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Motivácia 

 

 Motiváciu chápeme ako nie vždy vedomé vnútorné sily, ktoré 

človeka orientujú určitým smerom, aktivizujú a udržiavajú 

vzbudenú aktivitu. 

 

 

 Ochota vynaložiť vysoký stupeň úsilia na dosiahnutie cieľov 

organizácie, podmienená schopnosťou úsilia uspokojiť niektoré 

osobné potreby. 
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Motivácia 

 Motivácia je proces založený na prianiach, potrebách, 

dôsledkoch, stimuloch a odmenách. 

 Aby sme vytvorili skutočne silný stimul, musí medzi odmenou 

a správaním, motívom a aktivitou existovať priama väzba.  

 Odmeny rozdeľujeme: 
– na vnútorné - nehmotné 

– vonkajšie - hmotné  

 Ich nevýhodou je to, že ľahko si na ne zvykneme a novosť 

odmeny sa rýchlo stráca. 
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Motivácia 

 

 Nič nie je také záhadné ako ľudská duša.  

 Ľudia sa správajú tak, ako sa s nimi zaobchádza. 

 

 

 

 

 Každé správanie a konanie človeka má dva motívy: 
– jeden skutočný, ktorý sa zamlčí, 

– druhý prezentovaný, ktorý sa udáva. 

 Motivácia je to, čo vedie ľudí k tomu, aby: 
– Pracovali dobre a tvrdo. 

– Aby prekonávali prekážky. 

– Venovali sa práci. 

– Boli entuziastickí. 
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McGregorova teória X 

 Priemerný jedinec má vrodený odpor k práci. 

 Ľudí treba kontrolovať, riadiť, hroziť im trestom, aby sme ich 

prinútili vynaložiť potrebné úsilie na dosiahnutie cieľov. 

 Priemerný jedinec dáva prednosť tomu, aby ho niekto riadil, 

vyhýba sa zodpovednosti, má nízke ambície, chce bezpečnosť. 
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McGregorova teória Y 

 Obyčajný človek nemá vrodený odpor k práci. 

 Ľudia sa pokúsia o samoriadenie a sebakontrolu v záujme 

cieľov, ktorým veria. 

 Najvýznamnejšou odmenou, ktorá môže poslúžiť ako 

prostriedok na dosiahnutie oddanosti veci, je uspokojovanie 

sebarealizačných potrieb jednotlivca. 

 Priemerný jedinec zodpovednosť nielen akceptuje, ale ju aj 

vyhľadáva. 

 Je oveľa viac takých ľudí, ktorí sú schopní tvorivo prispieť k 

riešeniu problémov, ako tých, ktorí sú schopní ich sami vyriešiť. 

 Potenciál človeka nie je plne využitý. 
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Maslowova pyramída potrieb  

Sebare
alizácia 

• Motivátory Uznanie 

Sociálne istoty 

Bezpečnosť 

• Základné 
potreby 

Fyziologické potreby 
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Herzbergova dvojfaktorová teória spokojnosti 

Faktory nespokojnosti 
Faktory hygieny 

Faktory spokojnosti, motivátory 

dosiahnutie výsledku 

uznanie 

samostatná práca 

zodpovednosť 

postup v zamestnaní 

riadenie a politika podniku 

technické vedenie 

z árobok 

medziľudské vzťahy 

pracovné podmienky 
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Teória očakávaní 

Úsilie Výkon 

Schopnosti Zdroje 

Zrozumiteľné ciele 

Efekt 
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Sebamotivácia 

 Sebamotivácia je vec stavu mysle. 

 Motivačné faktory: 
– Možnosť byť zodpovedný a rozhodovať. 

– Možnosť rastu a posilnenie sebadôvery. 

– Možnosť sebarealizácie. 

– Možnosť rozvíjať iných.  
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Správni ľudia 
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Správni ľudia 

 Správni ľudia 
– Sú tí, ktorí nastupujú do autobusu kvôli iným ľuďom a nie kvôli tomu, 

kam ide. 

– Netreba ich prísne riadiť, ani povzbudzovať. 

– Motivuje ich túžba dosahovať čo najlepšie výsledky a byť súčasťou 

niečoho väčšieho. 

– Urobia správne veci a bez ohľadu na odmeňovanie vyprodukujú 

najlepšie výsledky. 

– Jediný spôsob ako pomôcť ľuďom, ktorí dosahujú výsledky, je 

nazaťažovať ich ľuďmi, ktorí výsledky nedosahujú. 

– Demotivujete ich tým, ak ignorujete tvrdé fakty reality. 

– Nemíňajte veľa energie na motivovanie a usmerňovanie ľudí. 

– Podpora zo strany ľudí vychádza z výsledkov a hybnej sily, nie naopak.  

Zdroj:Jim Collins, Z dobrého skvelé, Eastone Books 2006   
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Správni ľudia 

 Motivácia 
– Hodnoty najviac motivujú zamestnancov. 

– Najlepší lídri chápu, že najlepších zamestnancov primárne nemotivujú 

peniaze. 

– Skvelí ľudia sa chcú cítiť ako vplyvní hráči a chcú pracovať na 

vzrušujúcich projektoch. 

– Chcú, aby ich obklopovali a stimulovali iní významní ľudia, chcú mať 

pocit, že sú súčasťou niečoho významnejšieho ako sú oni sami. 

– Najtalentovanejší zamestnanci zvyčajne chcú robiť prácu, ktorá sa im 

páči, s ľuďmi, ktorých majú radi, na projektoch, ktoré ich napĺňajú. 
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Motivačná sila 

 
 

Najsilnejšou motivačnou silou je nedostatok. 
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