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Anotace 

 Diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace ţáků. Je rozdělena  

na teoretickou a praktickou část. 

 Teoretická část práce je zaměřena na potřeby, hodnoty, zájmy a motivaci ţáků. 

Dále je zde uveden popis vývojového období ţáků druhého stupně základní školy,  

a to pubescence. Bliţší pohled je věnován změnám, kterými ţák v tomto období prochází.  

 V praktické části diplomové práce byl proveden výzkum, do kterého byli zahrnuti 

ţáci druhého stupně základní školy. Pouţitou metodou výzkumu byl dotazník, který byl 

rozdělen do pěti oblastí. Vyhodnocení dotazníku bylo provedeno zvlášť pro jednotlivé 

třídy a oblasti dotazníku. 

 Oblast motivace kontrola vyšla jako nejdůleţitější pro všechny sledované třídy.  

Ostatní oblasti jsou z hlediska důleţitosti ţáky vnímány jako průměrné. V rámci 

jednotlivých oblastí motivace nebyly mezi třídami zjištěny významné rozdíly.     

 

Klíčová slova: potřeby, pubescence, motivace, dotazník, výzkum 

 

Annotation 

 The diploma thesis is focused on student’s motivation. It is divided on theoretical 

and practical parts.  

 The theoretical part is focused on needs, values, hobbies and motivation of the 

student’s. Then there is mentioned the description of the developmental period of 

pubescent students at lower secondary schools. In detail, it is concerned about changes 

which are typical for this age.  

 In the practical part the research was applied on students of lower secondary 

schools. A questionnaire was used as a device for the research which was divided into five 

parts. Final interpretation was carried out for individual classes and areas of the 

questionnaire. 

 The area motivation feedback was the most important part for all monitored classes. 

The other areas are considered as average. There were found out no differences between 

individual areas of motivation in observed classes.  

 

Key words: needs, pubescence, motivation, questionnaire, research 
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Annotation 

 Die Diplomarbeit ist auf die Problematik der Motivation der Schüler konzentriert. 

Es ist an den theoretischen und praktischen Teil eingeteilt. 

 Der theoretische Teil konzentriert sich auf die Bedürfnisse, Werte, Interessen und 

Motivation der Schüler. Es gibt auch eine Beschreibung der Entwicklung der Schüler in 

der Sekundarschule, das Jugendalter. Ein genauere Ansicht ist auf die Veränderung,  

die der Schüler durchläuft in dieser Zeit, gewidmet. 

 In der praktischen Teil der Arbeit wurde die Forschung durchgeführt, die in den 

Schülern der Sekundarschule aufgenommen. Research-Methode wurde ein Fragebogen, 

der in fünf Gebiete aufgeteilt wurde. Die Auswertung des Fragebogen wurde für jede 

Klasse und Gebiete getrennt gemacht. 

 Das Gebiet Motivation Kontrolle kam als die wichtigste für alle Kategorien. 

Andere Bereiche von Bedeutung im Hinblick auf die Studierenden als durchschnittlich 

empfunden. Innerhalb jeder Bereich der Motivation wurden keine bedeutende 

Unterschiede unter den Klassen ermitteln. 

 

Schlüsselwörter: Bedürfnis, Pubertät, Motivation, Fragebogen, Forschung 
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1 Úvod 

Motivace ţáků je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Ve vzdělávání je pozitivní 

motivace velmi důleţitá. Pokud ţáka v hodině učitel motivuje správným způsobem, můţe 

to u ţáka ovlivnit mnohé. Správnou motivací učitel můţe pozitivně změnit přístup ţáka 

k danému předmětu, k učení a ke škole vůbec. Dobrá motivace můţe také pozitivním 

způsobem ovlivnit školní výsledky ţáků. Učitelé, rodiče a výzkumní pracovníci vnímají 

pozitivní motivaci učební činnosti jako důleţitou, někdy dokonce zásadní, podmínku 

školní úspěšnosti ţáka. (Ames, 1990, McMillan, Simonetta, Singh, 1994 aj., in Lokša, 

Lokšová, 1999) 

Podle mého názoru představuje pozitivní motivace ţáků k učení v dnešní době velký 

problém, se kterým jsem se při své pedagogické praxi nepotýkala jenom já, ale určitě s ní 

má problém i řada učitelů. Motivovat pozitivním způsobem ţáka k učení není v dnešní 

době pro učitele jednoduchý úkol. Většina dětí bere školu a učení jen jako pouhou 

povinnost a nevyhnutelnou nutnost.  

Jelikoţ se ve svém budoucím ţivotě chci věnovat učitelské profesi a zlepšovat přístup 

ţáků ke škole a jejich motivaci k učení, rozhodla jsem se svou diplomovou práci věnovat 

právě motivaci ţáků.  

V diplomové práci jsem si jako cíl stanovila popsat motivaci ţáků druhého stupně 

základní školy a udělat k dané problematice výzkum.  

Samotnému výzkumu bude předcházet teoretická část, která nám pomůţe se lépe 

zorientovat a pochopit danou problematiku. Nejdříve se zaměřím na popsání potřeb, zájmů, 

hodnot a hodnotové orientace ţáků. Tyto čtyři faktory podle mého názoru ovlivňují 

motivaci ţáků nejvíce. Protoţe do výzkumu budou zahrnuti ţáci druhého stupně základní 

školy, popíšu také v teoretické části příslušné vývojové období, a to pubescenci. V tomto 

období dochází u dětí k mnohým změnám. Například děti začínají jinak vnímat své okolí, 

začíná se měnit jejich přístup ke škole, k vrstevníkům, k rodině a v neposlední řadě také 

dochází ke změně v jejich myšlení. Všechny tyto změny samozřejmě ovlivňují určitým 

způsobem i jejich motivaci. Nakonec se v teoretické části změřím na popis samotné 

motivace.  

V praktické části diplomové práce budu realizovat výzkum. Do výzkumu budou 

zahrnuti ţáci druhého stupně základní školy, konkrétně ţáci šestých aţ osmých tříd. 

Výzkum budu provádět na Základní škole Husova v Liberci. Jedná se o základní školu 

s rozšířenou výukou jazyků. Pro výzkum jsem si zvolila metodu dotazníkového šetření.  
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Předpokládám, ţe bude rozdáno a vyhodnoceno přibliţně sto dotazníků. Od výzkumu 

očekávám, ţe mezi jednotlivými třídami vyjdou rozdílné hodnoty a zjistím tak, co ţáky 

motivuje a v čem motivaci zlepšit. 

Výsledky budou reprezentovány aritmetickým průměrem a četností výskytu 

jednotlivých odpovědí. Na základě výsledků výzkumu se pokusím navrhnout řešení, která 

by mohla přispět ke zlepšení motivace ţáků.  
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2 Potřeby 

Potřeba je subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného pro člověka. Pokud 

delší dobu nepřichází uspokojení potřeb, můţe u člověka nastat deprivace. Učitel by měl 

znát ţákovy potřeby a brát na ně ohled.  

 

2.1 Murrayho teorie potřeb 

„Potřebu Murray definuje jako konstrukt označující sílu v oblasti mozku, která 

organizuje vnímání, myšlení, snaţení a jednání v určitém směru, s cílem změnit existující 

neuspokojivou situaci.“ (Murray, 1938, in Madsen, 1972, str. 157) 

Murray rozdělil potřeby na primární (viscerogenní) a sekundární (psychogenní). 

Viscerogenní potřeby jsou uspokojovány periodickými fyziologickými procesy. Mezi tyto 

potřeby patří potřeby kyslíku, vody, potravy, vyhýbání se horku a chladu. Psychogenní 

potřeby jsou na základě činnosti mozku zakotveny v psychickém či povahovém 

uzpůsobení, jejich vzorce tvoří podstatu osobnosti. (Murray, 1938, in Madsen, 1972, str. 

166-167) 

U Murrayho teorie se můţeme ještě setkat s pojmy tlak a téma. „Potřeby – coby 

vnitřní síly – se prosazují buď spontánně, nebo jsou aktivovány na základě tlaků, coţ jsou 

vnější podmínky, které vyvolávají touhu něco získat (pozitivní tlaky) nebo se něčemu 

vyhnout (negativní tlaky). Téma je výsledkem interakce mezi tlaky a potřebami. V ţivotě 

kaţdého jedince se témata opakují. Příčinou jsou tlaky, kterým byl člověk vystaven 

v dětství, např. chybějící podpora rodiny, náboţenská výchova, tuhá disciplína atd.“ 

(Murray, 1938, in Hall a Lindzey, 1997, str. 256.) 

 

2.2 McClellandova teorie potřeb 

„Podle amerického psychologa Davida McClellanda se potřeby projevují 

prostřednictvím motivů, které jsou jejich mentálními reprezentacemi. Motivy tak fungují 

jako zprostředkující činitel mezi potřebou a chováním. Potřeba je fyziologický či 

„mozkový“ stav, který člověk přímo nepociťuje. Ten vede ke vzniku motivů, jeţ jsou 

součástí vnitřní psychické zkušenosti.“ (McClelland, 1984, in Plháková, 2004, s. 368) 
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2.3 Maslowova hierarchie potřeb 

Nyní si ukáţeme model potřeb, který vytvořil v padesátých letech americký 

psycholog A. H. Maslow. Tento model můţe poskytnout učitelům a rodičům vhodná 

vodítka pro kontakt se školou a s dětmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maslow při tvorbě hierarchie potřeb vycházel z předpokladu, ţe u člověka existuje 

pět různých stupňů potřeb. Tyto stupně potřeb na sebe navazují. Aby mohla být 

uspokojena nejbliţší výše poloţená potřeba (potřeba seberealizace), je nutné, aby byly 

uspokojeny potřeby pod ní. „Například: Neţ pomyslím na to, ţe se intenzivně a váţně 

zaberu  

do rozhovoru s přítelem (sociální potřeba), musím mít zajištěno, ţe nebudu mít hlad ani 

ţízeň (fyziologické potřeby). Jinak se na rozhovor pořádně nesoustředím, protoţe moje 

myšlenky budou automaticky stále odbíhat k tomu, jak utišit hlad.“ (Helms, 1996, s. 26). 

 

 Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb 
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2.4 Druhy potřeb 

2.4.1 Fyziologické potřeby 

K fyziologickým potřebám patří všechno, co potřebuje tělo. Neuspokojování těchto 

potřeb vede ke sníţení motivace ţáka a má značný vliv na jeho školní výsledky. 

 „Dítě neustále odkládá vypracování domácích úkolů. 

 Ke splnění domácích úkolů sedá jen z donucení nebo pod tlakem. 

 Vypracování domácích úkolů postupuje kupředu zoufale pomalu. 

 Soustředění a pozornost jsou velmi slabé, kvóta chyb vysoká. 

 Písmo je nečitelné, dítě „škrábe“. 

 Úroveň sešitů je nedbalá. 

 Úroveň zapamatování je nízká.“ (Helms, 1996, s. 27). 

 

V následujících podkapitolách 2.4.1.1 aţ 2.4.1.5 vycházíme z Helmse (1996). 

 

2.4.1.1 Pohyb a odpočinek 

K nejzávaţnějším potíţím patří obtíţe, které vznikají z nedostatku pohybu a 

z vyčerpání. Většina lidí má nejniţší výkonnost mezi 14. a 16. hodinou. Po 16. hodině 

výkonnostní křivka začíná stoupat a vrcholu dosahuje pozdě odpoledne nebo aţ v 

podvečer. Proto by děti měly psát úkoly spíše v této době. Kdyţ odpoledne přijdou ze 

školy, měly by si nejprve podle chuti odpočinout a teprve potom se začít učit.  

 

2.4.1.2 Strava 

Pokud je dítě hladové, ţíznivé či naopak přejedené, nemůţe se pořádně soustředit a 

ani učit. Proto se doporučuje lehká, vyváţená a ne příliš vydatná strava. Přísun všech 

důleţitých a nezbytných ţivin nejlépe zajišťují obiloviny, luštěniny, ovoce a zelenina. 

Rodiče by také měli dbát na to, aby dítě mělo do školy připravenou svačinu a aby 

mělo po celý den dostatek tekutin. 
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2.4.1.3 Spánek, klid a uvolnění 

Pokud je dítě ve škole nesoustředěné a nedaří se nám ho motivovat a zapojit do 

výuky, můţe to být mimo jiné nedostatkem spánku. Kaţdý člověk potřebuje určitou dobu 

spánku. Odborníci doporučují u dětí devět aţ deset hodin spánku denně.  

Kromě spánku potřebuje dítě i během dne chvíli klidu, kdy se můţe uvolnit, 

přemýšlet o svých záţitcích či jen tak snít. Doporučuje se dávat dětem tak hodinu denně, 

kterou mohou strávit odpočinkem, lenošením atd. 

Dalším problémem je, zda při dělání úkolů dovolit dětem poslouchat hudbu nebo 

vyţadovat klid. Je pouze na rodičích, jak se rozhodnou. Neţ učiní rozhodnutí, měli by si 

s dětmi promluvit, jak na ně hudba působí. 

Problém s posloucháním hudby se vyskytuje dnes i ve škole. Jakmile děti dostanou 

samostatnou práci, chtějí k tomu poslouchat hudbu. Opět záleţí na rozhodnutí učitele. 

Učitel by si měl s dítětem promluvit a vysvětlit mu své stanovisko, proč se rozhodl dovolit 

mu to, či nedovolit. Většinou učitelé dětem povolují poslouchat hudbu při výtvarné 

výchově.  

 

2.4.1.4 Pracovní místo a pracovní „nářadí“ 

Velký vliv na soustředění dítěte má také jeho pracovní místo.  Záleţí na tom, zda 

má dítě svůj pokoj nebo má pokoj se sourozencem, či nemá ţádný. Dále můţe mít vliv  

na soustředění dítěte uspořádání nábytku, osvětlení, kvalita sedacího nábytku, teplota 

v místnosti atd. Tato kritéria se vztahují i na školní třídu. Měla by být dobře osvětlená a 

větraná, aby nebyl ve třídě vydýchaný vzduch. Také by měla být ve třídě přiměřená 

teplota. Nemělo by být přetopeno, a zároveň by neměla být ani zima. Dále by měla být 

třída vybavena kvalitním nábytkem, to je lavicemi a ţidlemi. Pokud dítě bolí záda, dýchá 

vydýchaný vzduch, či je mu horko nebo zima, nebude se moci soustředit a tím se nám ho 

nepodaří ani motivovat a zapojit do výuky.  

 

2.4.1.5 Nemoc 

Pokud je dítě nemocné, učí se samozřejmě špatně. Příčinou můţe být i obyčejná 

bolest hlavy. Pokud si dítě na bolest hlavy stěţuje častěji, měli bychom si s ním promluvit, 

co ho trápí. Bolest hlavy můţe mít mnoho příčin, například nedostatek spánku, psychické 

problémy, rušivé prostředí. 
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2.4.2 Potřeba bezpečnosti 

Uspokojení této potřeby je pro ţáka důleţité. Pokud nebude u ţáka uspokojena tato 

potřeba, můţe se to projevit ve školní práci a domácích úkolech následujícími způsoby: 

 „Dítě odmítá podávat výkon, protoţe ztratilo smysl ţivota. 

 Dítě je nesoustředěné, protoţe se ve svých myšlenkách zaobírá jinými problémy. 

 Dítě neustále odkládá své povinnosti, protoţe chce nejdříve promyslet a vyřešit své 

problémy.“ (Helms, 1996, s. 30).  

 

V následujících podkapitolách 2.4.2.1 a dále 2.4.3 a 2. 4. 4 vycházíme z Helmse 

(1996). 

2.4.2.1 Rodina 

Rodina představuje v pocitu bezpečí u dítěte hlavní roli. Rodina je pro dítě 

útočištěm a představuje pro něj bezpečné zázemí.  

Nejvíce dítě zasahují časté hádky mezi rodiči. Velmi bolestně působí na dítě i 

rozvod rodičů. Dalším velmi bolestným záţitkem pro dítě je úmrtí v rodině či kruhu 

blízkých přátel. Odchod blízkého člověka dítě vnímá jako ohroţení své vlastní existence. 

Děti poprvé o smrti jako o vlastním ohroţení začínají přemýšlet okolo pěti aţ šesti let.  

 

2.4.3 Denní režim 

Čím jsou děti menší, tím více potřebují mít stanovený denní reţim. Denní reţim 

ţáků základní školy zahrnuje mimo jiné dělání úkolů v určitou denní dobu. Rodiče by se 

měli s dětmi domluvit na určitém čase, v kterém domácí úkoly děti vypracují. Zároveň by 

dětem měli dát prostor pro jejich volnočasové aktivity, např. krouţek, návštěvu kamaráda, 

atd. 

Čím jsou děti starší, tím samostatněji by měly umět plánovat svůj denní reţim. 

Předpokládá se, ţe přibliţně od šesté třídy by dítě mělo mít vlastní zodpovědnost za svůj 

denní reţim. 
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2.4.4 Potřeba jistoty při učení 

 

Jednotné metody 

 Při nácviku nové látky i opakování by měli rodiče a učitelé pouţívat jednotné 

metody. Rodiče se často snaţí pomáhat dětem s plněním školních úkolů, a pokud děti ve 

škole něco nepochopí, rodiče se jim to snaţí vysvětlit. Bohuţel to ale rodiče často dětem 

vysvětlují jinak neţ učitel a děti jsou pak zmatené a nejisté. Proto pokud se rodiče 

rozhodnou dětem pomáhat s učením, měli by se nejdříve poradit s učitelem o metodách, 

které pouţít. 

 

Kontrola domácích úkolů ve škole 

 Učitel by měl ve škole provádět kontrolu domácích úkolů, které ţákům zadal. 

Ţákům, učiteli i rodičům to poskytuje zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Pokud učitel úkoly 

nebude kontrolovat, ţáci je nebudou psát. Učitel by měl také ţákům sdělit kritéria 

klasifikace domácích úkolů. 

 

Násilí, šikanování 

 Násilí a šikana jsou dnes velmi častými jevy ve škole. Dítě se stává obětí slovních a 

fyzických útoků násilných spoluţáků. To samozřejmě zasahuje jeho psychiku a významně 

ovlivňuje školní výsledky a vůbec vztah ke škole. Dítě nerado chodí do školy, je 

vystrašené a stresované. Učitel by měl jakékoli násilí a šikanu hned řešit. Do řešení by měl 

být zapojen celý učitelský sbor a vedení školy. Pokud zná učitel jména viníků, je nutné, 

aby jednal také s nimi. Nikdy šikanovanému dítěti nepomáhají rady typu: „Musíš se prostě 

bránit“ či „Tak choď do školy dřív, kdyţ tam ještě nejsou ti násilníci.“ Proti jakémukoli 

násilí nepomáhají slova, naopak je nutné jednat. 

