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Motivace v zážitkové pedagogice 
 

Anotace:  Tato bakalářská práce se věnuje tématu motivace  

v kurzech zážitkové pedagogiky. Přesněji řečeno, kterými 

prostředky lze namotivovat náctileté účastníky kurzu zážitkové 

pedagogiky tak, aby sami ochotně, dobrovolně a aktivně vstupovali 

do činností kurzu. A nejen to. Popisuje také vlivy ovlivňující 

množství a kvalitu úsilí, které do činnosti vkládají, co je může 

přimět, aby vytrvali a pokračovali v práci, když narazí na překážky, 

jak je motivace účastníků ovlivněna přístupy instruktora a 

chováním vrstevníků. Dotýká se takových vlivů na motivaci, jako 

je hodnocení účastníků instruktorem, připisování příčin úspěchu a 

neúspěchu samotnými aktéry, ale i takovým činnostem, jako je 

práce s mládeží a vhodný přístup k nim nebo práce se skupinou. 

     První část práce tvoří teoretický popis tématu - vymezení 

motivace a jejího významu v kurzu zážitkové pedagogiky, popis 

motivačních technik použitelných v kurzech a jejich dělení, 

význam, způsob použití, případně jejich slabé stránky nebo 

dokonce popis prvků majících demotivační vliv. 

     Druhá část je zaměřena více prakticky na popis motivačních 

technik používaných v některých probíhajících kurzech zážitkové 

pedagogiky, zaměřených na práci s mládeží, jejich rozboru a 

zhodnocení. 
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Motivation in experiential education 
 

Annotation: This project is dedicated to study of  motivation in 

experiential courses. More exactly it tries to describe motivation 

means suitable for teenage trainees to make them cooperate 

willingly and actively on course asset. And not just that. It also 

describes factors which have influence on quality and quantity of  

aplicated effort, manners how to enforce trainees to carry on 

working when some problem appears and also how the motivation 

is affected by the instructor's and peers' admittance. The project 

studies motivation factors such as instructor's valuation, trainee 

self-valuation or the suitable attitude on work with the group. 

     The first part of the project is dedicated to theoretical 

description of the topic: definition of motivaton and its importance 

in experiential education course, motivation techniques and their 

division, their importance and aplication, eventually their 

weaknesses or even their demotivational components. 

     The second part focuses more on the practical aplication of 

motivation techniques in some real projects of experiential 

education; it includes their analysis and evaluation. 

 

Key words: 
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experiential education 
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outer motivation 
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motto: 

 

         

            Úplně mimo naše vzývání

            kvetou švestky  

            kvetou třešně 

         

                                  Nanyoku 
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1. Úvod 
 

     Za cíl této práce jsem stanovil srovnání teoretických přístupů 

k motivaci, jak na ně hledí psychologie a teorie výchovy, s jejich 

uplatněním v kurzech zážitkové pedagogiky, zaměřených na práci s 

mládeží. Jinými slovy, jak jsou teoretické přístupy k motivaci 

uplatňovány v kurzech zážitkové pedagogiky. 

     Pro dosažení tohoto cíle se nejprve pokusím o vymezení pojmu 

motivace a jejího popisu podle psychologických teorií, dále o 

vymezení pojmu zážitková pedagogika. Poté vysvětlím význam 

motivace v zážitkové pedagogice. Následně upřesním a popíši 

specifika mládeže a práce se skupinou, neboť práce se skupinou 

mládeže má svá specifika, a to nejen co se motivace týká. Ke konci 

zařadím praktickou část, ve které tyto praktické techniky motivace 

používané v kurzech zážitkové pedagogiky popíši a v závěru je 

porovnám s teoretickými východisky motivace a vyhodnotím. 

     Toto téma jsem si vybral proto, že jedním ze způsobů, jak 

předávat kulturní bohatství určité civilizace a ovlivňovat tak kvalitu 

časů budoucích, je i výchova nastávající generace. Tu lze provádět 

různými způsoby. Na straně jedné ve školských zařízeních, kde se 

stále používá převážně metoda memorování předložených 

informací, na straně druhé výchovou negativní, kdy jsou jen 

odstraněny překážky, které by působily rušivě, a k výchově žáka 

tak dochází ponejvíce spontánně. Za střední cestu lze považovat 

výchovu pomocí zážitkové pedagogiky, kdy jsou žáku připraveny 

podmínky, mající za úkol usměrnit a podpořit jeho 

„sebeformování“. Této metody se používá hlavně při osobnostní a 

sociální výchově a také při primární prevenci sociálně 

patologických jevů. Jde tedy o techniky rozvoje sebeúcty, 

sebedůvěry, komunikačních a týmových dovedností a schopnosti 

zvládat mezilidské konflikty. Zážitkovou pedagogiku lze ovšem 

využít i při předávání dalších znalostí, dovedností a návyků.                                           

      Zážitková pedagogika by měla využívat, a tím také dále rozvíjet 

co nejširší inteligenční spektrum, kam patří inteligence jazyková, 

hudební, matematicko-logická, prostorová, pohybová, intra a 

interpersonální. To umožňuje vytvářet vazby mezi jednotlivými 
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částmi učiva a především vztahy učiva k životu, tedy k jeho 

následnému užití. 

     Zážitkovou pedagogiku tak považuji za optimální nástroj 

k výchově, motivaci jednotlivce potom za důležitou součást nejen 

tvorby kurzů, ale života vůbec. 
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2. Charakteristika motivace 
 

     Pojmy motivace a motivu vyjadřují hypotetické konstrukty, tj. 

vědecké termíny, jimiž se popisují, resp. vysvětlují určitá 

pozorovaná fakta o lidském chování. Především to, že je zacílené, 

že má určitou intenzitu a určité trvání. Na motivaci se také pohlíží 

ze dvou stran. Jednak jako na tendenci k vnitřní psychické 

rovnováze, jednak jako na tendenci k seberealizaci.  

     „Motivace tak, obecně vzato, vyjadřuje rozpory mezi tím, co 

subjekt aktuálně prožívá, a tím, co prožívat touží. Např. rozpor 

mezi hladověním a nasycením, pocitem nejistoty a jistoty apod. 

Motivace pak v tomto smyslu vyjadřuje nějaké nedostatky 

v psychofyzickém či biosociálním bytí individua (potřeby)  

a chování vystupuje jako nástroj k odstranění těchto nedostatků.“1  

     Jinak řečeno, motivace vyjadřuje stav vnitřní psychické 

nerovnováhy a chování směřuje k jejímu udržování a obnově, když 

byla narušena. Motivace tedy směřuje k udržování a obnovování 

určitého optimálního vnitřního stavu spokojenosti. 

     V problematice motivace vystupuje dvojí proč: 1. proč 

vystupuje zaměřené chování a 2. proč vystupuje určitý způsob 

chování. Odpověď na první otázku je dávána v termínech 

motivace, na druhou pak v termínech učení. 

     Základní podmínky učení mají vztah k motivaci: individuum je 

motivováno k dosahování odměn a k vyhýbání se trestům (tzv. 

Hédonické pojetí). V tomto smyslu je tedy motivace klíčový 

psychologický fenomén: chování, ale i postoje lidí se organizují 

kolem určitých motivů, které tak propůjčují chování psychologický 

smysl. "Porozumět chování druhého člověka znamená identifikovat 

motivy tohoto chování, a protože ty souvisejí se světem lidských 

hodnot, znamená to i porozumění hodnotové orientaci osobnosti.“2 

     Vliv motivace je zřetelný například ve vztahu žáků k učení. „Ve 

škole sehrává motivace jednu z nejvýznamnějších rolí a může 

podstatně zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího působení. 

Silně ovlivňuje školní úspěšnost žáků, jejich výkony, ale i rozvoj 
                                                 
1 Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování.str. 14 
2 Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování.str. 16 
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žákovské osobnosti. Motivace propůjčuje učebním činnostem žáka 

subjektivní smysl, čímž ovlivňuje míru úsilí, kterou žák při učení 

vykládá.“3   

     Motivace může mít pozitivní dopad na koncentraci, pozornost, 

paměťové pochody, výdrž, rychlost a hloubku, snížení únavy jak 

při učení, tak i při kterékoliv jiné činnosti. Motivace je také nutnou 

podmínkou rozvoje schopností. Na její úrovni a kvalitě záleží, zda 

bude žák využívat či nevyužívat  potenciálu svých schopností, a 

následně, bude-li své schopnosti dále rozvíjet. Motivace úzce 

souvisí i s dalšími problémy jako je bezradnost při ztvárňování 

vlastního života, výběr životní dráhy u studentů apod. 

     Motivaci tak dále budu chápat v jejím nejširším slova smyslu 

jako souhrn činitelů, které podněcují, směrují a udržují chování 

člověka. 

     Takto ji lze vztáhnout i na kurz zážitkové pedagogiky. Zde jde o 

soubor vnitřních podnětů, se kterými hráč vstupuje do hry. Zásadní 

vliv bude mít při vlastní angažovanosti účastníků v jednotlivých 

aktivitách, i v celém kurzu. Velký vliv bude mít na jejich náladu, 

spolupráci, pozornost, výdrž. Tím může zefektivnit dosažení cíle 

kurzu. Naopak příliš nízká motivovanost účastníků může vést k 

"rozkladu" celého kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.7 
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3. Vymezení pojmu zážitková pedagogika 
 

     V této části nemám ambice detailně rozebírat odlišná pojetí 

slovního spojení zážitková pedagogika. Je jasné, že tohoto relativně 

nového pojmu se užívá různě v různých kontextech a subjektivních 

pochopeních. Mou snahou bude porozumět těmto slovům a 

vymezit je tak, aby bylo čtenáři zřejmé, jak je budu používat dále v 

práci.  

     Slovo pedagogika vychází z řeckého slova paidagógos, kde pais 

znamená "hoch" a agó "vedu", tedy "průvodce hochů", jímž byl 

pojmenován vzdělaný otrok pečující o syna svého pána a 

provázející jej do školy. Odtud se dále význam pojmu pozměňuje 

přes latinské paedagogus, slovo označující učitele a vychovatele. 

Pedagogika bývá obvykle charakterizována jako věda a výzkum 

zabývající se vzděláním a výchovou, jako nauka, jejímž předmětem 

jsou jevy výchovy.  

     Výchova je definována jako proces záměrného a cílevědomého 

působení učitele (vychovatele, instruktora) na člověka (žáka, 

studenta, účastníka kurzu...) s cílem ovlivnit jej. Ovlivnění je pak 

nejlépe vnímáno jako snaha o dosažení pozitivních změn ve vývoji 

osobnosti, jako rozvoj všech fyzických a psychických stránek 

jedince, prospěšných posléze jemu i společnosti. 4  

     Slovo zážitek ve spojení s pedagogikou je někdy nahrazováno 

slovními spojeními, jako jsou: pedagogika volného času, výchova 

zážitkem, výchova v přírodě, výchova dobrodružstvím apod. 

Zážitkovou pedagogiku od těchto pojmů vymezuje především 

samotná zkušenost, jejíž získání je podloženo vlastním prožitkem. 

Dále pak zakotvení prožitku do širších souvislostí. Tedy nejenom 

vyvolání prožitku, ale především znalost cílů navozování 

prožitkových situací, zpracování prožitku a jeho převedení do 

zkušenosti, jež může být opětovně využita. Pro zážitkovou 

pedagogiku je prožitek vždy pouhým prostředkem, nikoli cílem. 

