
MOTIUACE - klíč kvýkonu každé

bylo strategie došaženo. Liďskó je
o práci s lidmi - ýběru, íízeníýkonu

Pro vedení lidí potřebujeme mnoho
dovedností - komunikace, stanovování
cílů, delegování, zpětnévazby a mnoho
dalších. Z nich mezi nejdůležitější
patří s chopno st individuólně motiv ov at
pracovníky, protože je to právě motivace,
která má největší dopad na ýkon.
Uvádí se, že motivovaní zaměstnanci
vykazaji až l6krátvyšší produktivitu než
nemotivovaní. Zýšeni motivace přináší
ryšší produktivitu, a tedy zisk,lepší péči
o zákazniky, více inovací, nižší fluktuaci
a vyšší retenci, tím úspory za nábor
a méně absencí a pracovních úrazů.

aorganizace. Jakii měřit a ovlivňovat?
Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

lnspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a vyu-

žití prindpů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka,

Koučuje především ve firemním ptostředí, kde rozvíjí směr (hallenging coa-

ching a v poslední době právě projekt Motivačních map.

Rozvoji lidí se věnuje od roku 1 997: od 2006 externí kouč (INNERGY, Extima),

1998-2005 personalistika v AstraZeneca (HR Manager), 1997-1998 Project

Managerv l(V.

Je držitelkou akreditace professional certiíied (oach udělené lnternational
(oach tederation (l(F), největší světovou profesionální asociací koučů.

okázat motivovat zaměstnance je
značně přínosné, zároveň ale značně
obtížné. Proč tomu tak je?

příčina Ieží v charakteristice obou
zmíněných aspektů vedení a má

a tozvoji, tedy vy tv óření úsp ěšný ch týmů.

kořeny v psychologii. Když se podíváme na v}.tváření
strategie a implementaci procesů, setkáváme se

s financemi, prodejem, marketingem, ýrobou.
ve všech těchto oblastech dokážeme získat dostatek
měřiteln.ich informací a dat, která nám dávají pocit
jistoty a kontroly. Když investujeme určité vstupř
můžeme měřit a celkem dobře i předvídat ýstupy,

U motivace kontroly a předvídatelnosti moc
nemáme. Když vložíme vstupy, ýstupy jsou často
jlné, nežjsme očekávali. Dostáváme se na pole
nejednoznačnosti a nejistoty. Navíc se o motivaci,
tedy pohnutkách, pocitech, které jsou nehmatatelné,
obtížně hovoří, Proto se často motivací nezabliváme
a energii věnujeme do procesní části. Což je škoda,
protože to jsou lidé, kdo rozhodují, zda procesní část
bude fungovat.

Co je to motivace

Motivace je energie, náš vnitřní pohon, který určuje,
jak se cítíme, a následně, jak se chováme. Je to to,
kvůli čemu ráno vstáváme z postele a jdeme do práce,
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Motivace je důIežitá složka ýkonu, platí rovnice:

Výkon = motivace x dovednosti x příležitost

}istě jste zažíIirozdíI, když děláte něco, do čeho

se vám chce, máte tu správnou energii, a naopak
když se vám do něčeho nechce. Uvádí se, že až70o/o

angažovanosti lidí nelychází z jejich dovedností, ale

právě z jejich motivace pro danou činnost. Zkušený
odborník bez nadšení sotva podá r,7nikající ýkon.

S|ožky motivace

Motivace má tři složky vycházejicí z našeho vnitřního
nastavení, a to osobnost, sebepojetí a očekávání.

I Osobnost jsou naše vlastnosti, rysy, charakter. Pojí
se s minulostí (utvářela se od našeho dětsftí) a dá

se ovlivňovat a měnit značně obtížně.

r Sebepojetí jsou naše předstary a přesvědčení
o sobě. |e zaměřené dovnitř a pojí se s přítomností
(jak se vidíme).

r Očekávání se týká budoucnosti, jsou to naše

představy apřání, čeho chceme či můžeme
v budoucnosti dosáhnout.

