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Bakalárska práca
Téma:

Analýza motivačných
faktorov na pracovisku
Analysis of Employee's Motivation at Working Enviroment
Abstrakt:

Abstract:

Bakalárska práca analyzuje problém súvisiaci s motiváciou
v jednotlivých pracovných tímoch v spoločnosti. Vymedzuje základné
pojmy z oblasti psychológie a riadenia ľudských zdrojov. Práca sa ďalej
zameriava na analýzu motivačných faktorov v dvoch tímoch
v konkrétnej spoločnosti. Cieľom bakalárskej práce je zistiť aktuálnu
motiváciu v tímoch. Nájsť rozdiely, zistiť príčiny rozdielov motivačných
faktorov a navrhnúť riešenie optimalizácie alebo spôsob motivácie
zamestnancov do budúcnosti.

The bachelor thesis analyses the issue of motivation in particular
working teams in organisation. It defines the basic concepts of
psychology and human resource management. The paper goes on to
analyse motivation factors in two teams in a specific organisation. The
target of this bachelor thesis is to ascertain the actual motivation in
these teams, find differences, discover the cause of these differences
and offer solutions for optimization or the way to motivate employees
in the future.
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Záver:
Konečné výsledky dotazníkového šetrenia vykazujú, že rozdiely v motivácií v dvoch tímoch spoločnosti nie sú nijak priepastné.
Líšia sa len minimálne a to na prvej a druhej priečke. Závermi sú aj to, že zamestnanci sú so svojou prácou spokojní a cítia sa
dostatočne ohodnotení vedúcimi pracovníkmi. Práca sa tiež zameriavala na to, či sú tímy efektívne zložené z pohľadu tímových
rolí, ktoré vymedzuje psychológ M. Belbin. V tomto ohľade si spoločnosť vedie tiež veľmi pozitívne.
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