Cílem pro ni zůstává všestranný, k harmonii směřující rozvoj 

osobnosti.5 
                                                 
4 Průcha, Jan. Moderní pedagogika : věda o edukačních procesech, str. 286 
5 Jirásek, Ivo. Vymezení pojmu Zážitková pedagogika 
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     Zážitková pedagogika by se tak dala vysvětlit jako snaha 

pomocí prožitku dosáhnout zkušenosti, jejíž zakotvení do širších 

souvislostí vede k harmonickému rozvoji osobnosti. 
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4. Význam motivace v zážitkové pedagogice 
      

     Vytváření kurzu zážitkové pedagogiky sestává ze dvou částí: 

části přípravné a části realizační. V přípravné fázi se pracuje 

s metodami tvorby a řízení týmu, cílováním a dramaturgií. Při 

cílování jde o přesnou charakteristiku cíle, při které se pracuje 

s analýzou potřeb účastníků. Dramaturgie vytváří charakteristickou 

podobu kurzu, zaměřuje a srovnává jednotlivé prostředky s cílem a 

nakonec tvoří časový rozvrh kurzu. 

     V realizační části jsou dle Másilky6 tři fáze: první je motivace, 

která slouží k aktivizaci a motivaci účastníků a jejich 

dobrovolnému vstupu do jednotlivých aktivit či programů. Jejím 

dalším úkolem je vtažení "hráčů" do děje, navození správné  

a potřebné atmosféry. K tomu využívá různé techniky. Těmi může 

být např. úvodní scénka, která obrazně, metaforou a symbolicky 

vyjadřuje téma hry, nebo navozuje určité naladění, nebo může jít o 

prostý a strohý popis situace, který ponechává maximální prostor 

pro fantazii hráče. Do této části patří libreto, ale také např. výklad 

pravidel. Druhá je fáze příběhů, dějů, situací, jež v účastnících 

formuje silné autentické prožitky. Jde o vlastní náplň aktivity. 

Nakonec fáze zpětné vazby, ve které se pracuje na zvnitřnění 

zážitků.  

Metodu motivace mají jako jeden ze sedmi hlavních pilířů kurzu 

pro budoucí instruktory zážitkové pedagogiky (dále jen Z.P.) také 

Instruktoři Zlín. Nakonečný o motivaci píše: 

     „Jakákoli psychologická pomoc člověku (psychoterapie, 

psychologické vedení lidí atd.) musí vycházet z poznatků  

o motivaci lidského chování, neboť psychologická práce 

s člověkem znamená úsilí o jeho změnu, což předpokládá poznání 

příčin toho, co má být změněno. A to, co má být změněno, se 

netýká jen způsobů chování, ale – a to především – jeho motivů.“7  

     Tak i v kurzu Z.P. (ačkoliv se to mnohdy nezdá) je snaha  

o změnu člověka. 

                                                 
6 Másilka, David. Pod lavicí  
7 Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování.str.5. 
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     Teorie motivace nám odpovídá na otázky ohledně aktivity 

účastníků kurzu, a sice: 

- co je vede k aktivitě a co ovlivňuje množství a kvalitu úsilí, které 

do činnosti vkládají; 

- podle čeho se rozhodují; 

- co je může přimět, aby vytrvali a pokračovali v práci, když narazí 

na překážky; 

- jak je motivace účastníků ovlivněna přístupy instruktora  

a chováním vrstevníků; 

- jak se motivace vyvíjí; 

- jak motivace působí na prostředí kurzu (a naopak). 

     V kurzu ZP se často mění typy her a témata činností. Účastníci 

se tak dostávají do situací, které jsou pro ně nové a neznámé. 

Někteří účastníci takové změny přijímají jako zajímavou výzvu, 

jiné to mate a znejišťuje. 

     K tomu, aby se účastníci vyznali v nových situacích, využívají 

svá přesvědčení a neuvědomovaná pojetí vztahující se k motivaci. 

Jsou to názory, soudy a hodnoty účastníků vztahující se k tématům, 

věcem, událostem, vedení, spoluhráčům, zkrátka k celému kurzu. 

Jsou to určitá pojetí, která účastníci užívají, aby určitým herním 

situacím přiřadili význam či smysl. Tato motivační pojetí souvisejí 

také s názory účastníků na účelnost a účinnost (zábavnost, 

zajímavost) různých metod Z.P.8 

     Motivační přesvědčení vytváří jakýsi rámec, který řídí to, co si 

účastníci o určité činnosti myslí, co cítí a jak v ní jednají. Toto 

přesvědčení bývá převážně příznivé (optimistické) nebo nepříznivé, 

málokdy je neutrální. Jakmile se jednou toto pojetí vytvoří, je velmi 

odolné a jen obtížně se ho daří změnit.9 Pokud instruktor ví, jaká 

motivační přesvědčení účastníci mají, může naplánovat takové 

činnosti, které dobře využijí jejich příznivá očekávání a podnítí je k 

revizi očekávání nepříznivých. 

     Velký vliv bude mít motivace při vlastním nasazení účastníků v 

jednotlivých aktivitách, ale i v celém kurzu. Zásadní vliv bude mít 

                                                 
8 Dvořák, Dominik. Efektivní učení ve škole. str. 57 
9 Dvořák, Dominik. Efektivní učení ve škole. str. 58 
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na jejich náladu, spolupráci, pozornost, výdrž. Tím může 

zefektivnit dosažení cíle kurzu.  

     Jistě není třeba dále obhajovat význam motivace v procesu 

výuky či jiné organizované činnosti, jakou je Z.P. Ještě důležitější 

je tento pojem při práci s nemotivovanými žáky.  
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5. Teorie motivace  
 

5.1. Vnitřní a vnější motivace 

 

     Vymezení vnitřní a vnější motivace není vždy jednotné. Za 

vnitřní motivaci lze považovat takovou motivaci, která plyne 

z poznávacích potřeb či zájmu o aktivitu, plynoucího z vnitřních 

pohnutek. Projevuje se pocitem vnitřního nedostatku nebo 

přebytku. Angažování se v činnostech, které nás zajímají, bývá 

velmi spontánní a zaměření na ně je velmi autentické. To, co 

děláme, děláme plně z vlastní vůle. V opačném případě jde  

o motivaci vnější, neboli incentivu. Incentivy jsou vnější podněty, 

jevy, události, které mají schopnost vzbudit a většinou i uspokojit 

potřeby člověka. Můžeme rozlišit incentivy pozitivní a negativní. 

Pozitivní jsou incentivy, které vyvolávají chování směřující k nim 

(potrava), negativní vyvolávají chování směrem od sebe (hrozba). 

Negativní incentivy sice mají schopnost potřebu vzbudit, nejsou 

však schopny ji uspokojit. Činnost motivovaná pozitivní incentivou 

je často pro dosažení určitého cíle, který je zadán, a jehož splnění 

skýtá určitou odměnu, např. pochvalu vedoucího, radost rodičů, 

obdiv vrstevníků, dárek, výhru apod. 

     Žáci, které vykonávaná aktivita zajímá a baví z vlastní vůle, se 

v ní angažují více, častěji z ní pociťují vnitřní uspokojení  

a vykazují lepší výsledky. Potvrzen byl i pozitivní dopad na 

paměťové pochody a na koncentraci a menší unavitelnost. „Vnitřní 

motivace, je-li navozena, bývá velice stálá a napomáhá kontinuální 

motivaci.“10 

     Je však otázkou, zda je vnitřní motivace motivací dostatečnou 

pro celou škálu nároků, které před nás život klade. V životě jsme 

často postaveni do situace, v nímž musíme provádět aktivity, které 

jsou pro společnost či jedince důležité, ale nejsou pro nás osobně 

zajímavé. 

     Dalším zajímavým prvkem v motivaci je myšlenka (na jejíž 

rozvedení zde nemám prostor), že „…při řízení a organizování 

                                                 
10 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.17 
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regulace má jít vlastně o to, aby v určité fázi regulace zrušila sama 

sebe a umožnila tak přejít v sebeřízení (autoregulaci).“11 To by v 

praxi znamenalo, že po počátečním motivování vnějšími činiteli 

jsou motivovaní dovedeni nebo si sami naleznou prvky motivace 

vnitřní.    

     Žáci s převládající vnější motivací k učení projevují o mnoho 

vyšší úzkostnost, horší přizpůsobení k prostředí, menší sebevědomí 

a nižší schopnost vyrovnat se s neúspěchem než žáci s převládající 

vnitřní motivací.12 

     Je také podstatný rozdíl mezi situací, kdy si můžeme cíl (úkol) 

stanovit (vybrat) sami a situací, kdy je nám cíl (úkol) určen 

(přidělen) někým jiným. V první situaci člověk jedná na základě 

vnitřní svobody, volně, nezávisle, spontánně, bez nátlaku, 

v souladu se svým přáním, pociťuje potěšení, svobodu, pohodu. 

Ve druhé situaci není možnost výběru, zadanou činnost je nutno 

splnit, což bývá doprovázeno negativními emocemi tlaku, napětí, 

nervozity. Tímto tématem se zabývá teorie autodeterminace. 

     V autodeterminačních teoriích se do centra zájmu dostávají tři 

lidské potřeby: 

1) potřeba kompetence – při vykonávání činnosti máme pocit 

osobní úspěšnosti, zdatnosti. 

2) Potřeba sounáležitosti – uspokojení z dobrých mezilidských 

vztahů. 

3) Potřeba autonomie – člověk si sám iniciuje a řídí činnost 

podle svého. 

      Vnitřní motivaci může snižovat oslabený pocit kompetence  

a autonomie. Mezi prostředky podporující vyšší úroveň 

autodeterminace patří: 

1) poskytovat možnost výběru 

2) snižovat kontrolu a neustálé vnější řízení 

3) projevovat dítěti uznání 

                                                 
11 Kulič, V. Psychologie řízeného učení. 
12 Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.18 
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4) umožnit účastníkům, aby jim byly dostupné informace, 

které jsou důležité pro jejich rozhodování a řešení úkolů.13 

     Pro navození hlubokého zaujetí prací  (úkolem) jsou známy 

některé důležité podmínky.14 Jsou to : 

1) Požadavky na jedince a jeho schopnosti jsou na vysoké 

úrovni, podstatné však je, že jsou požadavky a schopnosti 

navzájem v rovnováze. 

2) Jednotlivé kroky jednání a zpětné informace jsou naprosto 

jasné. Člověk ví hned a přesně, co je správně a co je špatně 

– nejlépe když to pozná již z vlastního provádění činnosti. 

3) Činnost by měla být rozdělena do jasných kroků. 

     Osobnostní sféra potřeb člověka se může nacházet ve dvou 

základních stavech: ve stavu uspokojení, nebo neuspokojení. Stav 

uspokojení bývá obvykle provázen pozitivními emocemi  

a může být charakterizován jako stav potenciální motivace, stav 

neuspokojení jako stav aktuální motivace.15 Přechod od 

potenciálního stavu k aktuálnímu, tj. přechod ze stavu uspokojení 

do stavu neuspokojení, je prvním článkem motivačního procesu. 

Potřeba může být vzbuzena - aktualizována - v zásadě dvojím 

způsobem: dlouhotrvajícím obdobím, kdy tato potřeba nebyla 

uspokojována, nebo objevením se incentivy, na kterou je potřeba 

vázána.16 

 

5.2. Vnější motivace 

 

     Vnější motivace může mít nejrůznější podoby. Z časového 

hlediska může mít charakteristiky krátkodobé (dárek, pochvala za 

dobrou práci) i dlouhodobé (dostat se na vysněnou školu, získat 

prestižní zaměstnání). V odborné literatuře bývají rozlišovány čtyři 

typy vnější motivace.17 Ty se odlišují především stupněm 

zvnitřnění původní vnější regulace. 

                                                 
13 Mareš, J., Man, F., Prokešová, L. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. str. 
14 
14 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.19 
15 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 19 
16 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 20 
17 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.20 
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1) Externí regulace. Je iniciována výlučně vnějšími činiteli. 

Impulsem bývá jiná osoba, která nabízím odměnu nebo 

hrozí trestem. 

2) Introjektovaná regulace. Jde o pasivní převzetí regulace 

chování, ale vnitřně tato regulace přijímána není. 

