5. Motivace a hodnocení zaměstnanců
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Anotace modulu:
Jak motivovat naše lidi? Otázka, která stále dokola zní ve firmách i u živnostníků, kteří
mají zaměstnance nebo stálé spolupracovníky. Jinak k motivaci přistupujeme, když je
krize a hodně lidí na trhu práce a jinak, když ekonomika roste a zaměstnanci už
„nevědí, co by ještě chtěli“. Odpovědí na tyto otázky je mnoho, my se spolu podíváme
na to, co motivace je, jak funguje, co jsou motivátory a demotivátory. Jak se mění
motivace lidí ve vyspělém světě a jak svým lidem nabídnout motivační faktory, které je
osloví, umožní jejich výkon, efektivní práci a loajalitu. I působení nadřízeného,
hodnocení a zpětná vazby má vliv na motivaci lidí. Nemusí to být tak drahé, když víme,
jak na to. A také se zamyslíme nad názorem, že motivace jsou hlavně peníze.

Cíl modulu:
Uvědomit si, jakou roli v motivaci podřízených hraje činnost a projev manažera.
Vysvětlit zásady a principy motivace a demotivace.
Příprava motivujícího prostředí.
Motivační nástroje a zacílení motivace.
Hodnocení zaměstnanců jako motivační nástroj.
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