmu uvnitř organizace. Následuje
zpětná vazba manažerovi od kouče akreditovaného na výklad mo vačních map. Zprávy obsahují
cenné informace pro jednotlivce/týmy – kouč akreditovaný na výklad mo vačních map může
jednotlivcům a manažerům pomoci porozumět výsledkům s větší hloubkou a doporučit kroky, které
by na jejich základě měli učinit. Klíčovým beneﬁtem Mo vačních map je vždy lepší výkon, neboť
mo vace je nezbytnou součás výkonů na vysoké úrovni.

Představte si, že byste v budoucnos :
• Věděli, že máte znalos k tomu, abyste vždy udělali správné kariérní rozhodnu …
• Věděli, co mo vuje každou osobu ve Vašem týmu…
• Věděli, do jaké míry jsou mo vováni a jak je pozi vněji a efek vně ovlivnit…
• Mohli udělat něco pozi vního s mo vací a výkonem Vaší organizace…
• Mohli iden ﬁkovat příčiny konﬂiktů mezi členy týmu a m je zároveň vyřešit…
Pro více informací kontaktujte Pavlu Pavlíkovou, PCC, Licensed Prac
Tel: +420 606 527 688, E-mail: pavlapavlikova@innergy.cz

www.motivacnimapy.cz
www.innergy.cz
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