3) Identifikovaná regulace. Jedinec přijímá pravidla 

(ztotožňuje se s nimi), bere je za své. Identifikuje se tedy 

s hodnotami požadovaného chování. 

4) Integrovaná regulace. Je nejvyšší formou vnější motivace. 

Regulace je již plně integrována do celé motivační struktury 

jedince, propojuje se s jeho potřebami, zájmy a hodnotami. 

Tento typ vnější motivace umožňuje plnou autodeterminaci, 

činnosti jsou vykonávány z vlastního popudu. Narozdíl od 

vnitřní motivace však není motivačním zdrojem zájem o 

činnost samotnou, ale důležitost dané činnosti a jejího 

výsledku. 

     Vnější motivace je efektivnější u dětí mladšího školního věku. S 

postupujícím věkem si začínají klást jisté nároky samy na sebe, 

prosazují svůj zájem a svou vůli, formují si systém vnitřní 

motivace.18 

 

5.3.Vnitřní motivace 

 

     Jak jsem zmínil výše (kap. 3), v procesu motivace vystupuje do 

popředí uspokojování potřeb a to primárně potřeb tzv. 

sekundárních (psychických). Aktualizace (probuzení) potřeb je 

jednou z nejúčinnějších metod zvyšování motivace klientů.19 Pro 

motivaci v Z.P. sehrávají rozhodující úlohu tři skupiny potřeb. Jde 

o potřeby poznávací, protože velká část aktivit Z.P. pracuje s 

předáváním nových znalostí a dovedností, potřeby sociální, protože 

kurzy Z.P. jsou realizovány především v sociálním kontextu, a 

potřeby výkonové, protože na klienty jsou prostřednictvím 

                                                 
18Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.19 
19 Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.25 
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úkolových situací kladeny určité požadavky, skrze jejichž plnění 

vstupují do soutěže a srovnání s ostatními. 

 

5.3.1. Poznávací potřeby a motivace 

 

     I když jsou řazeny k potřebám sekundárním, mají fyziologický 

základ, jenž je tvořen především potřebou mozkové aktivity a 

orientačně pátracím reflexem. Frustrace z nedostatku podnětů 

můžeme prožívat při nezáživné přednášce, na schůzi či nudném 

televizním programu. 

     S ohledem na situace v Z.P. můžeme tyto potřeby podle 

charakteru činnosti  rozdělit na: 

- potřebu smysluplného receptivního poznávání 

(potřeba získávat nové poznatky, informace) 

- potřebu vyhledávání a řešení problémů. 

     V úrovni obou potřeb existují individuální rozdíly. Někteří žáci 

jsou orientováni především na sbírání poznatků (chtějí toho hodně 

vědět), a někteří na řešení problémů. 

     Je-li vzbuzena potřeba smysluplného receptivního poznávání, 

projevuje se především usilováním o získání nových informací - 

komplexnějších než již získané poznatky - a snahou o jejich 

uspořádání a zachování.  

     Potřeba vyhledávání a řešení problémů se v méně rozvinuté 

formě aktualizuje každou problémovou situací, v rozvinuté formě 

se "stimulační hlad" u této potřeby projevuje vlastním 

vyhledáváním problémů.20 

     Mezi základní znaky situací, které aktualizují poznávací 

potřeby, patří: novost, překvapivost, problémovost, neurčitost, 

neobvyklost, vyvolání pochybnosti (rozporuplnost), záhadnost, 

možnost experimentovat.21 Za zvláště účinné je považováno 

problémové vyučování využívající metody řízeného objevování. 

Při uplatnění těchto situací a pro co nejefektivnější rozvoj 

poznávací motivace jsou podstatné postoje učitele a styl 

                                                 
20 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 33 
21 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.24 
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pedagogické práce. Mišík (1981)22 charakterizuje rozvinutou 

"kognitivní potřebu" adolescentů jako potřebu "spjatou  

s nezbytností orientovat se v okolí", která se v tomto věku 

projevuje jednak obecnými tendencemi hledání ideálů, smyslu 

života i řešení jiných základních životních otázek, jednak ve 

specifickém zájmu o určité oblasti lidské činnosti (techniku, sport, 

filozofii, kulturu apod.) 

     Projekt problémového vyučování však nespočívá v pouhém 

sledu vzájemně nezávislých problémových učebních úloh. Aby 

problémové vyučování plnilo svou funkci, spočívající v aktivizaci 

pozornosti a poznávacích potřeb, musí vycházet z psychologických 

zásad, jejichž nerespektování může zcela znehodnotit původní 

snahu. Tyto zásady lze konkretizovat v následujících pravidlech:23 

     1. Aby vznikla problémová situace, je nutné sestavit takovou 

úlohu, při jejímž vyřešení účastník objeví ty poznatky, které objevit 

má. 

     2. Míra novosti a míra zobecnění problému by měly odpovídat 

schopnostem účastníka. Jestliže neodpovídají buď z hlediska 

nižších, nebo vyšších nároků, nepřipadají pro účastníka v úvahu 

jako problém. 

     3. Je třeba rozlišit, s čím musí být účastníci předem seznámeni, 

aby mohli zbylou část informací tvořivě objevit. 

     4. Dovršení etapy tvořivého objevování je fáze objasnění 

příčiny, proč nemohla být úloha splněna. Úlohu by účastníci měli 

dořešit, aby odstranili poznávací konflikt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 32 
23 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 136 
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5.3.2. Výkonové potřeby a motivace 

 

     Výkonová motivace souvisí s rozvojem realistického 

sebehodnocení. Důvodem je propojenost výkonových potřeb 

s jedincovým JÁ. Základem výkonové motivace je potřeba 

úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu. Dále se o nich 

předpokládá,24 že se aktualizují v každé situaci, která vyžaduje 

činnost, jejímž výsledkem je určitý hodnotitelný výkon, bez ohledu 

na druh činnosti. Hodnocení výkonu provádí druhá osoba nebo 

samotný aktér. Důležité je, aby požadavky na výkon byly 

přiměřené a odpovídaly schopnostem účastníka. Málo požadavků 

může u účastníka vyvolávat pocity nudy, velké množství naopak 

stres, jak to názorně ukazuje obr. 1. 

     Jsou-li na dítě kladeny přiměřené požadavky, je-li dítě 

povzbuzováno k samostatnosti, přesnosti výkonu a jsou-li jeho 

výkony oceňovány, je velmi pravděpodobné, že se u dítěte začne 

rozvíjet potřeba úspěšného výkonu. Výkonové situace jsou pak 

spojovány s příjemným prožitkem. Je-li však dítě stále přetěžováno 

a je-li okolí zaměřeno především na jeho neúspěchy a jejich kritiku, 

začne se u něj pravděpodobně rozvíjet potřeba vyhnutí se 

neúspěchu. Jde tak v podstatě o obranný mechanismus, který má 

chránit jedincovo JÁ před častým neúspěchem a prožitkem selhání.  

     Žáci s převažující potřebou úspěšného výkonu vykazují 

následující tendence: 

- jsou cílově orientováni, pracovití, mají tendenci 

vykonávat práci dobře; 

- pracují plánovitě bez zbytečné úzkosti; 

- mají tendenci nevzdat se, vytrvat při řešení úkolu i 

přes překážky; 

- mají-li možnost, vybírají si úkoly střední obtížnosti 

(adekvátní aspirační úroveň); 

- příliš snadné úkoly pro ně nejsou zajímavé; 

- rádi soutěží s rovnocennými partnery; 

                                                 
24 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.32 
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- usilují o úspěch a uznání – k neúspěchu i úspěchu 

přistupují jako k cenné zkušenosti do budoucnosti; 

- úspěch připisují schopnostem a úsilí, neúspěch spíše 

nedostatku úsilí;25 

     Žáci s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu vykazují 

následující tendence: 

- pracují s úzkostí z možného neúspěchu; 

- vyhýbají se výkonovým situacím (každá situace, 

která by mohla odhalit skutečnou úroveň jejich 

schopností, vyvolává strach před selháním); 

- nemají rádi soutěžení; 

- volí úkoly buď příliš lehké, nebo příliš těžké 

(neadekvátnost aspirace); 

- hlavním motivem je strach; 

- mají tendence uniknout z výkonové situace, kde 

hrozí neúspěch (absence při písemných pracích, 

větší tendence provádět);  

- úspěch připisují vnějším příčinám (např. náhodě), 

neúspěch vidí v těžko změnitelných vnitřních 

příčinách (např. schopnostech). 

     Dále se převaha potřeby vyhnout se neúspěchu nad potřebou 

úspěšného výkonu projevuje různými vedlejšími projevy 

následujícími zvláště po neúspěchu. Karstenová (1967)26 uvádí tyto 

typické reakce zjištěné v experimentálních situacích u osob s 

nereálnou aspirační úrovní: 

     a) tendence přesunovat odpovědnost z vlastní osoby na  aktivitu 

(nezajímavá, nudná apod.), nebo na toho, kdo úkol zadává 

(nešikovný, trapný, zaujatý...), nebo zlehčit význam úkolu 

(nesmyslný, nudný, špatně zadaný); 

     b) tendence předstírat vyšší výkony zadávajícímu nebo dokonce 

sobě samému (podvádění, únik do fantazie); 

     c) změna chování při změně sociálního tlaku - pokusná osoba 

někdy na přítomnost experimentátora reaguje hněvem, 

                                                 
25 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.34 
26 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 61 
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podrážděností, častěji však skrytými formami negativistického 

chování. 

     Kromě těchto dvou výše zmíněných potřeb je v literatuře 

popisovaná ještě potřeba třetí, a to potřeba vyhnout se úspěchu. Ve 

skutečnosti zřejmě nejde o potřebu, ale o určitý způsob chování. 

Bylo zjištěno27, že zvláště dívky v jistých situacích úmyslně 

nepodávají takový výkon, jaký by mohly. K takovému chování 

dochází v případě, kdy by úspěšný výkon mohl mít negativní vliv 

na vztahy ostatních k jednajícímu jedinci. Ve skupině např. existuje 

skupina kamarádů s  průměrnými nebo horšími schopnostmi. Patří-

li do této skupiny nadaný sociálně citlivý žák, nebude podávat 

takové výkony, jakých je schopen, proto, aby se příliš neodlišoval 

od spolužáků v oblasti, kde oni nemohou vyniknout, a tím se od 

nich společensky či citově neoddálil. Lépe je tak než jako potřebu 

vyhnutí se úspěchu nazvat toto chování obavou ze ztráty 

pozitivních vztahů.  

 

 

 

Obr. 1 Úroveň výkonu na míře požadavků28 

            
     Maximum výkonnosti 

  Požadavky představují výzvu         Úzkost 

                                          Poruchy soustředění 

           Vzrůst motivace                  Únava 

                          Vyčerpání 

                 Nuda       Vyhoření  

    Málo požadavků              Mnoho požadavků 

  

 

 

                                                 
27 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 66 
28 Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.20 
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5.3.3. Sociální potřeby a motivace 
 

     V pdg. aktivitách jde nejen o vzdělávání, ale také o sociální 

rozvoj žáka. Člověk má širokou škálu sociálních potřeb, které 

motivují činnosti směrované vůči ostatním lidem. Nejjednodušší 

soc. potřeby jsou vrozené. Důležitou soc. potřebou umožňující soc. 

učení a prostřednictvím něho také postupné vřazování do 

mezilidských vztahů je potřeba identifikace. Ze začátku s rodiči, 

později s vrstevníky, vzory apod. 

