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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku oboru vzdělání 
Podnikání, slouží k výkladu a  procvičování dané látky. Žáci se seznámí 
s pojmem výkonnost u pracovníků, formami aktivizace, vzdělávacími 
programy a zásadami motivace.



Vedení lidí, motivace

 Zásady motivace:

 vázat odměnu na konkrétní výsledek

 hmotné a morální odměňování ve 
správném poměru

 dobré pracovní klima

 seznámit s cíli motivace

 prostor pro iniciativu

 na chyby upozornit, následně kritizovat

 chválit před kolektivem, trestat mezi 
čtyřma očima



Výkonnost pracovníka

 Na výkonnost pracovníka působí 
dva faktory:

 připravenost k výkonu

 schopnost podávat výkon

 Nezbytné předpoklady výkonnosti 
pracovníků:

 organizačně pracovní předpoklady:

 vymezení působnosti, pravomocí a 
odpovědnosti



Výkonnost pracovníka

 zajištění příslušných výrobních, 
pracovních dispozic

 zaškolení, poučení

 technicko-technologické předpoklady:

 zajištění materiálu, výrobního zařízení

 zabezpečení vhodného pracovního 
prostředí



Vymezení cílových stavů

 mít jasnou představu o záměrech firmy 
a získat pro ně spolupracovníky

 posilování sounáležitosti začíná u 
managementu, který ve vztahu ke 
spolupracovníkům by měl:
 volit formu otevřené komunikace

 znát názory pracovníků

 iniciovat spolupráci

 připustit zastupování spolupracovníků na 
poradách



Moderní formy aktivizace pracovníků

 Autonomní pracovní skupiny (APS):

 je složena z cca 15-20 pracovníků a měla 
by řešit komplexní úkol

 má plnou odpovědnost za vykonanou 
práci

 rozhoduje o převzetí případných dalších 
úkolů

 práci rozděluje samostatně uvnitř 
skupiny



Moderní formy aktivizace pracovníků

 přebírá záruky za kvalitu vykonané práce

 má možnost volit individuální pracovní 
metody

 přebírá péči o zvyšování kvalifikace

 rozhoduje o odměně za práci



Moderní formy aktivizace pracovníků

 typickým rysem aktivizace je jejich 
zapojení do týmového řešení problémů

 mezi typické rysy práce v týmu 
považujeme:

 neformálnost

 tolerantnost v diskusi

 minimální administrativu



Moderní formy aktivizace pracovníků

 mezi pozitivní rysy aplikace týmové 
práce lze považovat:

 složitější problémy jsou 
řešeny z více aspektů

 propojení úsilí různých specialistů

 navrhovaná opatření budou mít při 
realizaci větší podporu ze strany členů 
týmu



Motivační nástroje

 Cílové řízení:

 u kvalifikovaných a motivovaných 
pracovníků

 cíle jsou domlouvány společně a 
pracovník má přiděleny potřebné 
prostředky, které ke splnění cílů 
potřebuje

 důležité je provádět průběžnou kontrolu



Vzdělávací programy

 specifickou formou aktivizace 
pracovníků jsou programy zvyšování a 
rozvoje kvalifikace

 možnost zařazení do vzdělávacích akcí 
může být významným motivačním 
faktorem



Opakování

Co působí na výkonnost pracovníků?

Jaké jsou zásady motivace?

Jaké jsou moderní formy aktivizace 
pracovníků?

Jaké jsou typické rysy práce v týmu?
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