 

Stěhování 

 Ke sníţení výkonů dítěte ve škole a k nesoustředěnosti můţe také přispět změna 

bydliště. Při přestěhování si dítě musí zvykat na nové prostředí, kamarády a musí se 

vyrovnat se ztrátou dřívějších kamarádů. Učitel i rodiče by měli v tomto období dítěti 

obzvláště pomáhat. Učitel by neměl na dítě tlačit, při učení by mu měl dát čas, aby si 

mohlo zvyknout na nové spoluţáky, na nové prostředí ve škole apod. 
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2.4.5 Potřeba seberealizace 

Tento druh potřeby je zaměřen na posílení vlastní sebedůvěry. „Snaha dosáhnout 

uznání, být významným a váţeným člověkem, snaha mít moc a dobré společenské postavení 

formuje sebedůvěru člověka.“ (Helms, 1996, s. 38).  

Pocit sebedůvěry u člověka nevzniká aţ v dospělosti, ale naopak se vytváří uţ  

od narození. Miminko, které se učí chodit a je přitom povzbuzováno, se snaţí dvojnásob, 

protoţe důvěra a podpora zvyšuje jeho sebehodnocení. 

Učitel ve škole by měl u dětí posilovat jejich sebedůvěru. Je to důleţité, protoţe 

kdyţ dá učitel dětem najevo, ţe jim věří, jejich školní výkon a motivace se zvýší. 

Sebedůvěru můţe učitel u ţáků posílit například pozitivním hodnocením, pochvalou, 

odměnou atd.  

Dalšími prostředky ke zvyšování sebehodnocení jsou: (Helms, 1996) 

 Moţnost samostatně rozhodovat a jednat. 

 Rostoucí míra zodpovědnosti. 

 Osvojení si morálních a kulturních zásad a pravidel. 

 Uznání vlastní osoby. 

 Ocenění výkonů. 

 Jistota, ţe ostatní mě vidí tak, jak se vidím já sám. 

Jako existují prostředky ke zvyšování sebedůvěry, tak jsou naopak prostředky, 

které sebedůvěru sniţují. Je to: (Helms, 1996) 

 Přeceňování. 

 Podceňování. 

 Nucení k výkonu. 

 Rozhodování o tom, kdy se mají dělat domácí úkoly. 

 Tlak očekávání. 

 Všeobecné pohrdání potřebami dítěte. 

Pokud narušíme potřebu sebedůvěry dítěte, dítě se začne určitým způsobem bránit. 

Lze se bránit třemi způsoby. Za prvé dítě uráţku „spolkne“, přejde, coţ vede k jeho 

uzavřenosti. Za druhé dítě provede tzv. „úhybný manévr“, to znamená, ţe příště v takové 

situaci začne například lhát a podvádět, a za třetí můţe dítě reagovat vzpurností a 

neposlušností.  

Při rozhovoru s dítětem bychom si měli dávat tedy pozor na to, co říkáme a jak to 

říkáme. Také bychom měli dát dítěti určitou volnost, aby mělo pocit, ţe můţe něco 

zvládnout samo a zvýšila se tak jeho sebedůvěra.  
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2.4.6 Sociální potřeby 

Uţ odmalička se dítě rozvíjí ve společnosti různých lidí. Tím se utváří sociální styk. 

Ten je důleţitou sloţkou v ţivotě dítěte a vůbec kaţdého jedince.  

Spektrum sociálních potřeb člověka je široké. Nejjednodušší sociální potřeby jsou 

vrozené. V průběhu vývoje jedince vznikají další potřeby, tzv. sekundární. Tyto potřeby se 

vztahují k zájmům celé společnosti a jejím morálním hodnotám.  

První potřeby, které se u dětí vytvářejí, jsou potřeby vázané na blízké osoby – otce, 

matku. Tyto potřeby se vytvářejí uţ od narození, kdy je dítě s otcem a matkou nejvíce 

v kontaktu. Nejdůleţitější potřebou tohoto druhu je pro dítě mateřská láska. Další důleţitou 

sociální potřebou u dětí je potřeba identifikace. Tato potřeba umoţňuje dítěti sociální 

učení, které znamená osvojování si komplexních způsobů chování a jednání přiměřených 

určité sociální situaci. Potřeba identifikace se u dítěte nejprve projevuje ve ztotoţňování se 

s rodiči. V mladším školním věku má na dítě velký vliv ještě učitel, od něhoţ si dítě 

osvojuje také některé způsoby jeho chování.  

Při začleňování dítěte do kolektivu se začínají u dítěte utvářet další sociální 

potřeby. Dítě se v kolektivu začíná orientovat buď na partnerské či kooperativní vztahy s 

dětmi – potřeba pozitivních vztahů neboli potřeba afiliace, nebo naopak u něj začíná 

převaţovat potřeba sociálního vlivu, případně potřeba prestiţe.  

 

2.4.6.1 Potřeba pozitivních vztahů (potřeba afiliace) a obava z odmítnutí 

Potřeba pozitivních vztahů patří mezi základní lidské potřeby. „Je to potřeba 

vřelých vztahů a partnerské shody, fyzického a vjemového kontaktu, lásky, přátelství, 

mezilidské shody, nekonfliktní a harmonické atmosféry.“ (Hrabal, Man, Pavelková, 1984, 

s. 44).  

Tato potřeba je u člověka uspokojována tím, ţe je v kontaktu s jiným člověkem. 

Lidé s vyšší úrovní této potřeby očekávají od druhých lidí pozitivní vztah a sami také tento 

pozitivní vztah nabízejí. Dále takoví lidé očekávají, ţe jejich vztah bude opětován. Pokud 

jejich vztah není opětován a tato zkušenost je dlouhodobá, dochází u těchto lidí k obavě 

z odmítnutí nabízeného vztahu. Můţeme rozlišit tři typy jedinců, a to podle toho, která 

z potřeb u nich převaţuje.  

 Typ s vysokou úrovní potřeby pozitivních vztahů a nízkou úrovní obavy 

z odmítnutí – tento typ nabízí pozitivní vztahy a také je očekává od druhých lidí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
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 Typ s nízkou potřebou pozitivních vztahů a s nízkou obavou z odmítnutí – 

tento typ člověka naopak sociální vztahy nevyhledává a při jejich neopětování není 

zraňován.  

 Typ s vysokou úrovní potřeby pozitivních vztahů a vysokou úrovní obavy 

z odmítnutí – u jedinců se projevuje psychickým napětím v neznámém sociálním 

prostředí. 

„Vztah mezi potřebou a obavou ovlivňuje směr a intenzitu sociálního chování 

jedince.“ (Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 44). Na sociální chování působí také situační 

činitelé, např. jak je osoba známá.  

Na vývoj sociálních potřeb u dětí má velký vliv rodinná výchova. Rodiče zpevňují 

určité chování dětí a tím aktualizují potřebu pozitivních vztahů a utvářejí předpoklady pro 

její splnění. 

 

V následujících kapitolách 2.4.6.2 a 2.4.6.3 vycházíme z autorů Hrabal, Man, 

Pavelková (1984). 

2.4.6.2 Potřeba vlivu 

O této potřebě hovoříme tehdy, kdyţ jedinec dokáţe přimět druhého člověka ke 

změně jeho jednání, názoru či chování.  

Potřeba vlivu můţe být buď pozitivní, nebo negativní. Negativní potřeba vlivu je 

charakterizována vztahem dominance – submise, to znamená, jestliţe já vyhraji, ty 

prohraješ. Tuto negativní potřebu vlivu pouţívají děti do doby, neţ se naučí 

socializovanějším a jemnějším způsobem ovlivňovat druhé lidi. V ţivotě vede tato potřeba 

ke zvyšování pocitu moci. Pro pozitivní potřebu vlivu je příznačný zájem o skupinu, o její 

cíle. Ţák pomáhá formulovat cíle skupiny, pomáhá skupině s dosaţením těchto cílů apod. 

2.4.6.3 Pedagogickopsychologiké charakteristiky ţáků s dominujícími 

sociálními potřebami 

Individuální přístup k motivaci ţáků je u učitele podmíněn znalostí dominujících 

potřeb a motivační sféry kaţdého ţáka. 

Nyní si představíme typy ţáků s dominujícími sociálními potřebami: 

 Ţáci s převaţující potřebou afiliace – ţák staví přátelství nad úspěch a 

schopnost. Přátelství vytváří spíše s lidmi pozitivních vztahů. Školní výkon 

ţák bere jako prostředek k získání náklonnosti rodičů, učitelů, kamarádů. 
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Nejlepších výkonů ţáci dosahují při skupinové práci. Ţáci se snaţí o 

příjemnou a uvolněnou atmosféru. 

 Ţáci s převaţující obavou z odmítnutí – ţáci, u kterých převaţuje tato 

potřeba, a současně mají potřebu úspěšného výkonu, staví svůj individuální 

úspěch  

nad skupinový. Takový ţák je bázlivý. Dále jsou ţáci méně ochotní k afiliaci 

se ţáky, kteří mají rozdílné postoje, protoţe předpokládají, ţe tyto rozdílné 

postoje povedou ke konfliktu a odmítnutí. Ve stresové situaci se chovají 

způsobem, který vyvolává negativní reakce okolí. Ostatní ţáky většinou 

hodnotí pozitivně. Sami jsou ale většinou ostatními hodnoceni negativně. U 

ostatních ţáků také předpokládají větší sebedůvěru neţ u sebe. 

 Ţáci s převaţující potřebou vlivu – ţáky s převaţující potřebou vlivu 

můţeme rozdělit do dalších dvou skupin podle toho, zda mají či nemají ve 

třídě vliv a jakým způsobem ho uplatňují: 

 Ţáci s vysokou potřebou vlivu bez reálného vlivu ve třídě – 

ţáci se snaţí proniknout mezi spoluţáky, aby mohli uplatňovat 

svůj vliv. Způsoby uplatňování vlivu záleţí na osobnosti ţáka a na 

jeho potřebách. Na základě toho se jim můţe dařit v různé míře 

spoluţáky ovlivňovat. Můţe se ale také stát, ţe k uspokojení 

potřeby vlivu vůbec nedojde. Při uplatňování vlivu mohou být také 

agresivní. 

 Ţáci s vysokou potřebou vlivu s reálným vlivem ve třídě – tito 

ţáci mají ve třídě skutečný vliv a jsou hlavními hybateli třídy. 

Záleţí  

na nich, kterým směrem svůj vliv uplatňují. Buď mohou 

uplatňovat svůj vliv k aktivitám, které nesouvisí s učební činností, 

to znamená, ţe uplatňují vliv směrem od učební činnosti, nebo 

naopak mohou uplatňovat vliv směrem k učební činnosti. Tito ţáci 

jsou ve škole často oporou učitelů a uvědomují si, ţe jedním ze 

zdrojů vlivu je školní výkon. Uplatňování vlivu směrem od učební 

činnosti můţe být v některých případech negativní. V tomto 

případě by si měl učitel s ţákem promluvit, aby uplatňování vlivu 

nebylo negativní ale pozitivní.  
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2.4.7 Výkonové a volní potřeby 

S rozvojem ţákova Já dochází k rozvoji dalších potřeb. „Jsou motivačním zdrojem 

činnosti a chování, které směřuje jednak k osamostatňování, potvrzení a prosazení Já, 

jednak k jeho obraně je-li ohroţeno.“ (Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 62).  

  

Jako první se začíná projevovat potřeba autonomie neboli samostatnosti. Ta začíná 

kolem třetího roku ţivota dítěte. Význam této potřeby stoupá ve škole. I přestoţe je dítě 

v kolektivu ţáků, je vedeno a jeho činnost je řízena učitelem, potřebuje prostor  

pro rozhodování o svých aktivitách. Pokud ţák tento prostor nedostane a nebude se moci 

rozhodovat sám, začne být pasivní. Tato situace také můţe postupně v ţákovi vyvolat 

odpor ke škole.  

Další důleţitou potřebou u dítěte je potřeba kompetence, to znamená něčemu 

rozumět, být někým, kdo něco umí. V rámci této potřeby je důleţité, aby učitel u ţáka 

hledal oblasti,  

ve kterých ţák vyniká, tyto oblasti dále rozvíjel a u ţáka je vyzdvihoval. Důleţité je také 

učitelovo pozitivní hodnocení a povzbuzení ţáka, a to jak v oblastech, ve kterých ţák 

vyniká, tak i v těch opačných, ve kterých naopak nevyniká.  

Další potřebou v oblasti výkonové motivace je potřeba úspěchu a potřeba vyhnutí 

se neúspěchu. Potřebu úspěchu řadíme k potřebám, které uspokojují vlastní Já. Potřeba 

vyhnutí se neúspěchu patří do skupiny potřeb obrany Já. Obě potřeby se u dítěte vyvíjí 

v momentě, kdy je schopno vykonávat nějakou cíleně zaměřenou činnost, jejíţ výsledky 

hodnotí okolí.  

 

Následující kapitoly 2.4.7.1 a 2.4.8 vychází z autorů Hrabal, Man, Pavelková, 1984.  

2.4.7.1 Výkonová motivace ve škole 

Dítě přicházející do školy se stává objektem hodnocení. Hodnocení přisuzuje 

úroveň jeho výkonům ve srovnání s ostatními ţáky. Dítě se tím dostává do role úspěšného, 

průměrného či neúspěšného ţáka. To samozřejmě ovlivňuje jeho motivaci. Úspěšný ţák 

bude více motivován k učení neţ ţák neúspěšný. Kaţdý ţák zaţil ve škole jak úspěch, tak i 

neúspěch. Časem ţák získává zkušenosti se školním úspěchem či neúspěchem a postupně 

se u něj vytváří tzv. specifické školní výkonové potřeby. Tyto potřeby mohou, či nemusí 

být v souladu s obecným výkonovým zaměřením ţáka.  
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U kaţdého ţáka převaţují jiné výkonové potřeby. Je tedy nutné přistupovat 

v motivaci ţáků individuálně. Aby učitel mohl u ţáka uplatňovat individuální přístup, musí 

znát výkonové zaměření ţáka. U některých ţáků můţe převaţovat potřeba úspěšného 

výkonu, u jiných zase potřeby vyhnutí se neúspěchu a nakonec můţe převaţovat potřeba 

vyhnout se úspěchu.  

Ţáci s převaţující potřebou úspěšného výkonu jsou ve škole vytrvalí a nevzdávají 

se. Aby dosáhli úspěchu, jsou schopni překonávat i překáţky při řešení úkolů. Většinou si 

vybírají úkoly střední obtíţnosti, protoţe příliš snadné úkoly pro ně nemají hodnotu. 

Nebojí se ani soutěţení s rovnocennými partnery. Úspěch či neúspěch berou jako 

informaci o svých schopnostech. Učitel by měl pro ţáky takto motivované vybírat úlohy, 

ve kterých budou moci uplatnit své schopnosti a budou je dále rozvíjet. 

Naopak pro ţáky s převaţující potřebou vyhnutí se neúspěchu znamená kaţdá 

situace, kdy musí pouţít své schopnosti, strach ze selhání. Ţáci se bojí, ţe jejich schopnosti  

na vyřešení úkolu nestačí a zaţijí neúspěch. To chápou jako své selhání, které ukazuje 

jejich neschopnost. Proto se ţáci raději takovýmto situacím vyhýbají. Nemají rádi 

srovnávání svého výkonu s výkony ostatních.  

Třetí typ představují ţáci s převaţující potřebou vyhnout se úspěchu. V tomto 

případě se nejedná a potřebu, ale spíše o určitý způsob chování. Příkladem tohoto typu je 

ţák, který ví odpověď na učitelovu otázku, ale nepřihlásí se. Můţe to být například proto, 

ţe ţák má strach, ţe by jeho výkon mohl ovlivnit jeho vztahy s kamarády. Jedná se o 

například o situaci, kdy ţák je nadaný a kamarádí se s ţáky s průměrnými nebo horšími 

schopnostmi. Nadaný ţák se nechce odlišovat od svých kamarádů, aby o ně nepřišel. Dále 

je moţné, ţe se ţák nechce svým výkonem odlišovat od průměru celé třídy.  

 

2.4.8 Potřeby poznávání 

Vnitřně motivovaný ţák se učí sám od sebe. Učí se proto, aby poznal něco nového 

a něco nového se naučil. Své potřeby uspokojuje jak samotnou učební činností, tak i 

získanými poznatky. Potřeby poznávání patří mezi nejdůleţitější potřeby. Jedná se o 

potřeby sekundární a nemusí se plně rozvinout u kaţdého ţáka. Nejlepší období pro 

rozvíjení těchto potřeb představuje školní docházka. Potřeby poznávání jsou jedním ze 

zdrojů rozvoje celé osobnosti a zároveň jsou nejlepší motivací ţáků k učení. Potřeby 

poznávání jsou potřeby funkční, to znamená, ţe k jejich uspokojování dochází uţ během 

samotné poznávací činnosti.  
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Mezi potřeby poznávání patří: 

 potřeba smysluplného receptivního poznávání – potřeba získávání nových 

poznatků, projevuje se snahou získat nové informace.  

 potřeba vyhledávání a řešení problémů – tato potřeba je vyvolána kaţdou 

problémovou situací. 

 

2.4.8.1 Potřeba receptivní a potřeba řešení problémů 

Existují dva typy ţáků, a to ţáci, kteří jsou zaměřeni na získávání nových 

vědomostí, a ţáci, kteří jsou zaměřeni na řešení problémů, na problémové úkoly ve 

vyučování. Tomu by také učitel měl přizpůsobit výuku. Bohuţel někdy je to těţké u ţáků 

rozpoznat. Proto by měl učitel do vyučovacího procesu zařadit takové metody, aby byly 

uspokojeny oba druhy potřeb. (Hrabal, Man, Pavelková, 1984) 

 

 V kapitole 2.5 a jejich podkapitolách budeme vycházet z autorů Lokša, Lokšová 

(1999). 

 

2.5 Rozvíjení motivace žáků aktualizací jejich potřeb 

Motivaci u ţáků můţeme rozvíjet také aktualizací jejich potřeb. Jde především o 

potřeby sociální, výkonové a poznávací. Tento způsob rozvíjení motivace patří mezi 

způsoby nejúčinnější.  