     S postupným začleňováním dítěte mezi vrstevníky se ve 

vztazích začíná orientovat buď a) více na partnerské, kooperativní 

vztahy (potřeba pozitivních vztahů), nebo b) více na takové vztahy, 

v nichž uplatňuje svou potřebu vlivu a prestiže.29 

     a) Potřeba pozitivních vztahů je uspokojována mezilidským 

kontaktem s jinými lidmi, shodou v mezilidských vztazích, vřelými 

a přátelskými vztahy, přátelstvím, nekonfliktní harmonickou 

atmosférou. Zde velmi záleží na tom, jakou má jedinec zkušenost 

s mezilidskými vztahy. Dlouhodobá zkušenost s nezdařilými 

vztahy může vést k obavě z odmítnutí. Tato obava však nemusí 

snižovat úroveň potřeby pozitivních vztahů, je na ní relativně 

nezávislá. Pavelková rozlišuje tři typy jedinců podle toho, která z 

uvedených potřeb u nich převažuje: 

- Typ s vysokou úrovní potřeby pozitivních vztahů a nízkou úrovní 

obavy z odmítnití nabízí bezkonfliktně pozitivní vztahy současně s 

očekáváním, že budou opětovány. 

- Velmi odlišný je typ s nízkou potřebou pozitivních vztahů  

a s nízkou obavou z odmítnutí. Ten nevyhledává vztahy a není 

neopětovaným sociálním vztahem vnitřně příliš zraňován. 

- Typ s vysokou úrovní potřeby pozitivních vztahů a vysokou 

úrovní obavy z odmítnutí se projevuje značným psychickým 

napětím v neznámém sociálním prostředí, které je současně 

přitahuje a současně naplňuje obavou. 

     Vztah mezi potřebou a obavou ovlivňuje směr a intenzitu 

sociálního chování jedince. Působí samozřejmě i situační činitelé, 

                                                 
29 Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení. str.38 
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především to, nakolik je určitá osoba, s níž vchází jedinec do 

kontaktu, známá. Míra osobního poznání je v přímém vztahu k 

očekávání, že pozitivního kontaktu bude dosaženo, a současně se 

snižuje obava z odmítnutí.30 

     Incentivy pro sociální potřeby mohou obsahovat i situace, 

vyžadující výkonové chování, je-li výkon podáván v sociálním 

prostředí. Aktualizované sociální potřeby se pak stávají silnou 

vnější motivací výkonového chování. Experimentálně bylo 

zjištěno, že jedinci s dominantní potřebou pozitivních vztahů měli 

nejlepší výkony tehdy, když nepracovali pro sebe, ale ve skupině, a 

když experimentátor v průběhu práce poskytoval zpětnou vazbu 

nikoliv o výsledcích, ale o úrovni spolupráce.31 

     Má-li jedinec vysokou potřebu pozitivních vztahů, bude nejlepší 

výsledky podávat v meziskupinových soutěžích. Trpí-li však žák 

obavou z odmítnutí, může to vést ve skupinové soutěži k nižším 

výkonům.  

     Jestliže je v kurzu Z.P. soutěže využíváno rozumně, tj. jsou 

dodržovány určité podmínky (např. pro všechny účastníky existuje 

možnost úspěchu, soutěžní aktivity se střídají, důraz je kladen spíše 

na to, aby účastník pracoval úspěšně, než na to, aby byl lepší než 

ostatní atd.), může to vést k aktualizaci soc. potřeb. Soutěže tak lze 

využít zejména v projektovém vyučování, týmové práci, diskusi, 

hrách apod. 

     V sociální motivaci hraje velkou roli potřeba afiliace, tj. potřeba 

vytvářet přátelství a společenské vazby, kontaktovat se s druhými 

lidmi, spolupracovat, sdílet s nimi různé zážitky. Nezahrnuje 

potřebu ovládat, ale spíše přání být ve společnosti akceptovaný a 

oblíbený.32 

     b) Potřeba vlivu je chápána jako sekundární sociální potřeba, 

která se projevuje v sociálních situacích tím, že motivuje takové 

chování jedince, které směřuje k řízení chování ostatních.33 Vliv se 

míní tehdy, dokáže-li jedinec působit na druhého člověka tak, že 

                                                 
30 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 41 
31 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 42 
32 Plháková, Alena. Učebnice obecné psychologie. str.376 
33 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 44 
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dotyčný změní své původní jednání. Je však účelné rozlišovat mezi 

dominantním chováním, jehož cíl je totožný s cílem kolektivním 

nebo skupinovým, nebo naopak jehož cíl je ovládat druhé pro 

potěšení z tohoto ovládání.  

     Hrabal (a kol.) dále rozlišuje negativní a pozitivní tvář vlivu, 

přičemž negativní tvář vlivu je charakterizována vztahem 

dominance - submise. Jestliže já vyhraji, ty prohraješ. Je primitivní 

a používají ji děti do té doby, než se naučí socializovanějším a 

jemnějším technikám ovlivňování druhých. Tento typ uplatňování 

vlivu nevede k efektivnímu vůdcovství z toho důvodu, že člověk, 

jehož vliv se zafixoval na zmíněné úrovni, má tendence jednat s 

ostatními lidmi jako s pěšáky. Lidé, kteří cítí, že jsou pěšáky, 

nikoliv původci vlastního jednání, mají tendenci být pasivní. 

     Naproti tomu pozitivní tvář vlivu je charakterizována zájmem o 

skupinové cíle, jejich iniciováním, aktivní pomocí při formulování 

těchto cílů, poskytováním prostředků při jejich dosahování, 

dodáváním pocitu síly a kompetence členům skupiny při 

dosahování těchto cílů. 

     Na základě výzkumných zjištění34 byly vytvořeny 

charakteristiky možného chování žáků s dominujícími sociálními 

potřebami: 

     1. Žáci s převažující potřebou afiliace hodnotí přátelství výše 

než schopnost a úspěch. Mají tendenci vytvářet vztah spíše  

s lidmi pozitivních vlastností než s lidmi vlastností negativních. 

Školní výkon těchto žáků bývá prostředkem k získání a udržení 

náklonnosti rodičů, učitelů či spolužáků. Nejlepších výkonů 

dosahují, když nepracují pro sebe, ale ve skupině a pro skupinu, a 

když učitel poskytuje zpětné vazby nikoliv o výsledcích, ale  

o spolupráci. Jejich výkon roste v situaci meziskupinové soutěže, 

mají-li současně silnou potřebu úspěšného výkonu. 

     2. Žáci s převažující obavou z odmítnutí, mají-li současně silnou 

potřebu úspěšného výkonu, vykazují ve skupinové soutěži největší 

snížení výkonu (ve srovnání s výkonem individuálním). Snaží se 

vyhnout negativní zpětné vazbě. Tito žáci jsou bázliví nejen v 
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interpersonálních vztazích a situacích, ale i v úkolových situacích 

orientovaných na výkon. Jsou méně ochotni k afiliaci se žáky, kteří 

mají rozdílné postoje, protože předpokládají, že právě tyto postoje 

mohou být zdrojem konfliktu a odmítnutí. Ve stresové situaci se 

chovají způsobem, který spíše vyvolává negativní reakce druhých. 

Jiné hodnotí pozitivně, ale ostatními žáky tak většinou hodnoceni 

nejsou. 

     3. Žáci s převažující potřebou vlivu tvoří ne zcela sourodou 

skupinu. Na základě sociometrických měření byly odvozeny dvě 

hlavní skupiny takovýchto žáků a to především podle toho, má-li 

žák nebo nemá ve třídě vliv, a dále v případě, že vliv má, jakým 

způsobem ho uplatňuje.  

     - Žáci s vysokou potřebou vlivu bez reálného vlivu ve třídě jsou 

žáci, kteří se snaží dostat mezi spolužáky na takové místo, kde by 

vliv mohli uplatňovat. Způsoby, které při tom používají, závisí na 

mnoha prvcích jejich osobnosti a na tom, do jaké míry se cítí být 

danou situací frustrováni. Někdy může jít o pokusy ovlivňovat 

spolužáky svou přízní a pozitivním chováním, jindy na spolužáky 

mohou působit agresivně. 

     - Žáci s vysokou potřebou vlivu s reálným vlivem ve třídě jsou 

hlavími hybateli třídy. Na nich do značné míry závisí, ve kterém 

směru svůj vliv ve třídě uplatňují. To do jisté míry souvisí také s 

tím, z čeho jejich vliv na třídu plyne. Mohou svůj vliv směřovat 

buď proti učební činnosti, nebo v její prospěch.35 
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5.4. Kognitivní procesy a motivace 

 

     Poznávací procesy jsou součástí motivačních procesů na všech 

úrovních, jsou funkcí motivace. Jejich vztah je oboustranný. To se 

projevuje v zaměřenosti vnímání, myšlení, fantazie apod. ve směru 

aktualizované potřeby (hladový člověk soustřeďuje veškerý svůj 

zájem na potravu, nudící se člověk hledá nové podněty...). A 

naopak, zda bude potřeba aktualizována, závisí do značné míry na 

tom, jak jedinec vnímá a rozumově zpracovává podněty okolního 

světa. Lidské chování je proto řízeno z velké části také tím, jak 

člověk situaci, která ho obklopuje, vnímá, a co od ní očekává 

vzhledem k možnostem uspokojení vlastních potřeb a jak ji z 

tohoto hlediska interpretuje.36 Motivace výsledného chování bude 

proto přímo závislá na předchozím kognitivním zpracování situace. 

     "Zprostředkovanost motivace kognitivními procesy je při 

výkonovém chování člověka tak vysoká, že můžeme mluvit  

o kognitivních motivačních procesech."37 Z motivačního hlediska 

probíhá motivace chování, jehož cílem je dosáhnout určitého 

výkonu, v několika fázích:38 

a) aktualizace některé z potřeb člověka, k jejímuž uspokojení je 

potřeba dosažení určitého výkonu, 

b) posouzení vlastních možností za dané situace výkonu dosáhnout, 

c) očekávání, že potřeba bude uspokojena, 

d) rozhodnutí vykonat odpovídající činnost. 

 

5.5. Proces připisování příčin 

 

     Neúspěch může být pro některé účastníky motivující 

k vynaložení většího úsilí, u jiných vede ke ztrátě motivace. 

Obdobně úspěch vede některé účastníky ke zvýšení úsilí  

a u jiných naopak. Tyto průběhy úzce souvisí s tím, jak žák svůj 

úspěch resp. neúspěch interpretuje, jaké mu přisuzuje příčiny. 

Příčin je velké množství. Pavelková je člení na 3 typy: 

                                                 
36 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 22  
37 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 23 
38 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 23 
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1) Dimenze místa rozlišuje příčiny na vnitřní a vnější  

z hlediska jednající osoby. Vnitřní jsou schopnosti, úsilí, 

nálady, vědomosti, zdravotní stav. Vnější jsou náhoda, 

štěstí, pomoc kolegy, obtížnost úkolu apod. Někteří jedinci 

mají tendenci vidět příčinu vlastního chování převážně 

mimo sebe - v podnětu - jiní naopak vidí příčinu častěji v 

sobě. 

2) Dimenze stability rozlišuje na příčiny stabilní (schopnosti) a 

nestabilní (štěstí, smůla, náhoda, pozornost). Tato dimenze 

je velmi důležitou motivační dimenzí. 

3) Dimenze kontroly rozlišuje mezi vlivy jež pod kontrolou 

máme (úsilí) a ty, jež nemáme (nálada). Jak nálada, tak  

i úsilí jsou příčinami vnitřními, nestabilními, s tím 

rozdílem, že úsilí je možno podřídit volní kontrole, je tedy 

možno je ovládat. Nálada však většinou pod volní kontrolu 

nespadá. 

     Připisování úspěchu a neúspěchu stabilním příčinám zvyšuje 

jejich následné očekávání, stejně tak u dimenze kontroly  

a vnitřních příčin. To znamená, že motivace roste s vědomím, že 

výsledek je ovlivnitelný a naopak motivace klesá s klesající 

možností výsledek ovlivnit. 