Znamenáto, že naše motivace je ýznamně ovlivněna
našimi myšlenkami a představami. To, jak o sobě a o světě

přemýšlíme, určuje, jak se budeme chovat. Chceme-Ii
zlepšit svůj ýkon v jakékoliv oblasti, musíme prověřit svoje

přesvědčení anázory.

Tedy, a možná v tom vnímáte také ironii, pokud chceme

dosáhnout reálných hmatatelných, ýsledků, musíme vstoupit
do nehmatatelného světa - našich myšIenek, představ

a přesvědčen í. Což neni jednoduché.

Model motivační mapy - 3 skupiny motivace
a 9 motivátorů

Zhmotnit nehmatatelné se v průběhu let pokoušelo značné
množství teorií motivace (namátkou Maslowova pyramida
potřeb, Herzbergova teorie hygieniclgch faktorů, vnitřní
a vnější motivace, motivace I.0 až3.0 Daniela Pinka a mnohé
další). Všechny jsou zajímavé, postrádají ale praktický pohled
na to, jak zjistit, co konkrétního člověka motivuje a jak
s motivací pracovat.

Otázkou praktičnosti motivačních teorií se zabýwal fames
Sale. Zkoumal styčné body Maslowoly pyramidy potřeb,

enneagramu a kariérov,y'ch kotev Edgara Scheina a vytvořil
srozumitelný model a zárovei diagnostický nástroj motivační
mapy.

Motivační mapy předstar,-ují 9 motivátorů pro práci
sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik.

}de o zaměření na lidi (vztahy), věci (ýkon) nebo myšlenlcy
(růst).

Lidé zaměření navztahy jsou rádi, když svět okolo nich
zťsstáv á takoý j ak j sou zvyklí. Chtěj í dělat věci, tak j ak j e

dělali doposud. Nemají rádi změnu a riziko. Když se rozhodují,
potřebují zvážitvšechny okolnosti, a to nějakou chvíli trvá.

}sou zaměření na lidi, cení si loajality a jsou spolupracující.
Rozhodují se často na základě emocí, akdyž je chcete oslovit,

používejte příběhy, příklady, obr ázý, metafory.

pro lidi zaměřené na v,ýkon je důležitá přítomnost. }ejich
typická otázkale'Co máme dělat, abychom dosáhli cíle?".

Zménu a riziko zvažují, zda jsou pro ně ýhodné. O svém

rozhodování by řekli, že se děje v praý čas. Jsou zaméíení
na věci, cení si ýsledků a jsou soutěživí. }sou prakticky
a cílově orientovaní. Rozhodují se na zák]adě hlavy a logiky.
SlyŠí na důkazy, statistiklz, detaily, tabulky a čísla.

Lidé zaměření na růst hledí do budoucnosti. |e pro ně tlpické
vizionářství a idealizmus. Nemají rádi rutinu, potřebují změnu
a jsou ochotni přijímat riziko. Nejčastěji se ptají ,,|ak to bude
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\,1-padat za x let?" Rozhodují se
rvcl-rle. Jsou zaměření na myšlenky
ir je pro ně dťlležitý ýznam a smysl.

Rádi experimentují. Rozhodují se
r"ra základě intuice. Když je chcete

.1.::::j:::],l:ii,j:ja]],::,]]::a],
4ii j:: ] ji. -]

oslovit, používejte shrnutí, odrážky
a jasná fakta.

A když rozdělíme jednotlivé skupiny
na motivátory, obrázek r,,1padá takto:

Podrobněji se podívejme na to, co je

pro jednotlivé motivátory důležité,

co jim dodává energii, a také to, čínl
jednotlivé motivátory motivovat.

- vyhledává bezpečí,
předvídatelnost a stabilitu. Zajistěte
kontinuitu, dávejte jasné informace
a podporujte v období změn.

- vyhledává sounáležitost,
přátelství a naplňující vztahy.
Poskytujte podporu a zapojení, nechte
ho/ji organizovat akce pro tým.