2.5.1 Potřeby poznávací 

Z těchto potřeb vychází v rozhodující míře vnitřní motivace. Pokud se nám 

poznávací potřeby podaří u ţáka probudit, učení se stává vnitřně motivovanou činností a 

tím jsou u ţáka uspokojeny jeho poznávací potřeby.  

Nejúčinnější metodou, jak u ţáka probudit jeho poznávací potřeby, je problémové 

vyučování. Při řešení problémových úkolů dochází u ţáka k rozvoji jeho myšlení, 

schopností a vědomostí. Také se formuje jeho osobnost.  

Pro řešení problémové úlohy musíme poznat strukturu a sloţení úlohy. Kaţdá úloha  

se skládá ze tří sloţek, a to podmínky úlohy, poţadavky úlohy a operátory úlohy. 

Podmínky úlohy zahrnují třídu pojmenovaných jednotek, o nichţ v úloze hovoříme, a 

vztahy mezi nimi. Poţadavky úlohy pro nás představují cíl řešení neboli výsledek. A 
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nakonec operátory úlohy představují souhrn poţadavků, které musí být splněny, aby bylo 

dosaţeno výsledku.  

Pro řešení problémové úlohy je nutné u ţáků formovat specifický přístup k řešení 

úloh  

1. Ţáky je třeba učit logicky rozebírat úlohy, vytvářet u nich takové návyky, 

aby nezačali hledat řešení neznámé úlohy bez její předběţné analýzy. 

2. Ţáci musí hledat strukturní zvláštnosti úloh, nalézt k jejich řešení 

všeobecnou organizaci činnosti.  Je proto třeba společně se ţáky zkoumat 

zadané úlohy, jejich strukturu a zvláštnosti, charakter pouţívaných 

všeobecných metod řešení.  

3. Řešení jednotlivých úloh musí být jen prostředkem k osvojení všeobecných 

metod a schémat činností, aplikovatelných při jejich řešení.  

4. Po nalezení správného řešení úlohy musí ţáci udělat konečnou zpětnou 

analýzu řešení s cílem objasnit všeobecné zákonitosti postupu pouţitého při 

řešení a nalézt případně racionálnější řešení.  

Pouţití těchto metod spolu s dalšími progresivními vyučovacími metodami umoţní 

u ţáků uţ v mladším školním věku poloţit základy motivace řešení učebních úloh.  

Problémová úloha by měla v ţákovi vyvolat vnitřní konflikt, který ho aktivizuje 

k poznávací činnosti. 

 Důleţité je také dodrţovat pravidla formování osobnosti ţáků prostřednictvím 

učebních úloh v souladu s cíli vzdělávacího procesu. Patří sem:  

 poznat osobnost ţáka, který má úlohu přijmout,  

 vytvořit takové podmínky učební činnosti, aby si ţák mohl práci sám zorganizovat, 

 definovat úlohu tak, aby byly jasné její cíle a podstata, 

 poskytnout ţákovi moţnost spolurozhodování o cílech a úkolech, prostředcích a 

organizaci učební činnosti, 

 prezentovat ţákovi úkol jako zajímavý problém. 

Dalším důleţitým pravidlem, které by měl učitel dodrţovat, je, ţe úlohy by měly 

být dostatečné náročné a měly by rozvíjet osobnost ţáka. Učitel by měl tedy zadávat úlohy, 

které převyšují schopnosti ţáků. Jedině tak můţe dojít k rozvíjení jejich motivace. 

V opačném případě můţe dojít u ţáka k pasivitě ve vyučování. Velmi důleţitá je také 

interiorizace (zvnitřnění) úloh. Pokud si ţák úlohy interiorizuje a přijme za vlastní, bude 

mít větší chuť k jejich řešení a také ho řešení bude více bavit. Dále se ţák bude snaţit 
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nalézt originální řešení. Bude uplatňovat více svoji tvořivost. Učitel by si měl tedy dávat 

pozor, jaké úlohy zadává.  

S aktualizací poznávacích potřeb také souvisí obsah vyučování. Učitel by měl volit 

témata, která budou ţáky zajímat. Měl by volit témata, která budou rozvíjet schopnosti a 

osobnost ţáků. Pokud učitel zvolí téma pro ţáky zajímavé, budou aktualizovány jejich 

poznávací potřeby a tím se zvýší jejich motivace. Ţáci se budou učitele vyptávat a budou 

se snaţit sami si něco k tématu najít, budou se chtít o tématu dozvědět co nejvíce. Pokud 

učitel zvolí nezajímavé téma a navíc ho dětem v hodině podá nezáţivným způsobem, děti 

nebudou motivovány a budou v hodině pasivní.  

2.5.2 Výkonové potřeby 

Výkonové potřeby patří mezi další druh potřeb, které je důleţité u ţáků 

aktualizovat. 

Mezi výkonové potřeby patří mimo jiné potřeba úspěchu a potřeba vyhnutí  

se neúspěchu. Potřeba úspěchu vzniká uţ při výchově v rodině. Je důleţité, aby rodina na 

dítě kladla adekvátní poţadavky, povzbuzovala ho k samostatnosti a k přesnosti výkonu. 

Příčinu úspěchu dítě vidí ve svých pozitivních vlastnostech, naopak neúspěch dítě připisuje 

nedostatečnému vynaloţení svých sil. Stejně jako doma, to funguje i ve škole. Učitel by 

měl na dítě klást přiměřené nároky a hlavně dítě povzbuzovat a pozitivně hodnotit. I kdyţ 

se dítěti něco nepovede, měl by se učitel snaţit najít na výkonu dítěte něco pozitivního a 

pochválit ho.  

Aby učitel a rodiče mohli klást na ţáka přiměřené poţadavky, musí znát jeho 

aktuální vědomosti a schopnosti. Teprve potom mohou klást přiměřené poţadavky. Jak uţ 

bylo řečeno, je také důleţité pozitivní hodnocení, a to jak ve škole, tak i doma.  

Výchovné působení jak ve škole, tak i v rodině by mělo být zaměřeno na formování 

potřeby úspěšného výkonu. Je nutné, aby dítě vědělo, ţe prostředí odlišuje dobrý výkon  

od výkonu průměrného či špatného a také tento výkon rozdílně hodnotí. 

2.5.3 Sociální potřeby 

 „Sociální potřeby určují typ interakce ţáka a jsou silnou vnější motivací jeho 

učební činnosti.“ 

Sociální motivace vzniká a rozvíjí se aktualizací sociálních potřeb v procesu 

sociální interakce. Učitel by si měl uvědomit, ţe svým chováním, vystupováním a 

metodami vedení vyučovacího procesu působí na motivační atmosféru ve třídě a 

formování sociální motivace ţáků. Působí na ţáky svým motivačním chováním, v němţ se 
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odráţí úroveň jeho sociálních potřeb. Dále ovlivňuje motivační atmosféru ve třídě a působí 

na ţáky pouţitými vědomými i nevědomými technikami interakce se ţáky a také svými 

výchovnými postupy. Učitel by měl být spravedlivý, poctivý, pravdomluvný a měl by být 

ţákům příkladem. Ţáci si totiţ z učitele často berou příklad, a to by si měli učitelé 

uvědomit. Jak budou s ţáky jednat učitelé, tak budou jednat ţáci s nimi.   
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3 Hodnoty a hodnotová orientace 

„Hodnotová orientace je podstatným prvkem vyučování. Toto učení o hodnotách je 

nonverbálně přítomno i ve vztazích mezi ţáky a učiteli, mezi členy učitelského sboru, mezi 

učiteli a ředitelem, školou a rodiči, ve vztahu učitele k jeho předmětu, v organizaci učení, 

v kázni a pořádku, tedy obecněji v sociálních zkušenostech, jeţ ţák získává ve třídě.“ 

(Horák, 1996, s. 4). 

Hodnotovou orientaci tedy můţeme zařadit mezi nejdůleţitější vztahy lidí 

k přírodnímu a společenskému prostředí, protoţe ovlivňuje chování a jednání lidí. Utváření 

hodnotové orientace prostřednictvím učení by proto mělo být jedním ze základních cílů 

kaţdé školy. Pokud hodnotová orientace ve vzdělání chybí, nemají lidé pocit odpovědnosti 

za své vlastní jednání a chování.  

 

3.1 Hodnoty 

Myšlenky o hodnotách můţeme najít v úvahách jak o školním, tak i mimoškolním 

vzdělávání. Hodnoty vstupují do sociálních a individuálních procesů a výrazně ovlivňují 

chování a jednání kaţdého jedince. Mají také značný vliv na sebezdokonalování člověka a 

hledání jeho místa ve světě.  

„Základ hodnot je třeba hledat v těch lidských činnostech, které odpovídají 

potřebám a zájmům lidí.“ (Horák, 1997, s. 16).  

Hodnoty můţeme chápat buď jako všechno, co nám přináší uspokojení, co 

uspokojuje naše potřeby a zájmy, nebo v uţším smyslu můţeme hodnoty chápat jako 

základní kulturní kategorie, které odpovídají našim vyšším tendencím, normám a ideálům, 

zvláště sociálním, mravním a estetickým. V prvním případě se ale nejedná o hodnoty, ale 

spíše o významy  

či priority pro člověka. Naopak v druhém případě uţ máme na mysli skutečné hodnoty.  

Hodnoty a jejich význam jsou pro člověka velmi důleţité. Hodnoty totiţ pomáhají 

integrovat člověka do společnosti, pomáhají mu zaujmout ve společnosti určitou pozici, 

vyjádřit jeho názor, projevit jeho charakter či angaţovat se v tom, co je pro člověka 

důleţité a co ho baví.  

Hodnoty také můţeme třídit. Uvedeme si tři druhy hodnot: 

1. výkonové – tyto hodnoty mají souvislost s podáním výkonu, efektivností, 

rentabilitou, uţitností pro jednotlivce nebo skupinu. Jsou ekonomicky ocenitelné. 



 32 

2. etické – tyto hodnoty souvisí s mravními otázkami a mravním rozhodováním; 

3. estetické – hodnoty související s krásou a s potřebou krásna. 

 

Co se týče podstaty hodnot, tak nemáme jednoznačné definice. Naopak v průběhu 

filosofického myšlení se vytvořila čtyři základní pojetí chápání a pojímání hodnot. Jedná 

se o pojetí objektivistické, subjektivistické, relacionostické a instrumentalistické.  

Objektivistické pojetí 

„Objektivistické pojetí chápe hodnoty jako kvality věcí, které se navenek projevují 

v souhrnu vlastností těchto věcí. To znamená, ţe hodnoty vyplývají z podstaty věcí a jevů.“ 

(Horák, 1997, s. 15).  

Subjektivistické pojetí 

Subjektivistické pojetí naopak za hodnoty povaţuje vůli hodnotícího subjektu, jeho 

hodnocení. Z toho vyplývá, ţe hodnoty objektivně neexistují a vznikají aţ při hodnocení 

člověkem.  

Relacionostické pojetí 

Relacionostické pojetí chápe podstatu hodnoty ve vztahu mezi kvalitami objektu a 

kvalitami subjektu. „Hodnoty vznikají jako produkt hodnocení ve vztahu k určitým 

kvalitám objektu.“ (Horák, 1997, s. 15). Hodnocením dochází k formování hodnot a 

zároveň vzniká hodnotová orientace.  

Insrumentalistické pojetí 

Základem instrumentalistického pojetí je fakt, ţe hodnotou se pro člověka mohou 

stát věci nebo vztahy, uspokojují-li nějakou lidskou potřebu. Hodnoty jsou tedy chápány 

jako nástroj uspokojování potřeb. 

 

3.2 Hodnotová orientace 

„Hodnotovou orientaci chápeme jako vzájemně se ovlivňující proces orientace 

hodnotami a orientace na hodnoty. To znamená, ţe hodnotovou orientaci si vytváří kaţdý 

člověk částečně sám a částečně na základě jiţ existujících hodnot sociálních skupin a 

jednotlivců, se kterými přichází do styku a na jejichţ činnosti se podílí.“ (Horák, 1997, s. 

20).   
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Smysl hodnotové orientace spočívá v tom, ţe vysvětluje lidské jednání a chování. 

Pomáhá nám pochopit, proč se člověk zachoval tak a ne jinak. 

Důleţitým pojmem v hodnotové orientaci je přesvědčení. 

 

3.2.1 Přesvědčení 

Denně je člověk o něčem přesvědčován, a to nejen lidmi, ale také médii. Můţe být 

přesvědčován reklamou v televizi, zprávami, článkem v novinách apod. Během ţivota si 

také člověk utváří různé druhy přesvědčení, např. politické, ekologické, mravní, vědecké a 

další.   

Přesvědčení tvoří důleţitou sloţku osobnosti člověka. Má vliv na jeho chování, 

jednání a činy. „Přesvědčení jsou těmi hlubokými principy, které podmiňují jak „hlavní 

linii“ jednání, tak kaţdý jednotlivý čin.“ (Horák, 1996, s. 38). Můţeme tedy říci, ţe 

přesvědčení je úzce spjato s jednáním člověka.  

„Přesvědčení jsou sloţitě uspořádaným systémem idejí, ideálů, vzorů, hodnot, 

potřeb, zájmů, citů, emocí a vůle lidí, které se změnily v jejich zaměřenost.“ (Horák, 1996, 

s. 38).  Z toho vyplývá, ţe přesvědčení také souvisí s charakterem osobnosti.  

Přesvědčení souvisí s výběrem ţivotní cesty a se snahou jedince najít si své místo  

ve společnosti. Pokud tedy nastane nějaká změna přesvědčení, nastává zároveň změna i 

podstaty lidské osobnosti.  

Ve struktuře přesvědčení můţeme rozlišit tři sféry, které jsou navzájem propojené.  

Za prvé se jedná o sféru proţitkovou. Její součástí je víra, naděje, tuţby, představivost, 

fantazie, intuice. Za druhé můţeme rozlišit sféru racionálně logickou. Ta obsahuje 

poznatky, ideje a ideály. Třetím druhem sféry je sféra volní. Ta charakterizuje stupeň 

připravenosti člověka jednat v souladu s výše uvedenými sloţkami.  

Co se týče přesvědčení ve výchovně-vzdělávacím procesu, jedná se o dlouhodobý 

proces cílevědomého ovlivňování. Je to dáno tím, ţe ţáky ve škole mimo jiné učíme, aby si 

utvářeli vlastní názor. Pojem přesvědčení ve výchovně-vzdělávacím procesu můţeme tedy 

chápat jako prostředek k ujišťování se o správnosti poznání ţáky.  
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3.3 Hodnoty, hodnotová orientace a škola  

Utváření pozitivní hodnotové orientace u dětí by mělo být součástí školního 

vzdělávání.  

V utváření hodnotové orientace ţáků má významné místo klima školy a třídy, na 

jehoţ charakteru se podílejí velkou měrou učitelé. Jejich roli v této oblasti zdůrazňují 

dokumenty České vzdělání a Evropa a Bílá kniha (2001).  

Učitel by měl u dětí vytvářet kladnou hodnotovou orientaci a sám by měl jít dětem 

příkladem. „Má malou cenu zdůrazňovat dětem nezbytnost tolerance a soucitu, jestliţe si 

učitel ve svém vlastním jednání s třídou počíná netolerantně a necitelně. Obdobně nemá 

smysl učit poctivosti, jestliţe učitel dá svým chováním najevo, ţe nemá nic proti nějakým 

machinacím, kdyţ se mu to hodí. Nemá smysl učit spravedlivé nestrannosti, kdyţ učitel 

uplatňuje vůči dětem nestejná měřítka.“ (Fontana, 2003, s. 240)  

V takovémto případě si děti kladnou hodnotovou orientaci neutvoří. Můţe se 

dokonce stát, ţe na hodnoty začnou pohlíţet s pohrdáním, stejně jako na učitele, který tyto 

hodnoty nedodrţuje, a nic pro něj neznamenají. 
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4 Zájmy  

Pokud chce učitel ţáka úspěšně motivovat, musí brát ohledy na jeho zájmy. Zájmy 

jsou důleţitým motivačním činitelem. 

„Zájem je získaný motiv, který se projevuje kladným emočním vztahem jedince k určité 

skutečnosti a k určitému druhu činnosti: např. zájem o hudbu, o sport, o přírodní vědy, 

popřípadě speciálněji o určitý druh hudby nebo sportu, o určitou oblast biologie apod.“  

(Čáp, Mareš, 2001, s. 145). 

Děti obvykle mají zájem o ty věci, které jim pomáhají zvládat problémy a obtíţe 

v jejich ţivotě. Takové zájmy mají pro děti vysokou hodnotu. 

„Zájem o nějakou činnost konanou ze záliby (ovšem i o školní předmět) můţe 

vzniknout v odezvu na zpevňování od rodičů, nebo dokonce následkem spojení mezi 

takovými zálibami a rodiči samými.“ (Fontana, 2003, s. 235).  

V určité míře se na vzniku zájmů podílejí i vrození činitelé, např. dovednosti. Pokud 

má dítě dobrý hudební sluch, projeví sklony k hudbě (např. učit se na nějaký hudební 

nástroj) mnohem dříve, neţ začne jeho hudební vzdělávání ve škole.  

„Vznik zájmu závisí na řadě vzájemně se k sobě vztahujících činitelů. Aby učitel 

pomohl dítěti rozvinout zájem (či s ním související schopnost) o věci, které jsou pokládány  

za hodnotné, spočívá jeho úkol v zásadě v tom, aby: 

 k tomu poskytoval vhodné příleţitosti, 

 ukázal dětem, k čemu je takový zájem uţitečný, 

 nehodnotil kompetenci dětí v dovednostech, které se zájmem souvisejí, dokud 

nedostaly dostatek příleţitostí nezbytných k jejich vytvoření, 

 dával najevo vlastní nadšení a zaujetí.“ (Fontana, 2003, s. 235). 

Dalším důleţitým pravidlem je, ţe učitel by neměl dítě trestat nebo se na něj zlobit, 

pokud se mu nepodaří daný zájem u dítěte rozvinout nebo pokud dítě k danému zájmu 

nemá takový citový vztah jako sám učitel. V takovém případě dítě začne pociťovat k zájmu 

odpor. Je dobré nechat dítěti volnost a zájem se u dítěte můţe rozvinout později.  