     Například jestliže účastníci považují za příčinu svého úspěchu 

šťastnou náhodu, potom zřejmě očekávají, že v budoucnu se může 

objevit i neúspěch, protože náhoda je považována za nestabilní 

příčinu. Obdobně, je-li neúspěchu připisována jako příčina 

nešťastná náhoda, účastník očekává, že v budoucnu může 

dosáhnout výkonu úspěšného. Neúspěch chápaný jako následek 

nedostatku úsilí (nestabilní příčina) pravděpodobně zvyšuje 

očekávání budoucího úsilí, protože lze předpokládat, že úsilí být 

zvýšeno může. Je-li dobrý výsledek připisován schopnostem, je 

výsledkem vysoké očekávání budoucího úspěchu, protože účastník 

předpokládá, že schopnost je stabilní příčina úspěchu, a proto 

zákonitě nebude výkon zhoršen. Neúspěch připisovaný nedostatku 

schopností má za následek nízké očekávání budoucího úspěchu. 

     Klasifikace příčin a jejich zařazení do tří uvedených dimenzí má 

velký význam pro pochopení motivace výkonového chování 
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účastníků, protože přisouzení příčin vlastnímu výkonu v jedné 

dimenzi má zcela jiný motivační dopad než přiřazení příčiny jiné 

dimenze. 

     K procesu připisování příčin (neboli kauzální atribuci) se váží 

dvě zásadní otázky: 

a) kdy je výkon účastníkem prožíván jako úspěch a jaký výkon je 

naopak prožíván jako neúspěch a proč; 

b) kdy působí úspěch a neúspěch motivačně pozitivně na další 

výkonové chování účastníka a kdy úspěch a neúspěch další 

výkonové chování účastníka nemotivuje (respektive kdy motivaci 

snižuje). 

     Prožitek úspěšnosti závisí především na úrovni dosaženého cíle. 

Důležitým činitelem však také je, zda účastník úkol vnitřně přijal a 

úkol pro něho má vnitřní motivující smysl, nebo účastník úkol 

vnitřně nepřijal a úkol pro něj tento smysl nemá.39 Otázky přijetí a 

vlastní volby výše cíle (obtížnosti úkolu) jsou úzce spjaty s 

otázkami aspirační úrovně. Jestliže chápeme dosažení nebo 

nedosažení aspirační úrovně jako kritérium prožitku úspěšnosti 

nebo neúspěšnosti jeho následujícího výkonu, potom lze uvažovat 

v zásadě o třech možnostech:40 

     a) instruktorovy požadavky - cíle kladené před účastníka - jsou 

nižší, než je aspirační úroveň žáka. V tomto případě zřejmě 

prožitek úspěchu - pokud se dostaví - neplyne z pocitu dobrého 

výkonu; 

     b) instruktorovy požadavky odpovídají aspirační úrovni 

účastníka - pak nastává optimální situace a subjektivní pocit 

úspěšnosti či neúspěšnosti je totožný s objektivním úspěchem 

vzhledem ke stanovenému cíli; 

     c) instruktorovy požadavky převyšují aspiraci žáka - v tomto 

případě může být výsledek různý:  

     1) Jestliže instruktor klade na účastníka větší nároky, než je 

účastník ochoten přijmout, závisí pocit úspěchu nebo neúspěchu na 

vztahu dosaženého výkonu k instruktorovu cíli a žákově aspirační 

úrovni. V případě, že dosažený výkon odpovídá instruktorem 
                                                 
39 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 106 
40 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 106 
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stanovenému cíli, dochází znovu ke ztotožnění reálné úspěšnosti a 

úspěšnosti subjektivní. 

     2) Jestliže je dosaženo pouze vlastní aspirace, potom  

k prožitku úspěšnosti výkonu sice dochází, současně však roste 

napětí, které se projevuje negativním vztahem účastníka 

k instruktorovi - účastník prožívá pocity neadekvátního úkolování a 

přehnaných nároků. V případě, že dosažený výkon neodpovídá ani 

účastníkově aspiraci, prožitek neúspěchu je provázen opět napětím, 

projevujícím se nespokojeností účastníka se sebou samým. 

     Pro instruktora je tedy aktuální otázkou zjištění optimální 

úrovně požadavků na účastníka, a tím optimalizace vztahu 

zadaných úkolů a aspirační úrovně účastníka. To však platí  

v případě adekvátní aspirační úrovně účastníka. 

  

 

5.6. Role instruktora a motivace 

 

     Role instruktora jako individuální osobnosti je pro proces 

motivace prvek zásadní. I ze hry s poměrně plytkou legendou je 

schopen charismatický instruktor udělat šlágr kurzu. To platí 

(bohužel) i naopak. To je však prostor spíše pro talent  

a charisma jednotlivce. Vedle sociální motivace, kterou instruktor 

navozuje svou osobou, chováním, mimikou apod. je interakce mezi 

instruktorem a účastníkem zdrojem kognitivních motivačních 

procesů, spočívajících ve vzájemném očekávání a interpretaci 

vzájemného chování. V této problematice jde hlavně o takové vlivy 

vstupující do procesu motivace jako je vnímání účastníka 

instruktorem (typizování účastníků instruktorem, pojetí úspěšného 

účastníka, instruktorův obraz o účastníku…) a očekávání 

instruktora (účastníkova úspěchu a neúspěchu).  

     Výzkumy ukazují,41 že posuzuje-li člověk chování druhého, má 

tendenci připisovat příčiny spíše jednajícímu, zatímco člověk sám 

má tendenci vysvětlovat své chování jako určitou reakci na podněty 

prostředí. Tento proces má příčinu v tom, že např. instruktor má 
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k dispozici pouze „časové snímky“ chování účastníka, takže 

reaguje spíše na bezprostřední čin než na jeho historii a tudíž také 

nemůže proniknout přímo do pocitů účastníka, tzn. že usuzuje 

pouze z „logiky“ situace. 

     Také se ukazuje,42 že v mnoha případech to, že instruktor od 

účastníka očekává horší nebo lepší výkon, má vztah ke skutečným 

výkonům účastníka bez ohledu na výši jeho schopností. To 

znamená, že jak instruktorovo, tak účastníkovo vlastní očekávání je 

jedním z významných motivačních činitelů účastníkova výkonu. 

     Instruktor svým stylem vedení ovlivňuje současně motivační 

klima kurzu i sociální motivaci účastníků. Motivační klima 

ovlivňuje instruktor a) svým vlastním motivačním zaměřením, tj. 

chováním odrážejícím úroveň jeho sociálních potřeb, b) jak 

vědomými, tak nevědomými technikami interakce motivování 

výkonu účastníků. Tím ovlivňuje pozitivně nebo negativně jejich 

reálný výkon. 

          Mezi instruktorem a účastníkem by měl být vztah vzájemné 

úcty.  Instruktor se musí vystříhat takových situací, ve kterých se 

účastník cítí ponížen, které navozují pocit méněcennosti. Dobrý 

instruktor preferuje kooperaci, rozvíjí iniciativu účastníků, 

umožňuje jim spoluúčast na rozhodování. Než použije nátlaku, 

klade si otázku, zda nejsou k dispozici ještě jiné prostředky, jak 

dosáhnout svého záměru. 

     Svou hloubkou je to ale látka přesahující rozsah této práce, 

proto ji ponechám případnému individuálnímu studiu. 
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5.7. Hodnocení 

 

     Na tomto místě bude vhodné se stručně zmínit i o hodnocení, 

jako významném motivačním nástroji. Hodnocení účastníků, kromě 

toho, že jim poskytuje zpětnou vazbu, může plnit i motivační 

funkci, např. v podobě zvýšení přitažlivosti určitých cílů či zvýšení 

aktivity při hrozícím neúspěchu.  

     Při hodnocení jde v podstatě o diagnostikování osobnosti, což 

neznamená jen popis projevů, ale dle možností i vyhledávání 

příčin. Diagnóza pak znamená nejen zachycení podstatných znaků 

nějakého jevu, ale v řadě případů i příčin těchto znaků.43 V Z.P. 

tedy nejen hodnotí chování účastníka, ale zjišťuje také, jaké jsou 

příčiny tohoto chování. Hodnocení by mělo ukázat, jak (a proč) 

bylo (nebo nebylo) dosaženo určitých výkonů. 

     V kurzu Z.P. lze hodnotit především schopnosti a dovednosti 

(pohybové, výkonové, chápání, porovnávání, zapamatování si, 

schopnost abstrakce, kombinování, jazykové vyjadřování, 

reproduktivní a tvořivé myšlení, schopnost přenášení poznatků do 

nových situací apod.), dále takové volní vlastnosti jako jsou 

svědomitost, cílevědomost, schopnost přemáhat překážky apod. 

Hodnotit lze také např. mravní zásady jako poctivost, 

pravdomluvnost, smysl pro spravedlnost, vztah ke druhým atd.  

     V kurzu Z.P. lze uplatnit různé druhy hodnocení. Opatrně by se 

mělo zacházet s hodnocením normativním, kdy se výkon účastníka 

posuzuje ve vztahu k výkonu ostatních, a větší důraz klást na 

hodnocení kriteriální, vztahující se k věcným měřítkům a cílům, a 

hodnocení individualizované, kdy porovnáváme současné výkony 

účastníka s jeho výkony minulými a hodnotíme tak především jeho 

osobní vývoj.44 Toto hodnocení má však v kurzu Z.P. své limity, a 

to z důvodu omezeného trvání kurzu v délce několika málo dní. 

Doporučit lze hodnocení pestré, v projevech dynamické, které by 

zároveň mělo být pro účastníky dobře srozumitelné.  

     Na mysli je při hodnocení dobré mít skutečnost, že pozorování 

je založeno na vnímání a vnímání je závislé na fyzickém a 
                                                 
43 Langer, Stanislav. Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků.str.5 
44 Schimunek, Franz. Slovní hodnocení žáků. str. 6 
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psychickém stavu pozorovatele. Výsledky pozorování tak závisejí 

nejen na kvalitě smyslových orgánů, ale také na okamžitém 

naladění, na tom, v jaké situaci a momentální kondici pozorovatel 

zrovna je.45 

     Důležité je pamatovat také na to, že hodnocení by se měla 

používat tak, aby podporovala rozvoj účastníků a probouzela  

u nich aktivitu. Hodnotit by se také měla činnost a její výsledek, ne 

osoba.  

                

5.8. Negativní motivace 

 

     Negativní motivace se, na rozdíl od motivace pozitivní - která se 

vyvolává aktualizací některé z účastníkových potřeb, objevuje 

tehdy, není-li některá z jeho aktualizovaných potřeb dlouhodobě 

uspokojena. Za nejvýznamnější zdroj negativní motivace v kurzu 

Z.P. lze považovat frustraci potřeb účastníků. Kolik potřeb účastník 

má, tolik potřeb může při špatném přístupu k němu kurz frustrovat, 

tak jako při dobrém přístupu rozvíjet. Ačkoliv mírná frustrace může 

vést ke zvýšení aktivity - ve snaze frustraci odstranit - silná 

frustrace bývá spouštěcím mechanismem řady obranných reakcí, 

které místo toho, aby aktivizovaly konstruktivní činnost účastníků, 

aktivizují chování pro kurz destruktivní. Za nejtypičtější projevy 

frustrace v kurzu lze považovat na jedné straně nudu, tj. případ, kdy 

jsou frustrovány potřeby poznání a aktivity, na druhé straně příliš 

mnoho aktivit, což znamená frustraci potřeb odpočinku, času pro 

sebe a své zájmy. Dalšími zdroji negativní motivace může být 

strach, který může nastupovat jako následek pocitu ohrožení z 

frustrace téměř všech potřeb, převážně pak potřeb psychického a 

fyzického bezpečí (strach z prohry, ze zesměšnění před ostatními, 

zranění...).46 

     Není-li možno aktualizovanou potřebu uspokojit, v organismu 

se hromadí energie určená k uspokojení nyní frustrované potřeby a 

jedinec reaguje jedním ze dvou možných typů reakcí:47 

                                                 
45 Schimunek, Franz. Slovní hodnocení žáků str.24 
46 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 27 
47 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 21 
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a) útočně, se zaměřením na likvidaci frustrujících podmínek,  

b) únikem z frustrující situace. Konkrétní reakce je pak závislá jak 

na jedinci, tak na situaci, v níž se jedinec nachází. Obecně záleží 

především na: a) trvání frustrujících podmínek. Čím je trvání delší, 

tím větší je vnitřní napětí člověka; b) na místě frustrované potřeby 

v individuální hierarchii potřeb jedince - čím důležitější je potřeba, 

tím intenzivnější je reakce.  

