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Motivace kolektivu jako
předpoklad skupinové

dynamiky          

Věra Strnadová          

     Každý pracovní kolektiv má svá specifika, složení, povahu i různé formy projevu. Existuje
však mnoho společného, co je jim vlastní. Především jsou to pot řeby.
Vedoucí pracovník by měl vědět, že u běžných pracovních skupin existují tři základní oblasti
potřeb, které zaměstnance motivují:

splnit společný úkol,

pracovat a fungovat jako společná (soudržná) jednotka,

naplnit individuální potřeby a zájmy jednotlivců.

Aby skupina mohla tyto potřeby uspokojovat, tj. aby mohla pracovat na svých úkolech, fungovat
jako jeden celek, potřebuje plnit určité funkce.
Jsou to následující funkce:

iniciační – navrhovat způsoby a postupy řešení problémů, diskutovat o možnostech
přínosu jednotlivců pro splnění úkolu;

informační – získávat a předávat informace nezbytné pro řešení problému;

ujasňovací – zjistit, zda je třeba úkol vyřešit v jedné nebo ve více variantách, zda je možno
stanovit více časových lhůt (mezietapy) pro jeho zajištění;

zjišťování shody – ubezpečit se, že všechno souhlasí s návrhy, nebo naopak - sem náleží i
takové akty, jako je dosahování kompromisu a slaďování názorů;

vyjadřování skupinových pocitů – konstatujeme, zda se dospělo při řešení problému k
pokroku či nikoliv, lze sem přičíst i povzbuzování, vzájemnou podporu jednotlivých členů.

Skupinová dynamika se pozitivně projevuje ve správné realizaci těchto funkcí. Uspokojují
potřebu skupiny být v rovnováze, slouží jako obrana před neúspěchy nebo konflikty, podporují
rozvoj nebo udržení dobrých mezilidských vztahů ve skupině.

      
Hodnocení motivace – test
Vyzkoušejte svou motivační schopnost označením vždy jedné z následujících odpovědí – 4 body
za vždy, 3 body za někdy, 2 body za občas a 1 bod za nikdy.

Každého zaměstnance zdravím s úsměvem

Práci rozděluji stejnoměrně

Ochotně naslouchám problémům zaměstnanců
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Vyžaduji od zaměstnanců jejich názor

Chválím zaměstnance za dobře vykonanou práci

Podporuji talent a profesionální růst

Úspěšně řeším zaměstnanecké konflikty

Každý je o všem informován

Vyžaduji od zaměstnanců rozhodnost a zásadovost

Citlivě reaguji na nálady personálu a na různé typy osobnosti

Pomáhám personálu přijímat nové postupy

Nechávám si čas k návštěvám zaměstnanců v jejich kancelářích a na pracovištích

Mezi čtyřma očima připouštím konstruktivní kritiku

Okamžitě reaguji na požadavky personálu

Cítím se jako kapitán schopného týmu

Nyní si sečtěte získané body. Celkem:
Pokud jste dosáhli 15 – 30 bodů, váš personál se pravděpodobně necítí dobře a postrádá
motivaci. 
Pokud jste dosáhli 30 – 50 bodů, jste na dobré cestě vybudovat silný, energický tým.
Pokud jste dosáhli 51 – 60 bodů, jste již silným motivátorem svého týmu. 

      Znát toto všechno a umět se podle toho také řídit vyžaduje v první řadě porozumět každému
jednotlivci v týmu. Znát individuální potřeby, které jsou úzce spjaty s vedením lidí. Člověk je do
značné míry motivován tím, že reaguje na své vlastní potřeby. Aby je mohl vedoucí pracovník
ovlivňovat, musí těmto potřebám rozumět a znát, jak fungují. 
Z hlediska rozmanitých teorií potřeb je možné vyslovit názor, že jednou ze stále nejdokonalejších
je teorie amerického psychologa Abrahama Maslowa. Rozlišuje pot řeby fyziologické (sycení
hladu, žízn ě, sexu a spánku), pot řebu ochrany a bezpe čí, pot řeby sounáležitosti a lásky,
pot řebu vzájemné úcty a pot řebu, která souvisí s napln ěním našeho životního potenciálu
– seberealizace.  Sám Maslow uvádí, že při ohrožení jedné z našich „silnějších“ potřeb
sestoupíme o stupínek nebo i o několik níže, abychom ji uspokojili. 
Spokojený zaměstnanec dobře ví, že jeho potřeby jsou vedoucím plně respektovány, a zároveň
také ví, že může přispívat něčím osobitým a cenným celému kolektivu.

      Poselství
Těšte se ze svých úspěchů i ze svých plánů. Vykonávejte své povolání se zájmem, ať je
sebeskromnější. Je to něco, co opravdu patří jen Vám uprostřed oněch změn osudu, které
přináší čas. 
Z textu neznámého mnicha ze 17. století.
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