Je třeba si uvědomit, ţe kaţdé dítě, kaţdý člověk je jedinečný. Kaţdý z nás má jiné 

psychologické vlohy a kaţdý z nás má také jiné ţivotní zkušenosti a nemohou nás všechny 

těšit stejné věci.  
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5 Období pubescence 

Aby měla práce ucelený charakter, je třeba se také zaměřit na vývoj osobnosti jedince 

a na změny během tohoto vývoje. Jelikoţ ve výzkumu jsou zahrnuti ţáci 2. stupně základní 

školy (věk 11 – 15 let), zaměříme se na období pubescence.  

Pubescencí se nazývá první fáze dospívání. Pubescence začíná přibliţně v jedenácti 

letech a končí kolem patnáctého roku. Během tohoto období dochází u člověka k mnohým 

změnám, a to jak somatickým, tak i psychickým. Postupně se začíná měnit i způsob 

myšlení. Dítě začíná být schopno myslet abstraktně. To znamená, ţe přemýšlí o věcech, 

které se ještě nestaly. Postupně se pubescent začíná osamostatňovat a přestává být vázán na 

rodiče. Svou pozornost směřuje ke svým vrstevníkům, kteří pro něj mají velký význam. 

Postupně se s nimi ztotoţňuje. „Zakončuje povinnou školní docházku a volí si svoje 

budoucí povolání, které bude spoluurčovat i jeho sociální postavení. Získává první 

zkušenosti s počátky partnerských vztahů, dospívání je dobou prvních lásek.“ (Vágnerová, 

2000, s. 209).  

 

5.1 Prožívání 

Výrazným znakem puberty je změna v proţívání. Tato změna se projevuje častými 

výkyvy nálad pubescenta a jeho přecitlivělými reakcemi na běţné podněty. Pubescent si 

své chování uvědomuje a i pro něj je jeho chování nepříjemné. Nedokáţe ale vysvětlit 

příčinu svého chování. (Vágnerová, 2000) 

Mění se i emoční reakce pubescenta. Často jsou nepřiměřené vůči podnětům a 

proměnlivé. Je velmi těţké předpovědět, jak pubescent na podnět zareaguje. Dále se u 

pubescenta projevuje větší impulsivnost a nedostatek sebeovládání. To vede k častým 

konfliktům s jeho okolím.  

Mezi další změny proţívání patří uzavřenost. Pubescent se uzavírá před svým okolím 

a nerad dává najevo své city, které povaţuje za intimní. Obává se reakce okolí. Bojí se 

výsměchu a nepochopení, či se pouze stydí vyjádřit svůj názor a projevit své city. 

Celkově je pubescent nejistý. Nejistotu ještě více umocňuje reakce okolí na 

pubescenta, která nebývá vţdy pozitivní. Tato nejistota vyvolává obranné reakce 

pubescentů, a to: 

 Mechanismus kyvadla – pubescent se vrací k dětskému chování. Situaci řeší 

nějakou hrou či si povídá s rodiči. Jindy by toto řešení povaţoval za dětinské. 
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 Únik do fantazie – pubescent se odpoutá od reality a snaţí se alespoň 

symbolicky zvládnout problém, který nemůţe v realitě vyřešit. 

  

5.2 Poznávací procesy 

V pubertě dochází k rozvoji poznávacích procesů. S nástupem puberty přichází mimo 

jiné i změna uvaţování. „Piaget nazval tuto fázi stadium formálních logických operací.“ 

(Vágnerová, 2000, s. 216).  

 Pubescenti a obecně dospívající nejsou ve svém uvaţování uţ tolik vázáni na realitu. 

Nepotřebují uţ znát realitu, začínají uvaţovat hypoteticky. To znamená, ţe dokáţí 

přemýšlet i o situacích a problémech, které se ještě nestaly. Dokáţí vymyslet i nereálné 

moţnosti řešení problému. Mladší školáci ještě takto uvaţovat nedokáţou. Ke svému 

uvaţování potřebují znát realitu. „Dětství je charakteristické úsilím o poznání a pochopení 

světa, tj. jaký svět je, dospívání je typické potřebou a schopností uvaţovat o tom, jaký by 

tento svět mohl, resp. měl, být.“ (Vágnerová, 2000, s. 217).  

 

5.3 Identita 

Všechny změny, které v pubertě nastávají, ovlivní pubescentovu identitu. Erikson 

(1964) dospívání chápe jako fázi hledání a rozvoje vlastní identity. Dospívající se snaţí 

najít nový smysl sebepojetí a ţivota. Postupně získává nové kompetence a role, s nimiţ se 

musí vyrovnat a zaujmout k nim nějaký postoj. To znamená zhodnotit jejich význam. 

Při vytváření nové identity se dospívající snaţí uskutečnit svou představu, jaký by 

chtěl být. Při tomto procesu projevuje úsilí o hlubší sebepoznání. Mění své pocity, 

proţitky, uvaţování apod. (Vágnerová, 2000) 

Proces proměny identity přitahuje větší pozornost dospívajícího. To znamená, ţe 

dospívající se sám sebou zabývá ve zvýšené míře.  

Změna chápání vlastní identity má souvislost s rozvojem poznávacích operací. 

Pubescent o sobě totiţ začne přemýšlet v abstraktní rovině. Uvaţuje o tom, jaký by chtěl 

být, i kdyţ takový zatím není. 

S pojmem identita souvisí také introspekce, coţ je nový způsob sebepoznání, který se 

začíná objevovat právě v pubertě. Introspekce znamená zaměření člověka na vlastní pocity, 

myšlenky a proţitky. 

Pro pubescenta je také důleţité srovnání s jinými lidmi. Tím si pubescent hledá nové 

vzory a ty staré naopak odmítá.  
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Při utváření a rozvoji vlastní identity je pro jedince důleţité tzv. stadium skupinové 

identity. Toto stadium je pouze přechodné. Tato stadia pomáhá jedinci v případě, ţe jeho 

vlastní identita je nejasná. Skupina jedince formuje. Jedinec přebírá její zájmy, styly 

chování, oblékání apod. Tím si postupně vytváří vlastní identitu.  

Při utváření vlastní identity hraje důleţitou roli jedincova fantazie. Jedinec si jejím 

prostřednictvím představuje sám sebe, vytváří si určitý ideál apod. 

 

5.4 Socializace 

Socializace je proces začlenění jedince do společnosti. Ve společnosti pak jedinec 

hraje různé sociální role. Pubescent odmítá demonstrovanou formální autoritu, např. 

rodiče, učitele apod. Tím dochází k odmítání podřízených rolí. Autoritu pubescent přijímá, 

jenom kdyţ je přesvědčen, ţe si ji zaslouţí. Velký význam pro pubescenta mají vrstevnické 

skupiny a role v nich přijímané. Pro takovéto role je pubescent schopen udělat mnoho. 

 

5.5 Škola 

Ve škole hraje pubescent roli ţáka. Tuto roli bere většinou jako bezvýznamnou a 

chápe ji jako nutnost. Školní prospěch potom ţák chápe spíše jako hodnotu rodičů. 

Většinou si říká, ţe se učí kvůli rodičům a ne kvůli sobě. Postupně si ţák vytvoří tzv. 

osobní standard. To znamená výsledek školní práce, který je akceptovaný jak učitelem, tak 

i rodiči ţáka. Tohoto standardu ţák dosahuje, aniţ by vynaloţil větší úsilí. Za důleţité ve 

své ţákovské roli ţák povaţuje tendenci příliš se nenamáhat, pokud to není nutné. 

(Vágnerová, 2000) 

Co se týče učiva, tak o něj většina pubescentů zájem nemá. Učitel by se měl snaţit 

podat ţákovi učivo co nejsrozumitelněji. Pokud je učivo pro ţáka sloţité, ţák učivo 

odmítá, protoţe posiluje jeho nejistotu. Učivo často pubescenti povaţují za bezvýznamné a 

samoúčelné. 

Ve třídě pubescentů učitel ztrácí své postavení. Pubescenti tolerují, ţe je učitel bude 

nutit k učení. Za podstatné u učitele pubescenti povaţují schopnost srozumitelně vysvětlit 

látku. Nejvíce pubescenti oceňují učitele, který se nad ně nepovyšuje a neukazuje svou 

nadřazenost.  
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5.6 Vrstevníci  pubescenta 

Pro pubescenta mají jeho vrstevníci velký význam. Jsou to pro něj lidé, kteří mají 

stejné problémy jako on. Pomáhají mu při změně jeho identity. Slouţí jako opora stávající 

identity. Vrstevnická skupina poskytuje pubescentovi také určité zázemí v době, kdy 

dochází k jeho osamostatňování a kdy se uvolňují rodinné vazby. Vrstevníci se mohou stát 

pro pubescenta neformální autoritou a mohou na něj mít větší vliv neţ dospělí.  

Zpočátku tvoří vrstevnickou skupinu jedinci jednoho pohlaví. Později můţeme vidět 

vrstevnické skupiny sloţené z obou pohlaví, tedy chlapců i dívek. Mezi takové skupiny 

můţeme zařadit školní třídu, sportovní klub apod. 

„Vrstevníci slouţí jako zdroj sociálního učení: 

 Pubescenti ve skupině napodobují jeden druhého, resp. většina napodobuje 

vůdce či hvězdu party, kteří mají značnou neformální autoritu. 

Vrstevnická skupina má referenční význam, tj. slouţí jako základna pro porovnání 

zkušeností.“ (Vágnerová, 2000, s. 244).   

Člen vrstevnické skupiny musí přijmout její normy. Pokud by normy nepřijal, skupina 

by ho odmítla. Znakem přizpůsobení můţe být například styl oblečení, chování. Vytvoření 

norem skupiny je znakem osamostatnění se z vazby na skupině dospělých.  

Ve skupině pubescent získává určité role. Jakou roli získá, závisí na jeho osobnostních 

kvalitách a kompetencích. Role ve skupině je jiná neţ role v rodině. Proto se pubescent 

snaţí své vrstevníky co nejvíce zaujmout. Pokud není skupinou v dostatečné míře 

akceptován, hledá si skupinu jinou.  

Ve škole probíhá proces osamostatňování pubescenta prostřednictvím třídy. Třída se 

stává pro pubescenta zdrojem jistoty a bezpečí. I ve třídě pubescent bojuje o určitou pozici 

a uspokojivé postavení. „Dobrou pozici ve třídě lze získat na základě kompetencí, vlivu a 

oblíbenosti.“ (Vágnerová, 2000, s. 247).   

Ve skupině probíhá socializační proces, který postupně vede k větší individualizaci 

jedince. 
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6 Motivace 

 Učitelé, výzkumní pracovníci i rodiče se shodují v názoru, ţe pozitivní motivace 

učební činnosti ţáka je jednou z nejdůleţitějších podmínek ţákova učení. Pokud chceme, 

aby ţáka vyučovací hodina bavila a byla pro něj přínosná, musíme ho umět správně 

motivovat.   

 „Při výchově a vyučování si znovu a znovu klademe otázku, proč se ţák chová tak, 

jak se chová, proč se učí, resp. neučí, jaké jsou jeho cíle, přání, zájmy a potřeby. Všechny 

tyto otázky prvořadého významu pro školní praxi jsou spojeny s motivačním systémem 

osobnosti ţáka.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 9).  

 Učitel uplatňující ve škole odpovídající vnitřní a vnější motivaci rozvíjí pozitivním 

způsobem osobnost ţáka. Při výběru motivace musí brát učitel ohled na různé aspekty, 

jako např. na cíl a obsah vyučování, dále na věk ţáků, intelektové schopnosti ţáků, 

potřeby, hodnoty, zájmy ţáků apod. „Vhodná motivace můţe vyvolávat a udrţovat zájem 

dítěte o učení vůbec, o daný předmět, o určitou učební činnost.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 

9). Naopak špatně zvolená motivace představuje brzdu pro pozitivní rozvoj dítěte a 

vyvolává ţákovu nechuť k učení. Ţák postupně přestává mít zájem o daný předmět. 

Nesprávně zvolená motivace můţe vyústit aţ v ţákův odpor k předmětu a i k samotnému 

učiteli.  

 „Motivace ve vyučovacím procesu představuje důleţitý reálný faktor, který můţe 

významnou měrou napomoci k vyrovnání napětí mezi poţadavky na učení a osobnostním 

vybavením, jímţ disponuje ţák. Jedním z prvořadých cílů výchovy a vzdělávání je proto 

formulovat a rozvíjet především vnitřní motivaci ţáků k učení jako formu seberealizace. 

Učební činnost, tak jako kaţdé chování, je vyvolávána, udrţována a usměrňována 

mnoţstvím motivů, které na sebe navzájem působí, jsou hierarchicky uspořádané a působí 

na pozadí celého individuálního motivačního systému osobnosti a konkrétní sociální 

situace. Podněcující funkce motivace v učení a jednání ţáků je nezastupitelná. Motivaci 

učitel neuplatňuje jen v první fázi učebního procesu (tzv. motivační), ale v celé fázi učební 

činnosti.“  (Lokša, Lokšová, 1999, s. 9). 

 Motivace je prostředkem, který pomáhá zvyšovat učební výkonnost ţáka. Pokud 

ţáka správně motivujeme, je větší pravděpodobnost, ţe ho daný předmět a učení bude 

bavit. Proto by měl učitel o způsobu motivace přemýšlet a neměl by motivační metody 

volit bezmyšlenkovitě podle toho, co ho zrovna napadne. Zefektivnění vzdělávacího 

procesu není moţné bez poznání motivace konkrétního ţáka. 
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6.1 Vymezení pojmu motivace 

„Motivaci chápeme jako souhrn hybných momentů v osobnosti a v činnosti: souhrn 

toho, co člověka pobízí, aby něco dělal, nebo co mu v tom zabraňuje.“ (Čáp, Mareš, 2001, 

s. 145). 

Pojem motivace bývá teoretiky označován jako hypotetický konstrukt. Znamená to,  

ţe motivace ţáka není hmatatelná. Nemůţeme si na ni tedy sáhnout, jako si například 

můţeme sáhnout na ţákův sešit, penál apod. Motivace pro nás představuje jakousi 

pomůcku, na jejímţ základě tvrdíme, ţe ţák udělal něco dobře (např. Martina byla 

motivována napsat dobře domácí úkol) nebo naopak něco odbyl (např. Honza má stejné 

schopnosti jako Martina, ale úkol odbyl, nebyl dostatečně motivován).  

 K motivaci existují různé teoretické přístupy, které uplatňují různý výklad 

motivace. Některé se zaměřují spíše na obsahovou stránku (to znamená, co člověka 

motivuje, základní motivy), jiné se naopak zaměřují na stránku procesuální (jak 

motivy působí na chování člověka). Pro školní praxi povaţujeme za uţitečné toto 

dělení: (Lokša, Lokšová, 1999, s. 10-11).   

 „Behaviorální teorie – zdrojem motivace je dosáhnout příjemných důsledků 

chování nebo se vyhnout důsledkům nepříjemným. 

 Humanistický přístup – předpoklad, ţe lidská motivace vychází ze snahy překročit 

současný stav lidské existence tím, ţe člověk realizuje své vývojové moţnosti.  

 Kognitivní přístup – důraz na význam poznávacích procesů pro chování člověka. 

Vychází z předpokladu, ţe člověk je především „zpracovatelem“ informací a 

„institucí činící rozhodování“. Zpracování informací je tedy logickým výsledkem 

shromáţdění nutných poznatků a výsledného rozhodnutí člověka.“   

Motivace chování člověka můţe vycházet buď z vnitřních pohnutek, vnitřní 

potřeby či z vnějšího popudu (incentiva
1
). 

 

6.1.1 Rozdíl mezi motivem a motivací 

„Motivací rozumíme usměrňování a energetické zajištění jednání, resp. chování, 

jednak v aktuální situaci, jednak z hlediska trvalých vlastností osobnosti.“ (Říčan, 2005,  

s. 189) 

Motivace je proces. Ovlivňuje naše chování, jednání pro dosaţení určitého cíle. 

                                                 
1
 Incentiva – vnější podnět, jev, událost. Schopnost vzbudit a většinou i uspokojit potřeby člověka. 
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„Motiv je jakýkoli vnitřní činitel, který člověka nebo jiný organismus vede 

k aktivitě.“ (Říčan, 2005, s. 177) 

Vyjadřuje příčinu našeho chování. Motivy rozdělujeme na primární a sekundární. 

„Primární motivy jsou dány instinkty a z nich zformovanými pudy. Sekundární motivy 

vznikají učením na základě primárních motivů.“ (Říčan, 2005, s. 189) 

 

6.2 Druhy motivace 

Zde si uvedeme některé druhy motivace, konkrétně motivaci vnější a vnitřní.  

6.2.1 Vnější motivace (Extrinsická) 

O vnější motivaci u ţáka mluvíme, kdyţ se ţák učí na základě působení vnějších 

motivačních činitelů. Chování, které je motivované vnějšími motivačními činiteli. Můţeme 

označit jako instrumentální. To znamená, ţe je prostředkem, který slouţí k dosaţení 

vnějších motivačních činitelů, například dostat odměnu nebo se vyhnout trestu. (Lokša, 

Lokšová, 1999) 

Při učení ve škole a do školy se ţáci ve většině případů učí pod vlivem této 

motivace.  

„Ţáci s převládající vnější motivací k učení projevují o mnoho vyšší úzkostnost 

(anxiozitu), horší přizpůsobení (adjustaci) školnímu prostředí, menší sebevědomí a niţší 

schopnost vyrovnat se s neúspěchem ve škole (např. špatnou známkou) neţ ţáci 

s převládající vnitřní motivací k učení.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 15) 

6.2.2 Vnitřní motivace (Intrinsická) 

„O vnitřní motivaci hovoříme tehdy, kdyţ člověk vykonává určitou činnost jen kvůli 

ní samé, aniţ by očekával jakýkoliv vnější podnět, ocenění, pochvalu nebo jinou odměnu.“ 

(Lokša, Lokšová, 1999, s. 15). Příkladem vnitřní motivace je situace, kdy dítě čte knihu 

pro potěšení z obsahu textu.  

Ţák, který je k učení vnitřně motivovaný, dělá tuto činnost ochotně, rád a sám od 

sebe.  Učení ho baví a jeho výsledek ho uspokojuje.  

„Výzkumy ukázaly, ţe ţáci, u nichţ převládá vnitřní motivace k učení, vykazují vyšší 

školní úspěšnost, chodí do školy mnohem raději a připravují se na výuku lépe neţ ti ţáci, u 

kterých převládá motivace vnější.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 15). 