     Nejběžnějšími způsoby, jakými lidé obvykle na frustraci reagují 

jsou:48 

 - agresivní reakce ve smyslu verbálního (či fyzického) napadení 

toho, kdo brání uspokojení potřeby; 

- kompenzační reakce, projevující se vyhledáváním náhradních cílů 

nebo způsobů uspokojení potřeby; 

- regresní reakce návratem do nižšího vývojového stadia; 

- bagatelizace, při níž jedinec sám sebe a své okolí přesvědčuje, že 

mu na cíli nezáleží; 

- racionalizace, při níž jedinec hledá rozumové důvody, proč není 

možné potřebu uspokojit, resp. proč je vhodnější ji neuspokojit. 

- další únikové reakce se projevují řadou forem - od přímého 

fyzického úniku přes únik do fantazie až po únik do nemoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 21 
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6. Druhy motivace v kurzech Z.P. 
 

     V Z.P. lze využít všechny výše uvedené druhy motivace, a to 

jak vnější tak i vnitřní. 

     V případě vnější motivace jde zejména o hodnocení (vztah 

dítěte k hodnocení jako motivačnímu činiteli závisí na náročnosti 

činnosti, na zájmu o činnost, na postoji k hodnotícímu), odměny a 

tresty, dále pak o vztah dítěte k jiným lidem (spoluhráčům, 

rodičům, vedoucímu), zde jde o tzv. potřebu pozitivních vztahů.  

     Jako následky dosaženého výsledku činnosti - výkonu, působí 

odměny a tresty již v době výkonu činnosti a přípravy na něj 

prostřednictvím očekávání. Pochvaly a pokárání uspokojují nebo 

frustrují především sociální potřeby (potřeba sociálního kontaktu, 

prestiže apod.), tresty frustrují převážně potřeby fyzického a 

psychického bezpečí (pocit ohrožení apod.).49 

     Odměny a tresty mají v kurzech Z.P. dvojí funkci: informační a 

motivační. Informační funkce přináší údaje o tom, nakolik chování 

odpovídá požadavkům na ně kladeným. V případě odměny jde o 

informaci úplnou – účastník je informován, že jeho chování bylo 

v souladu s požadavky, a že má být v budoucnu opakováno. 

V případě trestu jde o informaci neúplnou. Účastník dostává údaj o 

tom, že chování (výkon) neodpovídá požadavkům, které na něj 

byly kladeny, trest sám však nesděluje, jak se má postupovat dále. 

     V kurzech Z.P. je nejtypičtější odměnou účastníkova výkonu 

instruktorova pochvala. Pochvalu účastník nechápe jen jako věcné 

konstatování určité skutečnosti (informace o správnosti chování či 

výsledku činnosti). Chápe ji také jako vyjádření osobního vztahu 

instruktora k sobě, jako projev instruktorova mínění o sobě, 

případně jako výraz důvěry instruktora k jeho schopnostem. 

Adekvátní pochvala účastníkovi poskytuje pocit sebeuplatnění a 

vzbuzuje prožitek úspěchu. 

     Odměny a tresty mohou způsobovat i negativní účinky. Ty se 

projevují především v případě neadekvátního chválení či 

odměňování, a to jak z hlediska frekvence, tak i z hlediska 

                                                 
49 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 148 
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intenzity. Příliš intenzivní a příliš frekventované chválení dítěte 

může mít za následek a) návyk na pochvalu, b) zpochybnění 

vlastních schopností. 

     Návyk na pochvalu se projevuje přílišným zaměřením účastníka 

na pochvalu; to se může odrážet ve snaze získat pochvalu za 

každou cenu, bez ohledu na to, jakým způsobem bylo odměny 

dosaženo. 

     Pochvala za výkon ve snadných úkolech může mít paradoxně 

zpochybňující dopad na účastníka. Příliš nápadné povzbuzování 

(chválení) vnímá účastník jako důsledek vlastních snížených 

schopností.  

     V kurzech Z.P. se hodnocení používá nejčastěji při tzv. reflexi. 

Reflexe neboli zhodnocení následuje po vykonané aktivitě a má 

několik cílů: vyhodnocení aktivit účastníků  

a výsledku jejich snažení, vzájemné sdělení dojmů z aktivity, 

zvnitřnění zážitků z aktivity apod. Jakožto nástroj hodnotící má 

také významnou motivační funkci. Motivuje zejména 

prostřednictvím pochval a odměn, případně trestů, ale také 

sdělováním skrytého významu a smyslu vykonané aktivity, kdy se 

nepřímo odkrývá smysl aktivity následující. 

     Oblast použití vnitřní motivace je v případě kurzů Z.P. široká:  

 

1) Poznávací potřeby a zájmy:50 V tomto případě jde především 

o:  

     a) potřebu smysluplného receptivního poznávání (získat nové 

poznatky), jež se projevuje především úsilím o získávání nových 

informací a snahou o jejich uspořádání a zachování. Jak jsem uvedl 

v kap. 4.3.1. situace aktivizující poznávací potřeby se vyznačují 

novostí, překvapivostí, problémovostí, neurčitostí, neobvyklostí, 

vyvoláním pochybnosti (rozporuplnosti), záhadností, možností 

experimentovat.  

     Tyto potřeby lze aktivovat dobře za pomoci libreta, kdy se 

nastíní nějaký problém, nevyřešená otázka, hypotéza, tajemství 

                                                 
50 Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.25 
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apod. Dále pak v činnostech zjišťovacích až bádacích, pomocí 

různých hlavolamů, šifer, hádanek, map apod. 

     b) potřebu vyhledávání a problémů. Sem spadá např.  

i metoda tzv. kognitivní disonance, "podle níž je motivujícím 

činitelem pociťovaný rozpor mezi různými přesvědčeními, která 

jedinec zastává".51 Motivací tak může např. být, pokud instruktor 

prezentuje informaci, která se účastníkům kurzu zdá zcela v 

rozporu s jejich dosavadním pojetím. Pocit rozporu je motivuje k 

myšlenkové činnosti, jejímž cílem je obnovení rovnováhy. K tomu, 

aby rozpor či konflikt vznikl, lze v kurzu použít využít 

následujících zásad:52 

     1. Zásada překvapivosti – v kurzu je možno prezentovat úkaz, 

který není v souladu s očekáváním založeném na předchozích 

informacích. Aktivizujícím momentem zde je rozpor mezi 

očekáváním a skutečností. 

     2. Vyvolávání pochybnosti, tj. prezentování obecného principu, 

který může nebo nemusí být platný. Pochybnost, která takto 

vznikla, je aktivačním momentem pro kognitivní motivaci. 

     3. Vytvořením kognitivní nejistoty postavením problému, který 

může mít více odpovědí. Vzniklá nejistota se pak odráží ve zvýšení 

kognitivní motivace. 

     4. Zadání obtížného, na první pohled téměř neřešitelného úkolu. 

Vzniklá situace se stává problémovou situací poznávací potřeby. 

V tomto případě je však nutná jistá míra nápovědy instruktora 

v pravou chvíli, protože v opačném případě by mohlo dojít 

k negativnímu motivačnímu efektu. 

     5. Prezentování očividného rozporu, tzv. tvrzení jdoucí proti 

zdravému rozumu. 

 

2) Výkonové potřeby: Oblast výkonových potřeb je v kurzech 

Z.P. spolu se sociálními asi nejpoužívanější. Základem výkonové 

motivace je potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se 

neúspěchu. Výkon jedince je pak ohodnocen buď vlastním 

                                                 
51 Lokšová, Irena; Lokša, Jozef. Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve 
škole. str.22 
52 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 134 
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aktérem, nebo autoritou. Čím větší je hodnota cíle  

a šance ho dosáhnout, tím větší je motivace. Jelikož se  

o nich předpokládá, že se projevují v každé situaci, která vyžaduje 

činnost, jejímž výsledkem je určitý hodnotitelný výkon, bez ohledu 

na druh činnosti, můžeme s nimi počítat při všech aktivitách a 

zohledňovat především orientaci účastníků. Zda jsou orientováni na 

dosažení úspěchu či vyhnutí se neúspěchu. Patří sem také potřeba 

předvádět se. "Hlavní na pojetí výkonové motivace je její stabilita, 

jedinec se projevuje podobně v různých situacích."53 

     Při výkonových motivacích (především v soutěži) by však měly 

být dodržovány podmínky, za kterých:54 

- všichni účastníci mají pocit, že pro ně existuje možnost úspěchu a 

jsou proto motivováni 

- soutěžní aktivity se střídají tak, aby všichni účastníci mohli 

příležitostně zakusit úspěch. Také forma soutěže může některým 

účastníkům vyhovovat a jiným ne (písemné zpracování, ústní 

odpovědi, rychlostní/silové disciplíny, tvořivé/ znalostní...) 

- důraz je kladen spíše na to, aby účastník pracoval úspěšně, ne na 

to, aby dosáhl lepších výkonů než ostatní. 

 

3) Sociální potřeby: Motivace (nebo demotivace) sociálními 

potřebami se v kurzech Z.P. bude uplatňovat téměř vždy, kdy půjde 

o skupinu účastníků, ale může se objevit i ve vztahu  

k instruktorovi kurzu, nezávisle na skupině. Patří sem např. 

motivace potřebou sdružování, pečování či nechat o sebe pečovat. 

Motivace sociální potřebou bude pravděpodobně ze všech potřeb 

nejvýraznější. 
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54 Hrabal, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.str. 138 
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7. Další možné motivace v kurzech Z.P. 
 

     Výše uvedené typy motivace patří k těm základním, některé 

teorie jejich výčet ještě rozšiřují. Pro úplnost zde uvedu přehled 

Murrayho psychogenních potřeb, které ty výše uvedené mohou 

rozšířit snad ještě o potřebu přisvojování či získávání věcí, která se 

může projevit v touze dosáhnout odměny, potřebu tvoření či 

budování něčeho nového, v některých hrách o potřebu opozice či 

poučování. Kromě výše zmíněných jsou zde navíc některé, spíše 

destruktivní či negativní, které jsou samozřejmě jen obtížně 

použitelné pro praxi v Z.P.: např. potřeba nadvlády, či agrese. 

