
WORKSHOP MOTIVAČNÍ MAPY aneb jste Obránce, Ředitel či 
Tvůrce?

Zajímá Vás, jak měřit a rozvíjet motivaci svou a svých kolegů?

Hledáte praktický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci?

Chcete srozumitelně mluvit o emočních pohnutkách a motivech?

Přijďte na workshop Motivační mapy, kde se budeme 2,5 hodiny zabývat motivací, angažovaností, 
zkoušet odhalit naše motivátory.

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše 
motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme. 
Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od 
špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

Co získáte:
• Nový praktický pohled na motivaci, její kořeny a jak s ní pracovat.
• Seznámíte se s 9 motivátory pro práci a zkusíte odhalit, které jsou vaše. 
• Srozumitelný jazyk ohledně motivů a pohnutek.
• Informace o modelu a diagnostickém nástroji Motivační mapy

A navíc:
• Test Motivační mapy s 50% slevou (1 test pro 1 účastníka) 

Pro koho:
• Pro všechny, kteří zajímá motivace a jak s ní pracovat u sebe a druhých
• Pro manažery a team leadery, kteří chtějí zvýšit angažovanost, výkon a spokojenost svého 

týmu
• Pro personalisty, kteří chtějí podpořit manažery při řízení výkonu, změnových projektech
• Pro kouče, kteří chtějí získat další zdroj pro rozvoj koučovaných



Z obsahu:
• Propojení motivace, angažovanosti a výkonu
• 3 kořeny motivace – co ovlivňuje motivaci a jak s tím pracovat
• 3 základní skupiny motivace – vztahy, výkon, růst
• 9 motivátorů pro práci – jejich charakteristiky a jak zvyšovat jejich naplnění
• Diagnostický nástroj Motivační mapy – výhody, možnosti a využití
• Případová studie

Kdy:
• 23. října 2019 od 9:30 do 12:00 hodin

Kde:
• Praha, konkrétní místo bude upřesněno

S kým:

• Judit Ábri von Bartheld MA, MCC
Executive kouč, mentor kouč přinášející a rozvíjející nová témata v práci s lidmi – motivace, 
motivační mapy a v posledním době také agilita. Vystupuje na konferencích, vystoupí v říjnu 
na mezinárodní konferenci ICF Converge v Praze s tématem: The Future is Activating Agility: 
Coaching Head and Heart Potential.

• Pavla Pavlíková, PCC 
Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a 
technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka.

Cena: 
• Cena za workshop pro jednoho účastníka: 

o 2.400,- Kč bez DPH při registraci a platbě do 31.8.2019  
o 2.900,- Kč bez DPH při registraci a platbě po 31.8.2019 

• K ceně fakturujeme zákonem stanovenou DPH – 21%.

• Každý účastník workshopu získá 50% slevu na test Motivační mapy.

Registrujte se na: pavlapavlikova@innergy.cz nebo 606527688

Těším se na setkání s Vámi.   Pavla Pavlíková, PCC