Vnitřně motivovaní ţáci mají také mimo jiné větší schopnost pojmového učení a 

lepší schopnost zapamatování neţ ţáci s vnější motivací.  
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6.3 Motivace ve výchovně vzdělávacím procesu  

Motivaci ve výchovně vzdělávacím procesu je třeba chápat ve dvojím smyslu: 

(Lokša, Lokšová, 1999, s. 15). 

a) „jako prostředek zvyšování efektivity učební činnosti ţáků – otázky 

motivování ţáků ve vyučování,  

b) jako jeden z významných cílů výchovně vzdělávacího působení školy – otázky 

rozvoje motivační sféry ţáků.“  

Ve vyučovacím procesu ale tyto dva smysly motivace nemůţeme rozdělovat, 

protoţe jsou na sobě navzájem závislé. „Aktualizace motivace učební činnosti závisí na 

úrovni rozvoje motivační sféry osobnosti a naopak. Učební činnost, kterou ţák provádí, je 

jedním z důleţitých momentů rozvoje jeho motivační sféry.“ (Hrabal, Man, Pavelková, 

1984, s. 26). 

6.3.1 Motivace učební činnosti žáků  

Pokud chceme ţáka ve výuce motivovat správným způsobem, musíme nejdříve 

zjistit jeho potřeby.  

 Jestliţe chce učitel motivovat ţáka pozitivně, musí zjistit, která skupina potřeb je u 

ţáka dominující. K motivování ţáků ve vyučování můţeme totiţ přistupovat dvojím 

způsobem. Buď můţeme navodit podmínky, které obsahují silné incentivy pro danou 

skupinu potřeb, a to tak, ţe motivace bude u většiny ţáků vycházet z aktualizace daných 

potřeb (např. problémové vyučování, prvky soutěţení ve vyučování) nebo můţeme u ţáka 

respektovat jeho dominující potřeby a přizpůsobit vyučování těmto potřebám (např. 

obtíţnost úloh, témata úloh, které budou ţáka zajímat).  

6.3.1.1 Motivování ţáků ve vyučování 

Učitel ţáky ve vyučování motivuje jak vědomě, tak i nevědomě. Mezi vědomé 

motivování patří navozování optimálních podmínek pro výuku, vybírání témat, které ţáky 

zajímá, vytváření podnětného prostředí pro ţáky apod. Mezi nevědomé motivování 

můţeme zařadit například interakci s jednotlivými ţáky.  

Učitel motivuje v hodině ţáky svou osobou, chováním, vystupováním, jednáním, 

mimikou apod. Tím navozuje sociální motivaci v hodině. Důleţitá je ale také interakce 

učitel a ţák. Tato interakce je zdrojem kognitivních motivačních procesů, které spočívají  

ve vzájemném očekávání, a to jak učitel očekává určité chování od ţáka, tak naopak ţák 

očekává zase určité chování, vystupování od učitele. 
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Důleţité jsou také potřeby ţáků. Učitel by měl v hodině navozovat takové 

podmínky, které budou právě z potřeb ţáků vycházet. Můţe k tomu pouţít různé metody, 

např. problémové vyučování, názorné vyučování, skupinové vyučování, či navodit téma, 

které ţáky zajímá apod.  

Převaţující motivace v hodině by měla být pozitivní. Můţe se ale v hodině objevit i 

motivace negativní. Nevýznamnější negativní motivace ve škole je frustrace
2
 ţákových 

potřeb. „Kolik potřeb dítě má, tolik potřeb můţe při špatném přístupu k dítěti škola 

frustrovat, tak jako při dobrém přístupu rozvíjet.“ (Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 29). 

Jaký má frustrace na ţáka dopad, záleţí na její míře. Pokud se jedná o mírnou frustraci, 

můţe mít i pozitivní dopad na ţáka. Ţák se bude snaţit, aby jeho potřeby byly uspokojeny, 

a zvýší svou aktivitu. Naopak pokud je frustrace silná, ţák přestává mít potřebu uspokojit 

své potřeby.  

U ţáka nastává chování, kdy se ve škole přestává učit, nedává pozor a dělá si, co chce.  

Mezi nejtypičtější projevy této silné frustrace patří nuda, kdy jsou frustrovány potřeby 

poznání a aktivity, a strach, který je následkem pocitu z frustrace téměř všech potřeb.  

 

 V následujících kapitolách 6.3.1.2 a 6.4 vycházíme z autorů Hrabal, Man, 

Pavelková (1984). 

6.3.1.2 Formování motivace učební činnosti ţáků 

Při přípravě vyučovací hodiny si učitel stanovuje cíle hodiny a poţadavky na ţáka. 

Cíle hodiny a poţadavky by měly být stanoveny tak, aby byly pro ţáka zajímavé a aby ho 

zaujaly, protoţe motivační hodnotu nabývají teprve tehdy, pokud je ţák přijme za své a 

stávají se jeho individuálním cílem. Stejně tak to platí i o obsahu výuky. Učební cíl a 

poţadavky na ţáka stanovené učitelem jsou ţákem přeměňované do individuálních cílů na 

základě ţákových předchozích zkušeností, sebepojetí, sebevědomí a úrovně výkonových 

potřeb. Ţák očekává dosaţení těchto cílů a objasňuje příčiny jejich dosaţení nebo 

nedosaţení. Úspěch či neúspěch dosaţení cílů má vliv na sebehodnocení ţáka, na jeho 

výkonové potřeby a také na další utváření cílů. Pokud ţák cíle dosáhne, bude si příště více 

věřit, zvýší se jeho výkon pro dosaţení dalšího cíle a nebude pro něj problém stanovit si 

další cíl. Pokud naopak ţák cíle nedosáhne, jeho sebehodnocení bude negativní, výkonnost 

niţší a bude mít problém stanovit si cíl, kterého by chtěl dosáhnout příště.  

                                                 
2
 Stav při závaţném neuspokojení lidských potřeb.  
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Při stanovování cílů by si učitel měl dát pozor na to, aby stanovené cíle byly pro 

ţáka adekvátní. To znamená, ţe by cíle měly odpovídat ţákovým intelektovým 

schopnostem, zkušenostem a dovednostem. 

 

6.4 Motivační činitelé  

Stejně jako rozdělujeme motivaci na vnitřní a vnější, tak i motivační činitelé, 

podněcující aktivitu ţáka, mohou být vnitřní a vnější.  

Mezi vnitřní motivační činitele patří například poznávací potřeby a zájmy, potřeba 

výkonu, potřeby vyhnutí se neúspěchu a dosaţení úspěchu a sociální potřeby (to je potřeba 

pozitivního vztahu a potřeby prestiţe).         

Mezi vnější motivační činitele můţeme zařadit například školní známky (vztah ţáka  

ke známce závisí na náročnosti předmětu a učební látky, na zájmu ţáka o předmět, na 

postoji rodičů ke známkám a na vztahu ţáka k učiteli daného předmětu), odměny a tresty a 

vztah ţáka k jiným lidem (k učiteli, ke spoluţákům, k rodičům) a ke společnosti.  

 U ţáků mladšího školního věku převládá vnější motivace. V pozdějším věku se u 

dětí začíná objevovat vnitřní motivace a učitel tak můţe častěji vyuţívat jejich vlastní 

aktivity. Ţák si začíná klást poţadavky sám na sebe, začíná prosazovat svůj zájem a svou 

vlastní vůli. Přechod od vnější motivace k vnitřní probíhá v procesu interiorizace vnějších 

poţadavků. (Lokša, Lokšová, 1999, s. 19).  

Velký význam při rozvíjení motivace mají u ţáků odměny a tresty. V procesu učení 

mají funkci informační a motivační. Pomocí odměn a trestů můţe učitel ovlivnit vztah ţáka 

k učení a školní práci. Odměny mohou ţáka povzbudit a zvýší výskyt chování, za něţ ţák 

obdrţel odměnu. Naopak pokud ţák bude za své chování potrestán, sníţí se výskyt tohoto 

chování. Je ale důleţité, aby učitel pouţíval odměny a tresty ve správné míře, aby působily  

na ţáky co nejúčinněji. Odměny by měl učitel pouţívat, pokud chce upevnit chování ţáka. 

Pokud ţák udělá něco dobře, nebo se zachová správně, měla by následovat odměna, můţe 

to být například pochvala. Pokud uţ je ale chování dostatečně osvojené, je dobré dát 

ţákovi najevo, ţe odměna uţ nebude následovat, ţe odměna není pravidlem. Odměny by 

měly ţáka motivovat k samotnému zájmu o učení a ne k získávání materiálních či 

sociálních hodnot. 

Dalšími motivačními činiteli v učebním procesu jsou nuda a strach. Jsou to činitelé 

negativní. Tito činitelé způsobují, ţe ţák chodí do školy nerad, učení ho nebaví, pracuje 

neefektivně apod. Učitel by měl volit takové prostředky motivace, aby se nuda a strach  
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ve vyučování neobjevovaly. Můţe k tomu volit různé metody, například výklad musí být 

pro ţáky zajímavý, dále můţe učitel v hodině pouţívat názorné ukázky, volit vhodný 

způsob řízení a vedení vyučovací hodiny, vyuţívat didaktických her apod. Ţáci by měli být 

co nejvíce do výuky zapojeni, například dát ţákům samostatnou práci, pokládat zajímavé 

otázky, o kterých ţáci mohou přemýšlet.   

 

6.5 Diagnostikování motivace k učení 

Aby mohl učitel motivovat ţáky vhodným způsobem, musí znát jejich potřeby, 

zájmy, schopnosti atd. Většinou tyto aspekty učitelé zjišťují pomocí krátkých otázek, 

besed, strukturovaných rozhovorů, diskuzí apod. Ty aspekty však lze zjistit pomocí 

některých diagnostických metod. Jedná se o tyto metody: 

6.5.1 Kozékiho dotazník motivace k učení  

Kozékiho (1976, 1979) dotazník obsahuje 89 otázek. Otázky jsou rozděleny do devíti 

motivačních pásem. Trojice vţdy pokrývá jednu oblast. 

Vymezení oblastí: 

 Afektivní oblast – patří sem motivy, které vyplývají z citového vztahu ţáka  

ke členům okolí: citový vztah k rodičům, učitelům a spoluţákům. 

 Kognitivní oblast – jedná se o motivy poznávání, moţnosti rozvíjet vlastní 

schopnosti osobnosti: samostatnost a víra ve vlastní síly, motiv 

sebezdokonalování, úspěchu z poznání a motiv zájmu, aktivity, funkčního 

zájmu. 

 Efektivní oblast – řadíme sem motivy vztahující se k očekávání okolí, 

k normám společnosti: úcta k sobě samému, veřejné mínění a hodnoty okolí, 

pohnutky sebekontroly a zodpovědnosti ke společným normám a ideálům.  

Afektivní motivace představuje vnější motivaci, kognitivní motivace představuje 

vnitřní motivaci a efektivní motivace představuje motivaci interiorizovanou, osvojenou, 

která vyplývá z pochopení úloh člověka ve společnosti. 

Otázky v dotazníku se týkají školní práce a učení. Otázky tvoří motivační systém, 

díky kterému můţeme zjistit sloţení motivů a zároveň úroveň motivace.  

Učitel můţe na základě tohoto dotazníku zjistit motivaci kaţdého ţáka a podle toho 

potom můţe kaţdého ţáka motivovat účinněji.  
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6.5.2 Číselný trojúhelník 

Efektivním nástrojem při diagnostikování motivů ve struktuře motivace ţáků je 

metoda párového porovnávání na číselném trojúhelníku. Tato metoda se dá pouţít uţ ve 

třetím ročníku základní školy. Lze ji pouţít i ve vysokoškolském studiu. Vyplnění 

číselného trojúhelníku trvá asi dvacet minut.  

„Ţáci porovnávají postupně kaţdý motiv s ostatními motivy, a to v kaţdé dvojici 

motivů. Např. při devíti motivech porovnávají první s ostatními (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a 

v kaţdé dvojici motivů (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8) a (1, 9) zakrouţkují 

číslo toho motivu, který povaţují za důleţitější a významnější. Potom porovnávají druhý 

motiv se zbývajícími ve dvojicích (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8) a (2, 9)  

aţ k poslední dvojici (8, 9). Jednotlivé motivy a jejich počet si volí učitel nebo 

experimentátor podle výzkumných nebo diagnostických cílů.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 

40). 

Motivy musíme uvádět vzhledem k věku ţáků.  

Vyhodnocení trojúhelníku je jednoduché. „Počet voleb, které získal daný motivační 

činitel, určuje jeho důleţitost a význam v individuální motivační struktuře ţáka k učení. 

Pořadí motivačních činitelů podle počtu jejich voleb poukazuje na to, jaký charakter 

motivace u něj převládá.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 41). 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Vzor číselného trojúhelníku 
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Obrázek 3 Příklad vyplnění 

 

 

  

 

V následující kapitole 6.5.3 budeme vycházet z autorů Lokša, Lokšová (1999). 

 

6.5.3 Posuzování motivačních činitelů 

Pro zjištění motivů ţáků lze pouţít jednoduchou pětibodovou stupnici. To znamená, 

ţe ţák číslicemi 1 – 5 označuje vybrané motivační činitele, přičemţ jednička je nejméně 

důleţitý činitel a pětka naopak velmi důleţitý činitel. Motivační činitele, které mají ţáci 

posuzovat, si učitel volí sám. 

 

6.6 Metody rozvíjení motivace  

Metod k rozvíjení motivace je mnoho. Je jen na učiteli jaké metody, jakým 

způsobem a v jaké míře bude vyuţívat. 

Nyní si uvedeme některé způsoby a metody rozvíjení motivace ţáka (Lokša, 

Lokšová, 1999, s. 43-45): 
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 Problémové vyučování – vyvolání zájmu o problém u ţáků, alternativní řešení, 

tvoření hypotéz.  

 Vyučování hrou – různé didaktické hry, motivačně se vyuţívá soutěţivosti, radosti  

ze hry, uvolněné atmosféry. 

 Zajímavé úlohy – úlohy, ve kterých ţák nachází dramatičnost, tajuplnost, vědecké 

objevování. 

 Soutěţe – mohou být ale předmětem sporů, pokud v nich vynikají stále stejní ţáci. 

V této situaci mají negativní účinek, a to jak na ţáky, kteří stále prohrávají, tak i  

na ţáky, kteří si zvyknou vítězit. Pokud učitel soutěţí chce vyuţívat, měl by 

obměňovat zadání, aby se mohly projevit děti s různým nadáním. Dalším pravidlem 

je, ţe soutěţit by spolu měli ţáci či skupiny se stejnými schopnostmi.  

 Programované učení – vyuţívá samostatné práce, zpětné informace o řešeních, 

ţák si volí vlastní tempo práce. 

 Dramatizace činností – ţivé, názorné a pro ţáka zajímavé podání učební látky. 

 Odměna a trest – jako vyučovací principy a jejich důsledek, nové způsoby 

hodnocení, pozitivní hodnocení, individuální, slovní atd. 

 Akceptování jako motivační princip – zodpovědnost ţáka za výsledky své práce, 

ţák jako osobnost, zvýrazněné individuality a jedinečnosti ţáka ve skupině.   

 Uplatňování principu sebevyjádření ţáka – tolerance individuálních zvláštností 

ţáka, ţák má moţnost se vyjádřit o schopnostech, poznatcích, motivech atd. 

 Rozmanitost ve vyučování – změna rytmu a tempa, změna metod a forem práce  

ve vyučování. 

 Brainstorming – cílem je vymyslet co nejvíce nápadů na dané téma. Zaloţen  

na skupinovém výkonu.  

 Koncentrace pozornosti – soustředěnost na práci, zařazení cvičení na rozvoj a 

posilování pozornosti, nácvik koncentrace pozornosti. 

 Regenerace sil – problém únavy a odpočinku, zařazení relaxačních cvičení  

do vyučovacích hodin. 

 Tvořivost – tvořivé úkoly, řešení podporující motivaci. 

 Imaginace – cvičení na rozvoj fantazie, uvolněná pracovní atmosféra, která 

zvyšuje motivaci. 

 Učení činností – ţáci by měli k poznání vyvinout maximální pracovní činnost. 

 Kooperativní učení a vyučování – rozdělování ţáků do skupin, skupiny měnit 

podle povahy učiva, měnit pomocí učení role ve skupině. 
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 Výcvik a rozvíjení citového vztahu k problémům – vidění a definování 

problémů, řešení problému v reálném ţivotě. 

 Skupinová dynamika – k motivaci vyuţívá sociálně psychologické procesy ve 

třídě, na základě sociometrických analýz ve třídě respektujeme nové role ţáků, 

které vznikají v průběhu vyučovacího procesu. 

 Vyuţívání informačních fondů – ţák sám hledá informace na internetu, 

v knihách, pracuje se slovníky, encyklopediemi, časopisy, dělá různé referáty, ve 

kterých můţe projevit vlastní iniciativu.  

 Rozvoj hodnotícího myšlení a sebehodnocení ţáků – učitel nehodnotí všechno, 

ale ponechává prostor ţákovi. Ţák hodnotí myšlenky, návrhy, práci, a to jak svou, 

tak i svých spoluţáků.  

 Aktuálnost – témata a problémy ve vyučování by měly vycházet ze zkušeností 

ţáků, z jejich ţivota, měla by se ţákům stále ukazovat moţnosti praktického vyuţití 

osvojovaných poznatků.  

 Uplatňování principu hierarchie cílů – ţák by měl znát bliţší i vzdálenější cíle 

práce, které by měly být konkrétní a srozumitelné. 

 Uplatňování principu smyslu a významu učiva – není jednoduché přesvědčit 

ţáky, ţe vědomosti budou v praxi potřebovat. Bez tohoto východiska je motivační 

působení v praxi minimální.  

6.6.1 Programy k rozvíjení motivace 

K rozvíjení motivace je moţné pouţít i ucelené programy. „Tyto programy 

představují intenzivní působení ve směru formování ţádoucího motivačního systému a 

motivační struktury.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 48). Programy začaly vznikat v šedesátých 

letech v USA a většina jich vychází z výkonové motivace. „Jejich záměrem je rozvinout 

struktury výkonových potřeb tak, aby ţák adekvátně stanovoval vlastní cíle s ohledem na 

své schopnosti a moţnosti.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 48).   