 

 

 

 

Tabulka 1. Přehled Murrayho psychogenních potřeb55 

Oblast Potřeba čeho 
Typický vzorec 

vyjádření potřeby 

úspěšného výkonu překonávání překážek 

uznání 
popisování vlastních 

výkonů a úspěchů Ambice 

předvádět se 
snaha druhé lidi 

zneklidňovat nebo šokovat 

přisvojování získávání věcí 

pořádku 
uklízení a uspořádávání 

věcí 

uchování shromažďování věcí 

Vztah k 

neživým 

předmětům 

tvoření budování něčeho nového 

vyhýbat se nezdaru, 

ostudě či ponížení 

utajování slabostí či 

neúspěchů 

hájit se 
vysvětlování či omlouvání 

se 

Obrana 

sociálního 

statusu 

bránit se snaha pomstít se 
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nadvlády řízení chování druhých lidí 

podřizování se 
snaha spolupracovat nebo 

poslouchat 

nezávislosti 
snaha bránit se 

ovlivňování či donucování 

opozice 

vyjadřování 

nesouhlasných či 

protikladných názorů 

agrese 
útočení na lidi a jejich 

ponižování 

Moc 

ponížení 
prosby za odpuštění, 

zpovídání se z hříchů 

sdružování 
trávení času s druhými 

lidmi 

odmítání ignorování druhých lidí 

pečování starostlivé pomáhání lidem 

nechat o sebe 

pečovat 
přijímání péče a pomoci 

Citové vztahy k 

lidem 

hry 
vyhledávání a rozptýlení 

prostřednictvím her 

poznávání dotazování 
Výměna 

informací poučování 
předávání informací 

druhým lidem 

 

 

 

     Jak je vidět, jednoduše popsat a uchopit tak fenomén motivace 

nelze. Je to pojem značně obsažný a související s mnoha dalšími 

vlivy a vyskytující se v mnoha vztazích.  Smyslem této práce však 

není bádat v těchto ryze psychologicko-teoretických vodách. Jde 

mi spíše o aplikace teorie na praxi. Pokusím se proto uvést tyto a 

další teorie do vztahu k praxi. A protože se motivace v konkrétním 

životě nevyskytuje pouze izolovaně, ale ve vztahu k dalším 

aspektům, bude potřeba uchopit fenomén motivace více zeširoka. 

Jako takový se totiž vyskytuje ve vztahu ke komunikaci, ta zase ve 
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vztahu k porozumění mládeži a ta nakonec ve vztahu ke kultuře 

mladých. A jelikož se takových vztahů vyskytuje jistě více, 

pokusím se o trochu systematičnosti. 
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8. Svět mladých (mladý svět?) 
 

     Práce s mládeží má svá specifika, a to nejen co se jejich 

motivace týká. Pro práci s mládeží v kurzech ZP je dobré některá 

znát, může nám to usnadnit pochopení jejich chování  

a následnou práci s nimi. 

     I na tomto místě by bylo možné pustit se do výkladu  

a analýzy vývojové psychologie a jistě by nám měla co říci, nám 

ale postačí poukázat na pár důležitých momentů v životě mládeže. 

Nejprve však vyjasním pojem mládeže tak, jak ho budu používat 

pro tuto práci. Půjde o věk adolescence, případně věk 

postadolescentní, řekněme tedy věk mezi 14 a 19 rokem. Zde lze 

jistě namítnout, že pro tak dynamické a progresivní věkové období 

jsem zvolil široké rozpětí. Já se jej v této práci přesto pokusím 

zahrnout.  

      Jestli lze o tomto věkovém období něco říci, tak to, že je to 

období hledání vlastní identity. Tu lze vysvětlit jako myšlenkový 

obraz o nás samotných, jiným slovem sebepojetí. Podle některých 

názorů je dobré mít co nejostřejší a co nejlépe formulovaný obraz o 

sobě samém. To nám pomáhá vědět, že jsme zvláštní a jedineční, 

což je důležité pro zdravou sebeúctu. Všichni potřebujeme cítit, že 

na nás záleží a že máme nějakou cenu. Pomůže nám to také vědět, 

co od sebe můžeme očekávat. Můžeme se spolehnout na to, kdo 

jsme, a na své reakce. Jasné vědomí vlastní identity nám umožňuje 

činit rozhodnutí a jednat směle. 

     „Klíčovým faktorem vnímání sebe samého jsou naše pocity  

o sobě, tedy jak si  ve vlastních očích připadáme.“56 Podle autora 

knihy Jak se připravovat na práci s mládeží Pete Warda je naše 

sebehodnocení ovlivňováno čtyřmi základními prvky.  

1) Vědomí vlastní morální hodnoty, v němž je stěžejní 

vědomí, že jednáme správně. 

2) Znalost vlastních schopností, v němž je důležité vědomí, že 

nám něco jde dobře, že jsme v něčem úspěšní. 

                                                 
56 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. Str.60 
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3) Vědomí, že o sobě mohu svobodně rozhodovat. Zde je 

důležité cítit, že máme určitou moc a schopnost měnit svůj 

život. Pro sebevědomí a sebepojetí vůbec není dobré mít 

vědomí, že je náš život řízen někým jiným. 

4) Vědomí vlastní celistvosti, kde je důležité cítit, že jsme jako 

bytost úplní, že naše pocity, názory a činy tvoří jednoho 

celého, zdravého člověka, ne části různých osob. 

     Také pro potřebu naplnění těchto prvků, pocitu sdílení, uznání, 

svobody a nezávislosti (především na rodině) vyhledávají mladí 

lidé sobě blízké vrstevníky, s nimiž se v rámci skupiny ztotožňují i 

soupeří. „Potřeba být přijímán, být oblíben a někam patřit se  

přenáší z domova na kamarády.“57 Tak si vytvářejí svou vlastní 

kulturu, kulturu mladých, která jim pomáhá v potřebném odstupu, 

vymezení se vůči dospělým. 

     Je to tak především hudba, móda a jazyk dospívajících, které 

jim pomáhají v procesu oddělování od rodičů. Ve vztahu k ní 

nabývají na významu partnerské vztahy, osobní koníčky a zájmy či 

pracovní kariéra. Jak píše Pete Ward, „zkoumání kultury mladých 

je důležité, protože porozumět mladým lidem znamená prozkoumat 

kulturu, která je ovlivňuje.“58 Pete Ward tak proto navrhuje 

pohovořit s několika různými skupinami mladých lidí  

a zjistit, co vědí o skupinách existujících v jejich škole nebo obci. 

Také doporučuje obstarat si časopisy pro mladé a shlédnout nějaký, 

pro ně určený televizní pořad. V nich se zaměřit na inzerci, hlavní 

myšlenky a hodnoty média. To vše pro poznání kultury mládeže. 

     Pro dobré porozumění mládeži je rovněž důležité pochopení 

smyslu a významu procesu vytváření takovýchto subkultur a skupin 

mladých. Na to existuje (jako téměř na vše) mnoho teorií. Jednu 

zmíním také. 

     Jedna z teorií (Eisenstadt, S. N. From Generation to Generation. 

1956) hovoří o kultuře mladých jako o jevu zcela přirozeném. 

Hovoří o procesu socializace, tedy, že se mladí lidé musí nejdříve 

naučit jak být dospělým v naší společnosti, znát určité způsoby 

chování, určité hodnoty a morální pravidla. A to se děje právě 
                                                 
57 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. Str.71 
58 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. Str.75 



 47 

v přechodovém období mezi dětstvím a dospělostí, během něhož se 

získávají dovednosti a schopnosti potřebné ke zralému životu 

v moderní technické společnosti. Přátelské skupiny které během 

této doby přirozeně vytvářejí, jim v tomto přechodu od dětství 

k dospělosti slouží k vzájemné podpoře a povzbuzení. Pocit, že 

někam patří, skupinová identita, je pro ně nezbytnou podporou pro 

každodenní život. Pomáhá jim také při sdílení rad a znalostí a ke 

vzájemnému pochopení. 

 

8.1 Práce se skupinou 

 

     To, že mladí vytvářejí své kulturní skupiny je snad zřejmé. 

Podívejme se tedy na otázku, jak s takovými skupinami pracovat. 

Teorie skupin praví, že jednotlivci přijímají určité role, které 

v rámci skupiny hrají. Některé role zde proto popíši. Všechny role 

však nejsou zastoupeny ve všech skupinách,  někteří lidé mohou 

v rámci jedné skupiny zastávat více rolí. 

a) Vtipálek nebo klaun. Jeho role je zřejmá. Takový člověk 

dělá vtipy a všechny rozesmává. Uvolňuje tak napětí  

a ulehčuje náročné situace. 

b) Smiřovatel zastavuje konflikty a dává druhé dohromady. 

c) Dominantní typ se představuje jako světaznalý, rád dlouze 

hovoří, nesnadno naslouchá druhým, chce mít navrch. 

d) Vypravěč má svou roli také jasnou. Může být zajímavý 

nebo nudný. 

e) Nápaditý typ navrhuje nové přístupy k problémům. Bývají 

to dynamičtí a tvořiví lidé. 

f) Pasivní člen skupiny. Bývá jich více a skutečně jsou pasivní 

či poddajní. 

g) Učenec často strhává diskusi do intelektuální roviny. Rád 

druhým věci vysvětluje a poučuje je. 

h) Bojovník, obránce. Někdy brání čest slabšího, často se 

perou sami za sebe. 

i) Pomocník, facilitátor. Vtahují druhé do dění, objasňují 

problematické otázky, udržují komunikaci a vytvářejí ve 

skupině příjemné klima. 
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     To jsou samozřejmě jen některé z možných rolí a to jen podle 

jedné z teorií59, kterých je mnohem více. Každá z rolí navíc může 

mít jak negativní, tak pozitivní projev. 

     Teorií, které se vážou ke skupině, je obecně velké množství, a 

řeší nejrůznější její aspekty, jako např. vývoj skupiny či pozice a 

pohyb jednotlivců uvnitř skupiny. Co se této práce však týká více, 

je vedení skupiny. 

     Ve vedení skupiny lze, dle některých teorií60, rozlišit čtyři styly 

vedení. 

1) Autokratický. Má snahu ovládat, klade a zodpovídá 

všechny otázky, rozhoduje o cílech skupiny. Členové 

skupiny dělají, co je jim řečeno, následují vedoucího. 

2) Autoritativní. Má věci pevně v rukou, má své plány, ale je 

otevřen myšlenkám jiných. Klade otázky, naslouchá 

odpovědím, může je však odmítnout.  

3) Demokratický. Dělí se o vládu a vedení, umožňuje členům 

diskutovat o všech záležitostech týkajících se skupiny. 

4) Liberální. Typ pasivního vůdce. Skupinu ovládá minimálně 

a vede ji podle hesla „nechme se unášet proudem“.  

     Opět jde pouze o teoretický konstrukt a je zřejmé, že styl vedení 

není závislý pouze na typu vedoucího, ale také na typu skupiny a 

na situaci. Pro práci se skupinou je však dobré znát  

i další prvky mající na skupinu vliv. Některé stručně zmíním: 

     Vystupování instruktora: Při realizaci kurzu nejde jen o to, co 

dělá, ale stejně důležitý je i způsob, jakým to provádí. Například 

kladení otázek se zájmem v hlase a ve výrazu tváře (oproti 

znuděnému a unavenému vystupování) velmi kladně ovlivňuje 

reakce účastníků. Důležité je jednat s jistotou, uvolněně, 

sebevědomě, cíleně a tak, aby v účastnících vzbuzoval zájem  

o aktivitu. Jde o tzv. kladné signály61 předávané výrazem tváře, 

tónem hlasu, stylem řeči, navázáním kontaktu očima, gesty, 

postojem těla. Mezi další dovednosti podílející se na efektivním 

vedení kurzu patří: výstižnost, jasnost a plynulost vyjadřování, 

                                                 
59 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. Str.91 
60 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. Str.98 
61 Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele. str. 48 
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jasné zadávání pravidel, projevy důrazu a zájmu jak o aktivitu tak o 

účastníky, dobrá organizace činností, zpětná vazba - instruktor 

účastníkům dává příležitost klást otázky a hodnotí jejich výsledky. 

     Zvláštní disciplínou v kurzu Z.P. je kladení otázek: Tato činnost 

má hned několik důvodů:62  

     a) povzbudit účastníky k přemýšlení a usnadnit jim pochopení 

myšlenek, jevů, postupů a hodnot; 

     b) upoutat pozornost účastníků k danému úkolu; 

     c) jako prostředek řízení skupiny - aby se účastníci zklidnili, 

přestali pokřikovat; upozornit je, že je třeba při určité činnosti 

zvýšené opatrnosti; 

     d) aby se celá skupina učila z odpovědí jednotlivých účastníků; 

     e) aby všichni účastníci měli možnost odpovědět; 

     f) aby účastníci měli možnost vyjádřit své pocity, názory  

a postoje a to i ti stydlivější a méně aktivní; 

     g) aby účastníci lépe porozuměli smyslu činností, lépe si osvojili 

cíl činnosti. 

