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Motivační dotazník  
Poznejte, co skutečně motivuje vaše zaměstnance. 
Čím motivovanější a angažovanější zaměstnanci, tím větší šance společnosti na úspěch. 

Popis Motivační dotazník měří, do jaké míry je jedinec motivován aspekty, jako jsou dosahování cílů a 
soutěživost, uznání a osobní rozvoj, zájem, flexibilita, budování kariéry a statusu. 
Vhodné pro všechny role a úrovně.  
Uživatelsky přívětivé, byznysově orientované reporty pro liniové manažery, HR a hodnocené 
zaměstnance. 

Detaily průměrný čas testování 25 minut 

 povolený čas neomezený 

 počet otázek 144 otázek 

 způsob testování online 

 testování bez supervize ano 

 formát otázek hodnotící škála 

 

dostupné jazyky 
 

angličtina, holandština, čínština, čeština 
(2015), dánština, finština, 
francouzština, němčina, řečtina, 
maďarština, italština, norština, polština, 
portugalština, rumunština, ruština, 
slovenština (2015) španělština, 
švédština 

Více o dotazníku Motivační dotazník pomáhá 
• pochopit vazby mezi individuální motivací a pracovním nasazením 
• identifikovat a řídit nejsilnější motivační a demotivační faktory zaměstnanců 
• zlepšit motivaci a pracovní nasazení 

Mnoho společností věří, že peníze jsou tím největším motivátorem. Ve skutečnosti se ale motivátory 
liší u každého jednotlivce, kdy aspekty jako například uznání, rozvoj a flexibilita často mají stejnou, 
ne-li větší důležitost. 

Reporty Nabídka uživatelsky jednoduchých reportů: 

• Profil: Mapuje individuální motivátory a porovnává je s vybranými benchmarky, přičemž 
zvýrazní všechny mimořádné hodnoty. 

• Motivační report o zaměstnanci: Ideální pro liniové manažery a pro všechny, kteří se zajímají 
o pracovní výkonnost a pohodu svých zaměstnanců. Report dává srozumitelný přehled 
individuálních faktorů motivace a demotivace zaměstnance. Report zároveň poskytuje 
komplexní sadu tipů a rad pro řízení individuálních motivátorů a demotivátorů. 

• Motivační report pro hodnoceného: Report je přímo určený pro hodnoceného zaměstnance. 
Usnadňuje mu pochopit, co je hnací sílou jeho individuální motivace a může ho podpořit ve 
snaze si sám řídit vlastní rozvoj. 

• Motivační balíček: Motivační balíček obsahuje všechny tři výše uvedené reporty, 
tedy Profil, Motivační report o zaměstnanci a Motivační report pro hodnoceného. 
Tento balíček je finančně nejvýhodnější. 

• Trénink: CEB SHL nabízí jednodenní workshop, konaný přímo v sídlech firmy, 
nazvaný „Jak motivovat ostatní“. Cílem workshopu je pomoci liniovým manažerům 
zlepšit pracovní výkonnost jejich zaměstnanců díky porozumění a efektivní 
aplikaci motivačního managementu. 

 