Programy vychází z předpokladu, ţe výkonová motivace se odráţí jak v konkrétním 

chování, tak i v oblasti představ člověka. V současné době existuje mnoho programů, které 

vycházejí z teorie výkonové motivace rozlišující motiv úspěchu a motiv vyhnutí se 

neúspěchu ţáků. „Další programy vycházejí ze stimulace aktivity a tvořivosti ţáka ve 

vyučování, vyuţívají moţnosti rozvíjení poznávacích potřeb ţáků, aspirační úrovně, 

posilování, stanovování postupných cílů atd.“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 48). 
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Pouţívání těchto programů ve školní praxi ale klade větší nároky na pedagogicko-

psychologickou přípravu učitele. Nejlepší je pouţívat tyto programy ve spolupráci se 

školním psychologem.  
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7 Junko Matsuzaki Carreira 

Junko Matsuzaki Carreira je japonské národnosti a vyučuje na vysoké škole v Tokiu. 

Zabývá se výzkumem motivace a výuky dětí.  

Carreira (2004) provedla výzkum motivace na japonské základní škole při výuce 

angličtiny. Do výzkumu zařadila ţáky ve věku osm aţ patnáct let. Výzkumný soubor činil 

486 ţáků. Zkoumala, jak učitel můţe vytvořit skutečně motivující prostředí pro děti  

při výuce angličtiny, jak lépe děti k výuce motivovat, zda jsou děti vnitřně motivovány. 

Dále zjišťovala, jestli se stoupajícím věkem klesá výkonová motivace. 

Pouţitý dotazník rozdělila Carreira do čtyř oblastí, a to zvědavost, kontrola, fantazie a 

výzva. Tyto čtyři oblasti povaţuje za hlavní zdroj vnitřní motivace. Nejdůleţitějším 

zdrojem je podle Carreiry výzva. Výzvy docílíme, pokud budeme zadávat dětem optimálně 

náročné úkoly. Takovými úkoly jsou ty, kde dosaţení jejich cíle je nejisté. O dalším zdroji, 

zvědavosti, tvrdí Carreira, ţe je vyvolána činnostmi, které jsou překvapivé, nesourodé nebo 

jsou v rozporu se stávajícími myšlenkami a přesvědčeními ţáků. Třetím zdrojem motivace 

je kontrola. Ţáci by měli mít kontrolu nad svým vzděláváním a také vzdělávacím 

prostředím. Za dobrou práci by ţáci měli dostat pochvalu. Podle Carreiry by ve výuce 

neměl chybět ani čtvrtý zdroj motivace, a to fantazie. Ve výuce by neměly chybět úkoly a 

činnosti, ve kterých ţáci budou moci uplatnit svou fantazii. 

Při svém výzkumu Carreira došla k závěru, ţe se stoupajícím věkem výkonová a 

vnitřní motivace klesá. Zároveň stanovila tři motivační vlastnosti, které by měly učiteli 

pomoci ke zvýšení motivace ţáků. První vlastnost je, ţe učitel by měl zdůraznit ţákovi 

smysl zadávaných úkolů a učení vůbec. Je důleţité zadávat dětem úkoly, které mají smysl 

v reálném světě a tento smysl ţákům zdůraznit. Za druhé by ke zvýšení motivace ţáků 

mělo přispět zadávání jasných a konkrétních úkolů. Podle Carreiry tak ţáci mohou získat 

ve výuce zkušenosti. Dále by měl učitel ţákům ukázat budoucí cíle ve výuce předmětu. 

Měl by prokázat nejen krátkodobé cíle, ale také dlouhodobé. Třetím aspektem pro zvýšení 

motivace ţáků je podpora a vnímání autonomie ţáka. Carreira tvrdí, ţe vnitřní motivace 

pochází z pocitu kontroly studentů nad jejich učením, prostředím a činností. Jedním  

ze způsobů, jak zlepšit autonomii ve třídě, je zadávat ţákům náročné úkoly, které by ale 

měly odpovídat jejich schopnostem. Zároveň by úkoly měly být rozmanité. Podle Carreiry 

by se ve výuce měly objevit hry. Do těch se mohou zapojit všichni ţáci. Také by mělo být 

součástí vyučovací hodiny i individualizované učení, kdy ţák musí nějakou činnost 

vykonávat sám.  
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Na závěr Carreira uvádí, ţe motivace můţe být ovlivněna i různými vnějšími faktory, 

například učitelé, rodiče, vrstevníci, spoluţáci, které mohou motivaci zvýšit nebo sníţit.  

Carreira při svém výzkumu navázala na jiţ provedené výzkumy vnitřní motivace, 

konkrétně na výzkum Hartra (1981) a dále dvou Japonců Sakana a Takuraie (1985).  

Harter (1981) svůj výzkum realizoval ve třetí aţ sedmé třídě. Dotazník si rozdělil na pět 

oblastí. Došel k závěru, ţe se stoupajícím věkem motivace klesá. 

Sakano a Takurai (1985) provedli svůj výzkum na japonské škole. Výzkum realizovali 

ve druhé aţ sedmé třídě. Jejich dotazník byl rozdělen do šesti oblastí. I oni došli k závěru, 

ţe se stoupajícím věkem vnitřní motivace u ţáků klesá. 
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8 Výzkumný problém 

V praktické části diplomové práce se zaměřím na výzkum motivace ţáků. Jak uţ jsem 

naznačila v úvodu, vybrala jsem si toto téma s ohledem na svou pedagogickou praxi. Při 

praxi jsem se potýkala s problémem, jak účinně motivovat některé ţáky. Některé se mi 

podařilo motivovat k výuce snadno, u jiných pro mě motivace naopak představovala velký 

problém. Správná motivace u ţáka můţe ovlivnit mnohé, například plnění úkolů, jeho 

vztah ke škole a k učení vůbec, vztah k učiteli, vztah k danému předmětu atd. Proto je 

nutné ţáka správně motivovat.  

Motivaci k učení ovlivňují u ţáků různé faktory. Ţáci se učí na základě různých 

faktorů. Někteří se učí ze svého vlastního zájmu, protoţe je učení baví. Jiní mají radost 

z poznávání nových věcí, a proto se učí.  Dalším důvodem můţe být i nějaká blízká osoba, 

většinou jsou to rodiče, příbuzní nebo učitel. Často je pro ţáky velkou motivací se naučit 

jen proto, aby se vyhnuli nepříjemné situaci, jako například trestu, nebo třeba trapnému 

pocitu, vycházejícímu z jeho neznalosti. Někteří ţáci zase berou učení jako pouhou 

povinnost. Pro správnou motivaci ţáků by měl učitel znát jejich potřeby, zájmy, hodnoty.  

Kaţdý ţák je jiný a kaţdého motivuje k učení něco jiného. Někoho motivuje pouhá 

kříţovka, jiný ţák můţe upřednostňovat aktivní motivaci, například pomocí hry. Někdo rád 

řeší problémové úlohy, jiný ţák zase ocení náročné úlohy.  

Abych zjistila, jak ţáky pozitivně motivovat, provedu v praktické části výzkum na 

motivaci ţáků k učení. 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala Základní školu Husova Liberec, kde jsem 

absolvovala průběţnou i souvislou pedagogickou praxi. Zaměřila jsem se na ţáky druhého 

stupně, konkrétně ţáky šesté třídy, sedmé třídy a ţáky dvou osmých tříd. Výzkumný 

soubor představoval sto ţáků. 

 

8.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, zda se bude výkonová motivace s věkem lišit, konkrétně 

zda bude se stoupajícím věkem klesat. Dále bych chtěla zjistit, zda budou mezi třídami 

rozdíly v jednotlivých oblastech vnitřní motivace. Těmito oblastmi jsou kontrola, 

zvědavost, fantazie a výzva.  
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8.2 Hypotézy 

Před výzkumem jsem si stanovila dvě hypotézy: 

 

H1: Výkonová motivace se se stoupajícím věkem ţáků  sniţuje. 

Předpokládám tedy, ţe čím vyšší ročník ZŠ ţák navštěvuje, tím niţší bude výkonová 

motivace. 

 

H2: Jednotlivé třídy se ve sledovaných faktorech motivace liší.  

U této hypotézy předpokládám, ţe se skóre jednotlivých tříd bude lišit v těchto 

oblastech: zvědavost, kontrola, fantazie a výzva. Z vlastní zkušenosti očekávám, ţe 

šestá třída bude mít nejlepší skóre v oblasti fantazie. Naopak osmé třídy budou mít 

nejlepší skóre v oblasti zvědavost a výzva. U sedmé třídy bude dominovat kontrola.  
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9 Popis zkoumaného vzorku 

V následující kapitole 3.1 vycházím z internetových stránek Základní školy Husova 

Liberec (http://www.zskola.cz/) a jejího školního vzdělávacího programu 

(http://www.zskola.cz/upload/soubory/soubory/45-1-svp_01092008.pdf). 

 

9.1 Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 

Základní škola Husova Liberec je devítiletá škola s rozšířenou výukou jazyků. Škola 

se zaměřuje hlavně na tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština a ruština. 

 „Školu tedy navštěvují děti rodičů, kteří preferují zvýšenou hodinovou dotaci na 

výuku cizích jazyků. Z celkového počtu dětí je evidován pouze malý počet ţáků s poruchou 

učení. V některých třídách jsou zařazeny děti rodičů cizích státních příslušníků, kteří v ČR ţijí 

delší dobu nebo se přistěhovaly v nedávné době.“  

Do školy dochází nejen ţáci ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města a 

okolních obcí.  

Škola si klade dále za cíl připravit ţáka na celoţivotní vzdělávání, které je podle ní pro 

úspěšnou profesní dráhu nezbytné.  

Jelikoţ se jedná o školu s rozšířenou výukou jazyků, je školní vzdělávací program 

zaměřen právě na výuku cizích jazyků. „Jaký je a jaký bude náš školní vzdělávací program? 

Mnoho let se vzdělávací program na této škole řídil zvláštními osnovami vypsanými  

pro základní školu s rozšířenou výukou jazyků. Při vytyčení vlastního osobitého poslání naší 

školy pokračujeme v tradici.“ 

 Protoţe tématem mé diplomové práce je motivace, zaměřila jsem se na ni také  

ve školním vzdělávacím programu ZŠ Husova. Našla jsem jednu větu, která nebyla  

ale uvedena ve školním vzdělávacím programu, ale na webových stránkách ZŠ Husova. 

Týká se motivace ţáků při výuce cizích jazyků. „Důleţitou motivaci v rozvíjení jazykových 

dovedností představují pro ţáky četné výměnné pobyty (Augsburg, německá škola v 

dánském Haderslevu, Švýcarsko) a výukové výjezdy (Anglie, Skotsko).“ 

 I kdyţ to není ve Školním vzdělávacím programu napsáno, domnívám se, ţe by 

motivací pro ţáky mohly být také projekty, do kterých se škola kaţdoročně zapojuje. Jedná 

se o projekty mezinárodní (např. 26. září jako Evropský den jazyků, Sokrates, Phare), 

regionální (Mezinárodní veletrh dětské knihy, Díky za ţivot, Divadelní scéna) a projekty 

probíhající v rámci školy (Vánoce, výukově poznávací pobyt v Anglii, Po stopách 

Karolíny Světlé).    
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9.2 Charakteristika tříd 

Aby si čtenář práce mohl udělat konkrétnější obrázek o třídách zahrnutých do 

výzkumu, jsou třídy charakterizovány dvěma osobami, a to třídním učitelem a mnou. 

 

9.2.1 Třída 6. A 

Ve třídě je celkem třicet dětí, z toho je jedenáct chlapců a devatenáct dívek. Na konci 

roku prospěli všichni ţáci. Sedmnáct ţáků prospělo s vyznamenáním. 

Třídní učitelka Mgr. Alena Muráňová charakterizovala svou třídu takto: „Třída 6. A je 

velmi početná. Ačkoli je kolektiv rozdělen do několika zájmových skupinek, osobní vztahy 

mezi všemi jsou na dobré úrovni. Třída je při výuce velmi aktivní, ţáci rádi vyjadřují svůj 

osobní názor a snaţí se nacházet různé způsoby řešení zadaných úloh a situací. Početnost 

vyvolává i občasné problémy s kázní, jde především o upovídanost a nesoustředěnost, 

kterou doprovází někdy neschopnost naslouchat druhým a neskákat jim do řeči.  

Při projektových dnech dosahují velmi dobrých výsledků, jsou nápadití a velmi šikovní.“ 

Já jsem tuto třídu měla moţnost poznat při souvislé pedagogické praxi, kdy jsem  

ve třídě učila dvakrát týdně dějepis. S paní učitelkou Muráňovou souhlasím, ţe děti jsou  

při výuce velmi aktivní a snaţivé. Ještě bych doplnila, ţe jsou chytré a v mých hodinách 

dějepisu toho hodně věděli. V hodinách se mnou spolupracovaly, a kdyţ jsem jim zadala 

samostatnou práci, vţdy ji bez řečí udělaly. 

 Co se týče motivace této třídy, já osobně jsem s ní větší problémy neměla. 

Motivovat ţáky v této třídě, aţ na pár výjimek, pro mě bylo snadné. Většinou jsem jako 

motivaci v této třídě volila kříţovku, doplňovačky, např. doplňování vynechaných slov  

do textu, nebo jsem ţákům začala nějaký příběh a oni ho měli dokončit. Ţáky to bavilo a 

vţdy se snaţili splnit zadaný úkol co nejlépe. Motivovat tuto třídu pro mě bylo 

nejsnadnější.  

 

9.2.2 Třída 7. A 

Tato třída je také velmi početná. Je zde třicet jedna ţáků, z toho osmnáct dívek a 

třináct chlapců. Na konci školního roku prospěli všichni ţáci. Jedenáct ţáků prospělo 

s vyznamenáním.  

Třídní učitelka se jmenuje Jaroslava Pastuchová a svou třídu vidí takto: „Třída 7. A je 

početná třída. V loňském roce se třída po dvouletém marném boji spojila v kolektiv. Děti, 
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které ještě na začátku školního roku stály mimo třídu, se začlenily, nebo spíše byly 

začleněny. Osobní vztahy jsou na velmi dobré úrovni, třída je stmelena, svůj názor obhajují 

kolektivně, také vinu berou jako vinu všech. Ţáci vyjadřují svůj názor, při projektech 

pracují velmi dobře. Početnost je někdy spojena s nekázní, ale i toto se daří kladně řešit. 

Při mimoškolní činnosti se děti zapojují všechny, navíc se k nám přidávají i děti, které 

odešly na šestileté gymnázium.“ 

Já jsem se s touto třídou poprvé setkala při své průběţné pedagogické praxi, kdy 

jsem zde učila jeden týden hodinu českého jazyka a druhý týden hodnu dějepisu. Dále jsem 

třídu učila o rok později na souvislé pedagogické praxi. S paní učitelkou Pastuchovou 

souhlasím, ţe ţáci drţí při sobě. Podle mého názoru učitel v této třídě nemá lehkou roli. 

Pro mě bylo velmi těţké ţáky zaujmout a přesvědčit je, aby mě vnímali. Ţáci si často 

v hodině spolu povídají, a jelikoţ je jich moc, je těţké je hlasově zvládnout. Od toho se 

také odvíjí motivace. Motivovat ţáky v této třídě není vůbec jednoduchý úkol. Já bych 

vzhledem k motivaci ţáky ve třídě rozdělila do dvou skupin. Najdeme zde jak ţáky, 

kterým záleţí na školních výsledcích a které je snadné motivovat, tak naopak i ţáky, 

kterým na školních výsledcích moc nezáleţí. Tyto ţáky je velmi těţké motivovat. Navíc 

kluci jsou většinou sportovně zaměřeni a motivovat je k práci v hodině češtiny, dějepisu 

apod.  

je velmi těţký úkol. Stejně tak je velmi těţký úkol zaujmout některé dívky v této třídě. 

Bohuţel často mají jiné starosti a škola je moc nezajímá. Pokud chceme ţáky této třídy 

zaujmout a účinně motivovat, je dobré připravit si spíše něco aktivního, např. hru či udělat 

soutěţ. Kříţovky či různé doplňovačky je moc nezajímají a ani je podle mého názoru 

nemotivují.  

 

9.2.3 Třída 8. A 

V této třídě je celkem dvacet šest ţáků. Z toho je patnáct dívek a jedenáct chlapců. 

Na konci školního roku prospělo všech dvacet šest ţáků. Devět ţáků prospělo 

s vyznamenáním. 

Třídní učitelka Mgr. Zuzana Popluţníková o své třídě napsala: „Je nesnadné třídu 

8. A charakterizovat. Třída je náročná na komunikaci. Téměř kaţdé dítě je silná 

individualita a nechce se příliš přizpůsobovat kolektivu. Ve třídě je asi šest dětí, které 

stojí v čele a výrazně ovlivňují charakter třídy. Třída celkově působí nejednotně a je 

náročné ve třídě udrţet klid. Jediná činnost, při které se děti sjednotí, je soutěţ. Ţáci jsou 

soutěţiví a chtějí vyhrát. V tuto chvíli jsou ţáci ochotni podřídit se většině. Při výuce  
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to bohuţel neplatí. Při komunikaci s jednotlivci není problém, ale komunikace se třídou 

jako celkem je náročná.“ 

Tuto třídu jsem opět učila na průběţné pedagogické praxi jednou za čtrnáct dní 

dějepis. O rok později jsem třídu učila na souvislé pedagogické praxi. Tentokrát jsem 

učila dvakrát týdně dějepis. Do této třídy jsem chodila nerada. Ţáci většinou nedávali 

pozor a bavili se. Nedařilo se mi je vůbec uklidnit. Stejně tak jako v sedmé třídě je 

motivace v této třídě obtíţný úkol. Ze všech tříd, které zde charakterizuji, byla tato třída 

pro mě na motivaci nejhorší. Kříţovky a doplňovačky se ani v této třídě nesetkaly 

s úspěchem. Naopak ţáci je chápou jako věc nudnou a jednoduchou. Je lepší volit zase 

něco aktivního, např. hru či jim dát k řešení nějakou problémovou úlohu. Pokud budeme 

ţákům zadávat problémovou úlohu, je dobré zvolit téma, které je zajímá. Tím je alespoň 

na chvíli zabavíme a přimějeme  k pozornosti. 

 

9.2.4 Třída 8. B 

Ve třídě je dvacet dva ţáků. Z toho je patnáct dívek a sedm chlapců. Na konci 

školního roku prospěli všichni ţáci. S vyznamenáním prospělo patnáct ţáků. 

Třídní učitelka Mgr. Jarmila Fořtová svou třídu popsala takto: „Kdyby se měla 

školní třída zhmotnit do jediné osoby, byla by 8. B typicky pubertální jedinec s většinou 

atributů tohoto věku. Velmi náladová, často rozesmátá, občas ale zarputilá a vzdorná. 