- vyhledává uznání, respekt
a společen5kou úctu. Motivujte
publicitou a veřejným uznáním.

Slavilel
.:
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oDBoRNíK-
vyhledává znalosti,
mistrovství
a specializaci.
Poskytněte
tréninky a nechte,
aby sdílel/a
zkušenosti.

Motivační mapy jako diagnostický nástroj

|ames Sale o svém r,lizkumu motivace a novém modelu
napsal již čtyři knihy (Mapping Motivation, Mapping
Motivation for Coaching, Mapping Motivation for
Engagement, Mapping Motivation for Leadership) a jeho
diagnostický nástroj se rychle rozšiřuje hlavně v Evropě.
Česká republika je aktuáině patnáctou zemí, kde tuto
metodiku začínáme používat.

Yy cházíme z toho, že každý člověk má svou j edinečnou
kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a silu, což
dohromady určuje úroveň motivace daného čIověka.
Pro výkon a spokojenost jsou nejdůležitější první tři
motivátory a jejich úroveň naplnění, Yýznamný je
i poslední motivátor v pořadí, protože může buďposílit
první tři motivátory, nebo v určitých případech působit
jako demotivátor.

ZáI<Ladní odhad motivátorů nám poskytuje jednoduchá
vizualizace pomocí motivačních karet. Přesné ýďedky

i., , lze získat po llplnění akreditovaného online testu. Má 45
:]1,.. otázek a jeho r,,1plně ni zabere cca 15 minut. \ýstupem je

,], report, který ukazuje celkovou úroveň motivace daného
;; člověka, pořadí důležitosti jednotliqich motivátorů a míru
:l:. jejich naplnění.

a dejte
resenl.

Motivační mapy mohou q,užít jednotlivci, kterým přináší
porozumění vlastním preferencím a tipy, jak podpořit
svoje motivátory.

Týmová mapa je ,Jžitečná pro týmy a jejich vedoucí,
ukazuje, jaká je energievtýmu, čím jsou jednotliví
lidé motivovaní a jak jsou jejich motivátory naplněné.
Manažer pak může individuálně se sými lidmi pracovat
na udržení či posíIení motivace. Dále t[m dokáže podpořit
svoji spolupráci, protože jeho členové rozumí tomu, co je
pro ostatní důIežité a kde hrozí případné konflikty mezi
motivátory.

Závěrem chcizďiraznít, že motivační mapy jsou
poměrně jednoduchý chytrý a uživatelsky přívěti\,T
nástroj. Dokážou převést osobni pocity do dat. Nabízejí
srozumitelný jazyh jako motivaci vlastní či druhých
hovořit. |asně a jednoduše pojmen ovávají, co kažďý
z motivátorů vyhledává, jaké věci jsou pro něj důIežité,
o jaké odměny stojí a čemu se vyhýbá. Zároveipřinášejí
nápady a kroky, jak svou motivaci ovlivňovat.

A jedno číslo na závěr - průměrná míra motivace
zaměstnanců lrycházející z 22 000 vyplněných testů
v rámci 12 zemíbyla 59 o/o. Což mí připadá docela
pozitivní. A předstar,te si, kdyby se motivace každého
člověka zvedla třeba jen o 5 %.

§TŘlflTEL *

vyhledává
peníze, materiální
uspokojení
a nadprůměrný
životní standard.
Motivujte
odměnami,
cenami, soutěžemi.

vyhledává inovace,
kreativitu a změnu.
Omezte rutinu,

TVŮR(E - §UCH - vyhledává
svobodu,
nezávislost
a autonomii.
Dávejte komplexní
cíle a nechte
svobodu v tom,
jak je naplní.
Poskytněte
zmocnenl.

HLEDAČ -
vyhledává smysl,
účel a chce
dělat hodnotné
a smysluplné věci.
Poskytujte chválu
a pravidelnou
zpětnou vazbu,
v čem jejeho/její
práce přínosná.
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