Vţdy ale velmi uţvaněná, schopná do nekonečna diskutovat o své pravdě. K učitelům 

celkem vstřícná, i přes výhrady, které vůči některým vyučujícím cítí, tedy poměrně 

tolerantní. Nikdy zlomyslná, zlá nebo drzá se záměrem učitele provokovat, kazit mu 

hodinu nebo dokonce systematicky ho ničit. Má smysl pro spravedlnost, i kdyţ není 

zapálený bojovník, odhodlaný bránit pravdu do posledního dechu. K slabším jedincům 

není nelítostná nebo dokonce krutá, spíš lhostejná občas jen mírně empatická. Dokáţe být 

velmi milá, hravá, s příjemným, občas inteligentní smyslem pro humor. Je to hodné, milé 

dítě.“ 

Poprvé jsem se s touto třídou setkala na souvislé pedagogické praxi. Učila jsem zde 

dvakrát týdně dějepis. Tato třída je podle mého názoru o něco klidnější neţ třída 8. A. a 

motivovat ţáky této třídy pro mě byl o něco snadnější úkol. Ale ani ţáci této třídy nejsou 

„zlatíčka“. I oni mají své dny a dokáţou být pěkně protivní a znepříjemnit učiteli hodinu. 

Při výuce v této třídě jsem volila spíše aktivní motivaci. Zadávala jsem ţákům k řešení 

problémové úlohy, nebo jsem zvolila hru či soutěţ. Myslím si, ţe ţáky to bavilo.  

Opět kříţovky a různé doplňovačky ţáky nezajímají.    
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10 Metoda výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodla pouţít metodu dotazníku. Tato metoda patří  

mezi nejfrekventovanější v pedagogickém výzkumu. Ferjenčík (2010) charakterizuje 

dotazník jako standardizované interview v písemné podobě. Zjišťujeme jím informace o 

respondentovi a dále jeho postoje a názory k problémům. (Pelikán, 2007) Na otázky 

v dotazníku je vyţadovaná písemná odpověď. U většiny dotazníků jsou respondentovi 

nabídnuty moţnosti, ze kterých vybírá svou odpověď.  

Dotazník se pouţívá v případech, kdy potřebujeme získat stejné informace od více 

respondentů.  

Jako kaţdá výzkumná metoda má i tato metoda své výhody a nevýhody. Jednou  

z výhod je, ţe nasbíraná data lze lépe kvantifikovat. Další výhodou je menší časová 

náročnost neţ např. při rozhovoru. (Ferjenčík, 2010)  

Nevýhodou dotazníku je podle Ferjenčíka (2010) menší pruţnost (např. nelze klást 

respondentovi doplňující otázky). Dalším problémem dotazníku je, ţe formulovaná otázka 

nemusí být dostatečně srozumitelná všem respondentům a kaţdý si ji můţe vyloţit jinak.  

Dotazník je řazen k subjektivním metodám, coţ je podle mě další nevýhoda dotazníku. 

Subjektivnost spočívá v tom, ţe respondent můţe své odpovědi různým způsobem 

zkreslovat, například se můţe snaţit jevit společensky lepším či naopak horším. (Ferjenčík, 

2010) 

I přes uvedené nevýhody jsem metodu dotazníku pouţila, protoţe plně vyhovovala 

mým poţadavkům výzkumu, kdy jsem potřebovala získat odpovědi na stejné otázky  

od více ţáků. 

 

10.1 Nástroj výzkumu 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jakou motivaci mají ţáci k učení. Dotazník se skládal ze 

dvou částí.  

V první části dotazníku jsem se zaměřila na výkonovou motivaci ţáků. Tato část 

obsahovala celkem osmnáct otázek. Otázky v této části byly např. Abych byl ve škole 

úspěšný, o to stojím:, Kdyţ začnu nějakou školní úlohu, mám tendenci ji dokončit:,  

Ve škole se hlásím: apod. Kaţdá otázka měla pětibodovou škálu odpovědí. Odpověď jedna 

byla vţdy nejvíce kladná a odpověď pět nejvíce záporná. Tato část dotazníků byla staţena 
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z portálu Národního ústavu odborného www.ae.nuov.cz . „Dotazník (MV-9) je zaměřen na 

školní výkonovou motivaci ţáků v oblasti tendence (snahy) dosáhnout úspěšného výkonu a 

tendence vyhnout se neúspěchu (obavy ze selhání či neúspěchu). Dotazník je pouţitelný pro 

pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých tříd 2. stupně základních škol a 

všech typů středních škol. Jeho výsledky podávají detailní informaci o výkonovém chování 

školních tříd a umoţňují plánování nových výchovně vzdělávacích opatření ve škole. 

Dotazník MV-9 je pak také vyuţitelný jako zdroj významných informací při evaluaci 

účinnosti zaváděných inovací a napomáhá autoevaluaci škol. Předpokladem pouţitelnosti 

tohoto nástroje je, ţe jsou ţáci ve škole známkováni.“
3
 Předpoklad známkování byl 

dodrţen. Na ZŠ Husova jsou ţáci známkováni.  

 

Druhá část dotazníku je zaměřena na vnitřní motivaci ţáků. Tuto část jsem rozdělila 

na další čtyři oblasti, a to zvědavost, kontrola, fantazie a výzva. Tyto oblasti jsem převzala 

z dotazníku Junko Matsuzaki Carreiry (2004), viz kapitola 7. 

 

Struktura jednotlivých oblastí: 

 Zvědavost – Otázky zaměřeny na to, zda se ţák rád dozvídá nové věci. 

Oblast měla celkem pět otázek.  

Příklady otázek: Rád se dozvídám nové věci., Pokud mě něco nového zaujme, 

aktivně vyhledávám další informace. 

 Kontrola – Otázky této oblasti byly zaměřeny na ţákovy vědomosti. 

Obsahovala celkem pět otázek. 

Příklady otázek: Mám dobrý pocit ze sebe, kdyţ se něco zvládnu naučit., 

Vědomosti mi dávají pocit jistoty. 

 Fantazie – Otázky zaměřeny na ţákovu fantazii. Oblast měla celkem pět 

otázek. 

Příklady otázek: Často přemýšlím o filozofických otázkách., Čtu, mám rád 

fantasy ţánr v literatuře a filmu. 

 Výzva – Tato oblast byla zaměřena na náročnost úkolů, které ţáci řeší. 

Obsahovala sedm otázek. 

Příklady otázek: Máš rád, kdyţ je úkol, který v ţivotě řešíš náročný?, Rád 

řešíš náročné problémy?, Existuje ve škole předmět, kde hledání odpovědi na 

těţké otázky je pro tebe pozitivní výzvou? 

                                                 
3
 http://www.nuov.cz/ae/dotaznik-skolni-vykonove-motivace-zaku 

http://www.ae.nuov.cz/
http://www.nuov.cz/ae/dotaznik-skolni-vykonove-motivace-zaku
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 I v této části dotazníku mohli ţíci vybírat svou odpověď na otázku z pěti moţností. 

Odpověď číslo jedna je nejvíce kladná a naopak odpověď číslo pět nejvíce záporná.  

Aby byla zaručena reliabilita (spolehlivost měření) dotazníku, byl dotazník 

anonymní. V dotazníku ţáci uváděli pouze třídu.  

 

Celý dotazník tvoří přílohu č. 1 (Příloha č. 1). 
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11 Výsledky výzkumu 

Při výzkumu bylo rozdáno a ţáky vyplněno sto dotazníků. Kaţdá třída vyplňovala 

dotazník při hodině Výtvarné výchovy. Vyplnění dotazníku ţákům zabralo třicet minut. 

Dotazník vyplňovali samostatně.  

Nasbíraná data jsou reprezentována aritmetickým průměrem a četností výskytu 

jednotlivých odpovědí.  

 Aritmetický průměr jsem spočítala pro kaţdou třídu a oblast dotazníku zvlášť  

(viz Tabulka 1: Aritmetický průměr). Čím niţší je hodnota uvedená v tabulce, tím vyšší je 

motivace. 

 Četnost výskytu jednotlivých odpovědí jsem vyhodnotila také pro kaţdou třídu a 

oblast dotazníků zvlášť (viz Tabulky 2 – 6). 

 

Tabulka 1: Aritmetický průměr 

  

 V tabulce můţeme vidět, ţe všechny třídy mají nejvyšší hodnotu motivace v oblasti 

Kontrola. Hodnoty motivace v ostatních oblastech se u všech tříd blíţí průměrné hodnotě 

zvolené pětibodové škály. Celkově jsou výsledky všech tříd v jednotlivých oblastech 

motivace vyrovnané. Nejsou mezi nimi velké rozdíly.   

 

 

 

 

 

 Výkonová 

motivace 
Zvědavost Kontrola Fantazie Výzva 

Celý 

dotazník 

6. třída 

N = 28 ţáků 
2,71 2,62 1,59 2,28 2,71 2,51 

7. třída 

N = 31 ţáků 
2,72 2,74 1,77 2,52 2,72 2,59 

8. A třída 

N = 20 ţáků 
2,82 2,35 1,88 2,37 2,58 2,55 

8. B třída 

N = 21 ţáků 
2,53 2,26 1,55 2,45 2,72 2,40 

všechny třídy 

N = 100 ţáků 
2,82 2,53 1,69 2,41 2,71 2,52 
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Tabulka 2: Četnost výskytu odpovědí VÝKONOVÁ MOTIVACE 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. A třída 8. B třída Celkem 

1 93 86 60 68 307 

2 135 141 82 124 482 

3 147 213 112 120 592 

4 82 80 67 46 275 

5 47 38 36 19 140 

Chybějící údaj 0 0 3 1 4 

 

 V oblasti výkonové motivace zvolilo nejvíce ţáků odpověď číslo tři, tedy průměr. 

Druhá nejčastější odpověď byla odpověď číslo dvě a třetí nejčastější odpovědí byla 

odpověď číslo jedna. Z toho vyplývá, ţe u většiny ţáků převaţuje průměrná a pozitivní 

výkonová motivace. 

 

Tabulka 3: Četnost výskytu odpovědí ZVĚDAVOST 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. A třída 8. B třída Celkem 

1 37 24 33 33 127 

2 44 49 27 39 159 

3 15 39 15 10 79 

4 23 30 22 19 94 

5 21 13 3 4 41 

Chybějící údaj 0 0 0 0 0 

 

U zvědavosti se nejvíce ţáků přiklonilo k odpovědi číslo dvě, jak dokládá Tabulka 

3: Četnost výskytu odpovědí ZVĚDAVOST. Druhou nejvíce ţáky volenou odpovědí byla 

odpověď číslo jedna. Zanedbatelné nejsou ale ani ostatní odpovědi. Odpovědi číslo tři, 

čtyři a pět volilo také dost ţáků. Můţeme tedy konstatovat, ţe zvědavost není pro všechny 

ţáky pozitivní motivací.  
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Tabulka 4: Četnost výskytu odpovědí KONTROLA 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. A třída 8. B třída Celkem 

1 79 71 49 60 259 

2 45 55 28 35 163 

3 11 24 13 7 55 

4 5 4 7 3 19 

5 0 1 2 0 3 

Chybějící údaj 0 0 1 0 1 

 

 Na základě údajů uvedených v Tabulce 4: Četnost výskytu odpovědí KONTROLA 

můţeme říci, ţe kontrola je pro většinu ţáků důleţitým motivačním faktorem. Nejčastěji 

volili odpovědi jedna a dvě. Můţeme tedy konstatovat, ţe skrze tuto oblast můţe učitel 

ţáky účinně motivovat. 

 

Tabulka 5: Četnost výskytu odpovědí FANTAZIE 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. A třída 8. B třída Celkem 

1 55 48 34 37 174 

2 34 33 22 20 109 

3 20 34 18 19 91 

4 19 26 16 22 83 

5 12 14 7 7 40 

Chybějící údaj 0 0 3 0 3 

 

 V Tabulce 5: Četnost výskytu odpovědí FANTAZIE můţeme vidět, ţe nejčastěji 

ţáci volili odpověď číslo jedna. Následovala odpověď číslo dvě. Zároveň si můţeme 

všimnout, ţe oproti oblasti kontrola volilo více ţáků odpovědi tři, čtyři a pět. Z toho 

vyplývá, ţe fantazie není pro mnoho ţáků jednoznačně pozitivním motivačním faktorem.  
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Tabulka 6: Četnost výskytu odpovědí VÝZVA 

Odpověď 6. třída 7. třída 8. A třída 8. B třída Celkem 

1 33 29 25 13 100 

2 59 68 42 57 226 

3 52 54 48 41 195 

4 36 52 17 30 135 

5 16 14 8 6 44 

Chybějící údaj 0 0 0 0 0 

 

 

 U oblasti Výzva se nejvíce ţáků přiklonilo k odpovědi číslo dvě. Za ní následovala 

odpověď tři. V Tabulce 6: Četnost výskytu odpovědí VÝZVA si můţeme všimnout, ţe 

rozdíl mezi těmito dvěma výsledky není nijak výrazný. Třetí nejčastější odpovědí ţáků 

byla odpověď čtyři, následovala odpověď jedna. Opět rozdíly mezi těmito výsledky nejsou 

výrazné.  

  

Následují dva grafy. První je k Tabulce 4: Četnost výskytu odpovědí KONTROLA, 

druhý k Tabulce 6: Četnost výskytu odpovědí VÝZVA. Výsledky těchto dvou oblastí jsou 

pro mě nejzajímavější. Kontrola z toho důvodu, ţe je pro ţáky jednoznačně pozitivním 

motivačním faktorem, jak můţeme vidět z výsledků v tabulce. Výzvu jsem zvolila kvůli 

zajímavému rozloţení výsledků, které nejsou uţ tak jednoznačné jako u kontroly. Více se 

těmto dvěma oblastem budu věnovat v kapitole 12 Diskuze. 
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     Obrázek 4: Graf četnost odpovědí KONTROLA 

 

 
     Obrázek 5: Graf četnost odpovědí VÝZVA 
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11.1 Platnost hypotéz 

Stanovené hypotézy: 

H1: Výkonová motivace se se stoupajícím věkem ţáků sniţuje. 

U této hypotézy jsem předpokládala, ţe se stoupajícím věkem bude klesat výkonová 

motivace, tedy osmé třídy by měly mít vyšší skóre neţ třída šestá a sedmá. Platnost 

této hypotézy se mi nepotvrdila, jak můţeme vidět v Tabulce 1: Aritmetický průměr. 

Z výzkumu výkonové motivace nejniţší skóre dosáhla třída 8. A. Je ale nutné 

podotknout, ţe rozdíly mezi všemi třídami nebyly u výkonové motivace nijak 

výrazné. 

  

H2: Jednotlivé třídy se ve sledovaných faktorech motivace liší.  

Co se týče této hypotézy, chtěla jsem výzkumem prokázat, ţe třídy se budou 

v oblastech motivace lišit. Na základě vlastní zkušenosti při učení ve zkoumaných 

třídách jsem očekávala, ţe šestá třída dosáhne nejlepšího skóre v oblasti fantazie. U 

osmých tříd jsem předpokládala nejlepší výsledek v oblasti zvědavost a výzva. 

Sedmá třída měla dosáhnout nejniţšího průměru v oblasti kontrola. Jako 

v předchozím případě se mi ani platnost této hypotézy výzkumem nepotvrdila. 

Všechny třídy dosáhly nejlepšího výsledku v oblasti kontrola. Navíc musím zmínit, 

ţe rozdíly mezi třídami v jednotlivých oblastech nebyly významné, jak nám ukazuje 

Tabulka 1: Aritmetický průměr. 
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12 Diskuze 

Výzkumem jsem zjistila, ţe u všech zkoumaných tříd dominovala oblast kontroly, jak 

můţeme vidět v Tabulka 1: Aritmetický průměr. Mohu tedy konstatovat, ţe většina ţáků 

potřebuje mít kontrolu nad svým učením. Tento výsledek jsem neočekávala a překvapil 

mě, zvláště u tříd 7.A a 8.A. S těmito třídami jsem měla při své pedagogické praxi největší 

problém. Ţáci nedávali pozor a učivo je nezajímalo. Tento problém řeší určitě i další 

učitelé. Problém by mohl být v samotných učitelích. Je moţné, ţe ţákům prezentují látku 

nezajímavým a nesrozumitelným způsobem. Ţáci tak začnou stagnovat, učitele a předmět 

ignorovat. „Větší nápor nejasného učiva a nesrozumitelného učiva je odmítán, protoţe 

posiluje osobní nejistotu. Zvyšuje neuspokojení v oblasti potřeby adekvátní orientace a 

stimuluje obranné reakce. V rámci moţností daných rolí školáka, jde nejspíše o nějakou 

variantu úniku (ignorování, vytěsnění, racionalizace). Nejistota, vyvolaná prezentací 

nejasného učiva, je větší tehdy, jestliţe je ţák pasivním objektem, který nemůţe situaci 

nijak ovlivňovat, coţ je ve škole běţné.“ (Vágnerová, 2000, s. 234)  

Nesrozumitelné učivo chápe ţák jako nutné zlo a k učení musí mít pádný důvod. 

(Vágnerová, 2000).  

Řešení situace bych viděla v lepší prezentaci učiva ţákům. Často se stává, ţe 

představení nové látky je pouhý monolog učitele. To by nemělo být a do výuky by měli být 

zapojeni i ţáci. Zároveň by měl učitel ţákům říci smysl probírané látky a její praktické 

vyuţití. 

Podle Vágnerové (2000) by mohla být předpokladem k lepší orientaci znalost 

základního principu prezentované teorie a pravidel, kterou by ţák mohl aplikovat  

na jednotlivé situace.  

K lepší motivaci můţe přispět i osobnost samotného učitele. Učitel by se neměl  

nad ţáky povyšovat. Ţáci u učitele ocení dobrou náladu, smysl pro humor, učitelovo 

pochopení pro ně a ochotu vyslechnout jejich názor. (Rendl, 1995) 

Učitel by také neměl zapomínat ţáka za dobrý výkon pochválit. To ţáci také velmi 

ocení a zvýší to jejich motivaci k učení. 

Další oblast, které bych se chtěla více věnovat, je výzva. V oblasti výzvy, kde byly 

jednotlivé otázky zaměřeny na náročnost úkolů, se výsledky jednotlivých tříd blíţily 

průměru. Z pohledu učitele povaţuji tuto oblast za problematickou. Nabízí se zde totiţ 

otázka, co je pro ţáka náročný úkol. Kaţdý ţák je jiný a má jiné intelektové schopnosti. 

Zatímco pro jednoho ţáka můţe být zadaný úkol jednoduchý, pro druhého můţe 
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představovat velký problém. Řešení, kterým lze zlepšit motivaci ţáků v rámci této oblasti, 

bych viděla v diferenciaci úloh. Švec (1993, s. 53 – 59) uvádí čtyři podoby diferenciace 

úloh, a to: 

1. Diferenciace podle počtu učebních úloh – tato podoba diferenciace spočívá 

v tom, ţe výkonnější a lepší ţáci dostávají více úloh a naopak slabší ţáci méně 

úloh. Obvykle není přihlíţeno k náročnosti úloh. Nevýhodou této diferenciace 

je, ţe slabší ţáci si na menším počtu úloh nemusí probrané učivo dostatečně 

procvičit.  

2. Diferenciace podle náročnosti úloh – lepší ţáci dostávají náročnější  

úlohy, slabší ţáci potom úlohy méně náročné. Tato diferenciace je podle mého 

názoru v hodině nejlepší. 

3. Diferenciace podle míry vnější pomoci – všichni ţáci dostanou stejně náročné 

úlohy. Slabším ţákům ale poskytuje větší pomoc učitel. Nevýhodu této 

diferenciace bych viděla při větším počtu slabších ţáků ve třídě. Učitel by  

tak nemusel v hodině stihnout pomoct všem slabším ţákům.   

4. Diferenciace současně podle počtu učebních úloh, jejich náročnosti i podle 

míry vnější pomoci.  

Zadané úlohy by měly mít na ţáka pozitivní motivační vliv. Proto je důleţité, aby 

vzbuzovaly ţákův zájem. Zadaná úloha by měla provokovat ţákovu zvídavost, vzbuzovat 

jeho důvtip, líbit se a v neposlední řadě také u něj navozovat touhu dokázat vyřešit právě 

tento úkol. Dosahuje se toho například jiţ zmiňovanou přiměřenou náročností učebních 

úloh, vyuţíváním regionálních nebo naopak netradičních obsahů a méně obvyklými 

formami úloh či vyuţitím zájmových oblastí ţáků. (Nikl, 1997) 

Dále by úloha měla mít tak zvané aspirační nivó. To znamená, ţe by měla u ţáka 

vzbuzovat touhu po dobrém výkonu a sama vytvářet předpoklady pro dosaţení tohoto 

výkonu. Úloha by tedy měla být koncipována jako šance k úspěchu, k uplatnění všech sil a 

potencí ţáka. Úloha by pro ţáka neměla být léčkou, naopak pokud ţák při jejím řešení 

neuspěje, má ho mobilizovat k lepšímu příštímu výkonu. (Nikl, 1997) 

U výkonové motivace jednotlivé třídy dosáhly průměrného výsledku. Ten je, podle 

mě, adekvátní školním výsledkům a celkovému prospěchu ţáků jednotlivých tříd na konci 

školního roku. Celkový prospěch ţáků jednotlivých tříd je uveden  

v kapitole 9.2 Charakteristika tříd.  

Zlepšit výkonovou motivaci u ţáků, zvláště v období puberty, je pro učitele těţký 

úkol. Ţáci berou školu pouze jako nutnost. V kapitole 5.5 Škola jsem uţ zmínila, ţe 
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pubescenti si vytvoří svůj standardní výsledek, který jim stačí a je přijímán jak učitelem, 

tak i rodiči. Učitel bude ţáka těţko přesvědčovat, aby své výsledky zlepšil a překročil tak 

svůj standard. Ţákovi nejde o to, aby se něco naučil a obohatil svoje znalosti a dovednosti. 

Chce se pouze vyhnout nepříjemnostem. (Vágnerová, 2000) 

Myslím si, ţe pokud učitelé zapracují na předchozích oblastech – kontrola a výzva 

a dojde ve vyučování k jejich zlepšení, mohlo by tím dojít i ke zlepšení výkonové motivace 

ţáků. 

V oblasti zvědavosti a fantazie byly výsledky jednotlivých tříd průměrné. Co se 

týče četnosti odpovědí, pak nejvíce bylo odpovědí číslo jedna a dvě. Nemůţu ale 

opomenout ani počet odpovědí tři, čtyři a pět – tedy spíše negativní odpovědi. Je tedy 

zřejmé, ţe ne všichni ţáci fantazii a zvědavost ve výuce potřebují. Z vlastní zkušenosti na 

Základní škole Husova bych tyto dvě oblasti zapojila do výuky hlavně v niţších třídách, 

konkrétně v šesté třídě, popřípadě v sedmé. Ve vyšších třídách se úlohy, kde ţáci měli 

pouţít svou fantazii, s pozitivním ohlasem nesetkali. Ţáci upřednostňovali spíše aktivní 

motivaci, například hry či problémové úlohy.  

Při výzkumu jsem se inspirovala výzkumem japonské doktorky Junko Matsuzaki 

Carreiry. Ta zjistila, ţe výkonová motivace se stoupajícím věkem klesá. Carreira ale do 

výzkumu zapojila ţáky s větší věkovou hranicí (osm aţ patnáct let). Můj výzkum platnost 

této hypotézy bohuţel nepotvrdil. Více o výzkumu Carreiry pojednávám v kapitole  

7 Junko Matsuzaki Carreira. 

Další výzkumy motivace provedli například M. Zelina (1983), Lokša a Lokšová 

(1992) a Z. Stránská (2004). U všech těchto výzkumů byl pouţit jako nástroj výzkumu 

Kozékiho dotazník motivace k učení. Jelikoţ byl pouţit jiný nástroj výzkumu, neţ jsem 

pouţila já, nemohu s nimi můj výzkum srovnávat. 

  Pro další výzkum bych doporučila zaměřit se na motivaci ţáků v České republice, a 

to na prvním i na druhém stupni základních škol. V případě dostatečného  vzorku 

respondentů by bylo dobré mezi sebou korelovat jednotlivé faktory (oblasti) motivace a 

zjistit, zda neexistuje nějaký vzorec v motivaci ţáků v tom, jak jsou u nich jednotlivé 

faktory nakombinované. 

 Na závěr kapitoly bych uvedla principy, které mohou učiteli pomoci ke zvyšování 

motivace ţáků. (Ďurič a kol., 1986, in Lokša, Lokšová, 1999, s. 34 – 35) 

 Ţáci by měli bezprostředně po svém výkonu dostat od učitele zpětné 

informace. Pozitivní výkony by měly být zpevňovány a naopak chyby a 

neadekvátní výkony by měly být eliminovány. (Hunterová, 1999) 
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 Učitel by měl ţákům říci jak cíle hodiny, tak i dlouhodobé cíle vzdělávání. 

Stanovené cíle by ţáci měli přijmout za své. Je důleţité, aby ţáci cíle 

přijímali tak, jako by si je sami stanovili.  

 Do vyučování by měl učitel zařadit tvořivé úlohy, protoţe rozvíjí nejen 

tvořivost, ale i samostatnost a motivaci. Ve vyučování by se mělo více 

vyuţívat rozlišování úloh na doplňující a rozšiřující vedle základních úloh a 

cvičení. „Motivačně působí, pokud si ţák můţe vybrat rozličně náročné 

úkoly, čímţ se reguluje a poznává i aspirační úroveň ţáků.“ 

 Učitel by měl uplatňovat demokratický styl vedení kolektivu. Kaţdý ţák  

by měl mít moţnost vyjádřit svůj názor, zkoumat a poznávat svou motivaci 

k činnosti, sledovat, jak vnímá příčinu svého úspěchu či neúspěchu. 

 „Zásadu vyuţívání problémového vyučování, ve kterém jsou zařazeny tvořivé 

a různě obtíţné úlohy, je moţno uplatňovat ve spojení s jinými moţnostmi 

rozvoje motivace ţáků k učení.“ Například uplatňování didaktických her, 

programovaných postupů s přesně členěným učivem a rychlou zpětnou 

vazbou. Motivaci u ţáků dále zvyšují různé soutěţe. 

 Pro zvyšování motivace jsou důleţité vztahy ve třídě, a to jak mezi ţáky a 

učitelem, tak i mezi samotnými ţáky. 

 „Ke zvyšování motivace vyuţíváme tréninky rozvíjení pozornosti, prvky 

autogenního tréninku
4
, relaxovanou pozornost.“ 

 Další metodou, kterou učitel můţe zvýšit motivaci ţáků, je metoda 

divergence. To znamená, ţe do vyučování učitel zařazuje cvičení a úlohy,  

při nichţ ţáci mohou procvičit více myšlenek. 

 Ke zvyšování motivace také pomáhá princip skupinové kooperace. „To 

znamená určit zvláštní část práce jednotlivci ve skupině, vyuţívat skupinové 

diskuze, hodnocení, výběru myšlenek, řešení apod.“  

 „Princip hledání problémů a jejich rozpoznání, výcvik citlivosti na problémy, 

vidět svět kriticky, pěstování otevřenosti vůči problémům a nedostatkům.“ 

 Učitel by měl ţákům zdůraznit smysl jejich práce ve škole a také smysl učení.  

  

                                                 
4
 Relaxační technika, rozvinul ji J. H. Schultz. Vyuţívá představivosti k navození určitých tělesných stavů, 

které vedou k uvolnění organismu a mysli tzv. relaxaci. (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz) 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/m-sli-mysli
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/relaxace
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13 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na motivaci ţáků druhého stupně základní školy. 

Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je popsána Maslowova, Murrayho a McClleandova teorie potřeb, 

potřeby ţáků, hodnoty a zájmy ţáků. Dále jsem věnovala pozornost vývojovému období 

ţáků druhého stupně základní školy, tedy pubescenci. Popsala jsem změny, kterými ţák 

v tomto období prochází, a které ovlivňují značným způsobem jeho motivaci k učení. 

Zaměřila jsem se i na samotnou motivaci. Definovala jsem pojem motivace a motiv a 

popsala jsem, jakými způsoby můţeme ţáky motivovat. Také jsem uvedla některé metody, 

které mohou učiteli pomoci zvýšit motivaci ţáků. 

V praktické části diplomové práce jsem provedla výzkum motivace ţáků. Pro potřeby 

výzkumu jsem si vytvořila dotazník. Dotazník byl rozdělen na dvě části, a to výkonovou 

motivaci a vnitřní motivaci. Do druhé části, vnitřní motivace, jsem zahrnula oblasti 

kontrola, výzva, fantazie a zvědavost. Při tvorbě dotazníku jsem se inspirovala výzkumem 

motivace japonské doktorky Junko Matsuzaki Carreiry, která prokázala ve svém výzkumu, 

ţe výkonová motivace se stoupajícím věkem klesá. O jejím výzkumu je více pojednáno 

v kapitole 7 Junko Matsuzaki Carreira. 

Výzkumem jsem chtěla zjistit, jak pozitivně motivovat ţáky k učení. Očekávala jsem, 

ţe mezi třídami budou v rámci jednotlivých oblastí významné rozdíly. Výzkum ale moje 

očekávání nepotvrdil. Rozdíly, které byly v rámci kaţdé oblasti mezi třídami, byly 

minimální a nevýznamné. Tento výsledek mohl být způsoben tím, ţe do výzkumu byli 

zahrnuti ţáci stejného vývojového období – pubescence. Pro příští výzkum bych 

doporučila větší věkové rozpětí ţáků, například porovnat motivaci u ţáků třetí třídy a 

deváté třídy nebo porovnat motivaci ţáků druhého stupně základní školy a střední školy. 

Zajímavé by mohlo být porovnat motivaci u ţáků také podle pohlaví. Podle mě by se zde 

také mohly vyskytnout výraznější rozdíly.  

Myslím si, ţe i přes tento neočekávaný výsledek, můţe diplomová práce pomoci jak 

Základní škole Husova Liberec, na které byl realizován výzkum, tak i ostatním učitelům. 

Základní škola Husova se můţe zaměřit na problémové oblasti, kterými jsou podle mě 

výzva a kontrola, a pokusit se je zlepšit. Pokud zapracují na těchto dvou oblastech, mohlo 

by dojít ke zlepšení výkonové motivace ţáků.  

V Diskuzi jsem se také pokusila naznačit některé metody, které by mohly učiteli 

pomoci ke zlepšení motivace ţáků. 
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Při psaní této diplomové práce jsem získala mnoho nových informací a poznatků, 

které se týkají jak motivace, tak i ţákovy osobnosti. Tyto poznatky mi určitě pomohou 

v mé budoucí učitelské profesi.   

Výzkumů týkajících se motivace ţáků k učení bylo provedeno uţ mnoho. Přesto si 

myslím, ţe kaţdý další výzkum můţe pomoci učitelům ke zkvalitnění výuky a zlepšení 

přístupu ţáků ke škole a k učení.  
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15 Seznam příloh 

 Příloha č. 1 – Dotazník  
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15.1 Příloha č. 1 

 

TŘÍDA: 

 

Dotazník školní výkonové motivace ţáků 
 

1. Abych byl ve škole úspěšný, o to stojím: 

a) moc 

b) dost 

c) středně 

d) moc ne 

e) vůbec ne 

 

2. Dobré známky pro mne mají: 

a) velmi vysokou hodnotu 

b) vysokou hodnotu 

c) někdy mají, někdy nemají vysokou hodnotu 

d) nemají vysokou hodnotu 

e) mají velmi malou hodnotu 

 

3. Při učení se mi daří soustředit 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) většinou ne 

e) téměř nikdy 

 

4. Při učení jsem: 

a) hodně pečlivý 

b) dost pečlivý 

c) středně pečlivý 

d) málo pečlivý 

e) vůbec nejsem pečlivý 

 

5. Ve škole se hlásím: 

a) vţdy, kdy je to moţné 

b) často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

6. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych být známkovaný: 

a) ve všech předmětech 

b) ve většině předmětů 

c) jenom v některých předmětech 

d) jenom v jednom nebo dvou předmětech 

e) v ţádném předmětu 
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7. Mám-li před vysvědčením nerozhodnou známku, přihlásím se, abych byl vyzkoušen: 

a) téměř vţdy 

b) většinou 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

8. Kdyţ začnu nějakou školní úlohu, mám tendenci ji dokončit: 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) většinou ne 

e) téměř nikdy 

 

9. Školní úlohy, které dostávám, se snaţím plnit co nejlépe: 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) většinou ne 

e) téměř nikdy 

 

10. Kdyţ mám být zkoušený, tak mám strach: 

a) téměř vţdy 

b) dost často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

11. Mám-li být upřímný, tak se školy: 

a) hodně bojím 

b) dost bojím 

c) trochu bojím 

d) moc nebojím 

e) vůbec nebojím 

 

12. Kdyţ máme psát nějakou písemnou práci: 

a) mám téměř vţdy chuť nejít do školy 

b) mám často chuť nejít do školy 

c) mám někdy chuť nejít do školy 

d) moc mi to nevadí 

e) vůbec mi to nevadí 

 

13. Kdyţ jsem zkoušený a moc neumím: 

a) mám vţdy pocit, ţe bych se nejraději sebral a odešel 

b) mám často pocit, ţe bych se nejraději sebral a odešel 

c) mám někdy takový pocit 

d) nemám většinou takový pocit 

e) nemívám takový pocit téměř nikdy 
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14. Kdyţ jdu ráno do školy, mívám strach: 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

15. Špatných známek se obávám: 

a) hodně 

b) dost 

c) někdy ano, někdy ne 

d) málo 

e) vůbec 

 

16. Kdyţ ve škole píšeme písemnou práci, počítám raději s tím, ţe dostanu horší 

známku: 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

17. Poměřování sil s ostatními (různé soutěţe) mi nevyhovuje: 

a) moc 

b) dost 

c) středně 

d) moc ne 

e) vůbec ne 

 

18. Ze školních neúspěchu mám obavu: 

a) téměř vţdy 

b) často 

c) někdy 

d) většinou ne 

e) téměř nikdy
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Dotazník na vnitřní motivaci 
 

ZVĚDAVOST 
 
1. Rád se dozvídám nové věci? 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

 

2. Pokud mě něco baví, tak se o tom chci dozvědět co nejvíce 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

3. Pokud mě něco nového zaujme, aktivně vyhledávám další informace 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

4. Pokud něco nevím, snaţím se o tom najít co nejvíce informací. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

5. Rád čtu odbornou literaturu.  

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

KONTROLA 

 
1. Mám dobrý pocit ze sebe, kdyţ se něco zvládnu naučit 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 



83 

 

2. Vědomosti mi dávají pocit jistoty 

1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

3. Poznání člověku zvyšuje sebevědomí 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

 

4. Čím víc znám a umím, tím se cítím lépe před lidmi 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

5. Mám dobrý pocit, kdyţ mě někdo pochválí za dobrou práci. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

 

FANTAZIE 

 
1. Často přemýšlím o filozofických otázkách. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

2. Mívám fantazii o tom, jak změnit fungování věcí. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 
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3. Čtu, mám rád fantasy ţánr v literatuře a filmu. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

4. Pokud bych měl řídit velký podnik, uměl bych mít vize, aby firma nebo organizace  

    byla co nejúspěšnější. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

5. Sním o tom, ţe jednou změním svět. 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

VÝZVA 

 
1. Máš rád, kdyţ je úkol, který v ţivotě řešíš náročný? 

 1. nenáročný 

 2. spíše nenáročný 

 3. spíše náročný 

 4. náročný 

 

2. Existuje ve škole předmět, kde hledání odpovědi na těţké otázky je pro tebe 

pozitivní výzvou? 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

3. Rád řešíš náročné problémy? 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 
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4. Utíkáš od náročných úkolů? 

 1. nikdy 

 2. zřídka 

 3. někdy 

 4. často 

 5. vţdy 

 

5. Pokud si můţeš vybrat, řešíš raději náročné úkoly nebo lehké úkoly. 

 1. určitě lehký 

 2. spíše ten lehký 

 3. nevím, záleţí na předmětu a typu úkolu 

 4. spíše ten náročný 

 5. určitě náročný 

 

6. Pokud má úkol více řešení, snaţíš se najít všechny, i ty nejnáročnější?  

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

 

7. Snaţíš se hledat u zadaných úkolů nová, netradiční, řešení? 

 1. určitě ano 

 2. spíše ano 

 3. nevím 

 4. spíše ne 

 5. určitě ne 

  

 

 

 

 

 

 