     Otázky lze rozdělit na otevřené a uzavřené. Na otevřené otázky 

je možno uvést několik správných odpovědí, zatímco na uzavřené 

otázky existuje pouze jedna správná odpověď. Dále je užitečné 

rozdělit otázky na otázky "vyššího řádu" a otázky "nižšího řádu". 

Při hledání odpovědi na otázky vyššího řádu musí účastník 

rozvažovat, analyzovat a hodnotit, zatímco u odpovědí na otázky 

nižšího typu jde o pouhé vybavení si určité informace nebo 

jednoduché porozumění problému. Obecně se dá říci63, že otevřené 

otázky a otázky vyššího řádu jsou pro účastníky intelektuálně 

náročnější a podnětnější. 

     Dalším důležitým prvkem při řízení skupiny skrze dotazování se 

je efektivní kladení otázek. Někteří autoři rozlišují sedm 

dovedností, které se využívají při kladení otázek: 

- dovednost odhadnout správnou úroveň složitosti obsahu  

a formulace otázky vzhledem ke schopnostem účastníků; 

- dovednost zapojit otázkami celou skupinu do aktivní činnosti; 

                                                 
62 Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele. str. 51 
63 Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele. str. 52 
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- dovednost podle potřeby napovídat a pomáhat účastníkům při 

hledání odpovědi; 

- dovednost využívat odpovědí účastníků (i nesprávných) 

pozitivním způsobem; 

- dovednost správně načasovat otázky a pauzy mezi nimi; 

- dovednost zvyšovat intelektuální nároky na účastníky 

posloupností otázek vyššího řádu. 

     Při kladení otázek je třeba mít na zřeteli důležitou skutečnost: 

odpovídat na otázky, obzvláště před vrstevníky, je pro účastníky 

emocionálně velmi náročná činnost. Proto je nezbytné, aby během 

kladení otázek (zejména při reflexi) vládlo ve skupině klima 

podpory a snad i úcty k odpovědím účastníků jak ze strany 

instruktora, tak ze strany ostatních účastníků. 

      

 

8.2. Použití motivace 

 

     Pro dobrou motivaci a komunikaci s mládeží (a nejen s ní) je, 

přes všechny teorie typologie, rovněž důležité vnímat každého 

jednotlivce jako originální a jedinečnou bytost se svými radostmi i 

problémy. Je dobré také vědět, že život neprobíhá úplně hladce, 

hlavně ne v perspektivě adolescenta (nemoci, rozbité vztahy), ale 

že většina lidí má své problémy a ty ovlivňují celý proces růstu a 

zkušenosti, které jednotlivci v tomto období nasbírají. Je sice 

užitečné si pro pochopení kultury mladých vzpomenout na mládí 

vlastní, na druhou stranu je třeba vnímat jedinečnost každého. Je 

třeba si být vědom rozdílů mezi našimi životními zážitky a 

zkušenostmi a zážitky mladých lidí. Jednak jsme každý vyrostl 

v jiné době, nejspíš i v jiné subkultuře, měl odlišné zájmy apod.  

     „Jedním z nejnáročnějších úkolů při práci s mládeží je potřeba 

překlenout nějakým způsobem generační rozdíl, pokud vůbec 

máme být schopni navázat s mladými lidmi smysluplné vztahy. 

Znalost rozdílů mezi životním obdobím, v němž se nacházíme my, 

a zkušenostmi a zájmy dospívající mládeže je dobrý začátek.“64 

                                                 
64 Ward, Pete a kol. Jak se připravovat na práci s mládeží. str.44 
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Často to znamená mnohem více naslouchat než hovořit a dovolit 

mladým, aby byly odborníky  na téma, jež vysvětlují. 

     Na druhou stranu jim jako dospělí můžeme nabídnout např. jiný 

pohled na život, své vlastní životní zkušenosti, či vzor. 
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9. Praktická část 
 

     V této části popíši výsledky svého pozorování a budu 

analyzovat zjištěné skutečnosti. Tuto část začnu popisem 

motivačních technik používaných v kurzech Z.P. S pomocí výše 

uvedené teoretické části se pokusím o jejich rozbor a zhodnocení. 

     V kurzech Z.P, jako disciplíně se širokým polem působnosti, 

mohou být použity a také se používají nejrůznější typy motivace. 

Některé zde popíši.  

     Podle mé zkušenosti (z pořádání kurzů Z.P. v Domě Ignáce 

Stuchlého ve Fryštáku u Zlína - dále DIS a Orientačních dnů 

pastoračního a informačního centra v Hradci Králové - dále H.K.) a 

informací v literatuře zabývající se Z.P. se v těchto kurzech pro 

motivaci používají především různé obdoby techniky motivace 

zvané libreto, nebo také legenda. Libreto je jakýsi ideový nástin, 

myšlenka, příběh, situace, událost či hypotéza zaměřující hru na 

určitou oblast a uvozující atmosféru hry. Jeho funkcí je účastníky 

naladit a vtáhnout do hry. Vytváří u nich očekávání, co jim ta či 

ona hra může přinést, dostanou-li příležitost uplatnit své 

schopnosti, projevit se jako osobnost, uspokojit své zájmy. Každý 

hráč by po libretu měl nabýt jistoty (nebo alespoň iluze), že hra, co 

teď přijde, je šitá přímo jemu na tělo. Libreto může mít různé 

podoby. Např.: „ Příští neděli se v naší malé obci koná pouť, 

proslavená v širokém okolí. Je pověstná tím, že dostupné atrakce 

jsou vždycky trochu jiné než na ostatních poutích.“65 Nebo: 

„Pozor, pozor! Všem, kdo nás slyší, pozor, pozor! Posloucháte 

mimořádné vysílání Rady bezpečnosti Organizace spojených 

národů. Včera v nočních hodinách došlo ve stratosféře k výbuchu 

nového druhu chemické zbraně…“66 Takovéto libreto bývá často 

spojeno s tématickými kostýmy, hudbou či doprovázeno divadelní 

scénkou nebo televizní ukázkou. Zde se dostáváme k fenoménu 

hry. Hra zde funguje jako simulace jiné situace nebo činnosti a tak 

za pomoci fantazie zpestřuje a obohacuje vykonávanou činnost.  

Jak jsem se dozvěděl od vedoucího instruktorů v DISu, je to 
                                                 
65 Zlatý fond her I. str. 41 
66 Zlatý fond her I. str. 43 



 53 

záležitost velkou měrou česká. Po česko-německém kurzu, který 

vedl, vyprávěl, že Němci si hrát na jinou činnost na rozdíl od 

Čechů nepotřebují, stačí jim vykonávat danou činnost jen pro tu 

činnost samotnou, pro radost z výkonu. Zato pro Čechy je prý hra 

pro jejich namotivování důležitá. Tato myšlenka by jistě 

zasluhovala dalšího zpracování a výzkumu.  

     Tento druh motivace v sobě má jak prvky motivace vnější, tak 

vnitřní. Jde o dosažení cíle, který byl zadán, a jehož splnění skýtá 

odměnu (motivace vnější), tak o navození zájmu o danou aktivitu, 

tedy motivaci vnitřní, která je cennější. Cílem vnější motivace je 

samozřejmě dosáhnout  integrované regulace. To, na které žákovy 

potřeby se v procesu motivace zaměříme, však již nezáleží na 

provedení a tématu libreta, ale na náplni konkrétní činnosti, ke 

které chceme žáka namotivovat. Libreto tak žákovy může činnost 

co nejvíce přiblížit, podle principů komunikace a porozumění, ale 

to, kterou žákovu potřebu budeme chtít uspokojit již neovlivní. 

V tomto ohledu má vlastní činnost větší motivační (demotivační) 

vliv než libreto.  

     Na mé praxi v DISu i H.K. bylo libreta využíváno hojně, často 

v podobě tématických scének s komickou atmosférou. Větší účinek 

mělo u žáků mladších (asi do 15 let), ale ne vždy. Oceňováno bylo 

hlavně vlastní nasazení účinkujících (hlavně učitelů) a komičnost. 

     Další často používanou technikou motivace je odměna, např. 

výhra nebo pochvala. Jde o motivaci typicky vnější, kdy je činnost 

vykonávaná pro odměnu a ne z vlastní vůle, z vlastního nadšení. 

Jde o nadšení z možné výhry, ne z výkonu samotného. Další úskalí 

této motivace je také v tom, že motivuje více žáky s větším 

sebevědomím, žáky, kteří „vědí“, že mohou vyhrát. Na druhou 

stranu může podpořit motivaci výkonovou nebo sociální. 

                 Tohoto typu motivace bylo v kurzech v DISu i H.K. používáno 

velmi málo, nebo vůbec. Tato motivace dobře působí, je-li 

tématicky přiléhavá, např. jako vyvrcholení galavečera a ocenění 

soutěžících týmů. Větší odezvu má opět u mladších žáků, u starších 

je hodnocena především nápaditost výhry. 

     Dalším důležitý prostředkem, majícím vliv na motivaci, je  

i zásada správného načasování. Věta: „Žádný program není dost 
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dobrý, aby mohl být uveden kdykoli",67 to vystihuje přesně. Do této 

oblasti motivace patří problematika jakými programy kurz 

zahajovat a jakými uzavírat, dle jakých kritérií je střídat, které 

programy zařadit z povinnosti a které z možnosti, jakým způsobem 

dosáhnout gradace kurzu, roli samozřejmě hraje i délka 

jednotlivých aktivit a místa pro odpočinek. 

     Tyto vlivy by jistě patřily do oblasti motivace vnitřní, neboť se 

snaží o vyvolání přímého zájmu žáka o aktivitu. Odhadují jeho 

momentální potřeby a snaží se jim vyhovět. Aby však došlo 

k integrované motivaci, bylo by nejspíš potřeba, aby měli žáci sami 

možnost zvolit si druh aktivity, který sami chtějí. To ale většinou 

není možné. 

     Tato problematika je pro atmosféru kurzu natolik zásadní, že by 

na ni měl být brán zřetel vždy. Tak i v DISu a H.K. je program 

kurzu připravován s ohledem na toto téma. Obsahuje prvky kurz 

otvírající (uvítání, seznámení s instruktory, prostředím, pravidly, 

obsahem), prvky pro nastolení a udržení zábavné atmosféry 

(kontrasty, místa napětí, výkonu, odpočinku), kurz má svou logiku, 

dostatek prostoru je dán uzavření kurzu. 

     Dalším, ne nepodstatným prvkem s vlivem na motivaci je  

i první dojem, který si účastníci po příjezdu na kurz vytvoří. I na to 

bylo v DISu (dle možností) myšleno. Jinou situací bylo, když žáci 

přijeli o hodinu dříve, než bylo plánováno, a přistihli realizační tým 

„uprostřed“ příprav.  

     Velmi důležité je také připravovat kurzy na míru jeho 

účastníkům. To souvisí zase s porozuměním a empatií  

(a s informacemi, které o účastnících kurzu předem máme). Při 

přípravě kurzu je třeba brát ohled na věk účastníků, počet, složení 

chlapci-dívky, inteligence, případně subkultura a sociální statut. 

Něco předem zjistit lze (věk, počet, složení), něco ale nikoli. Tak 

tomu bylo i v případě DISu. Nikdy jsme dopředu nevěděli, kdo 

přesně nám přijede, nakolik budou „živí“, naladění do aktivit a 

nakolik budou kurz sabotovat. To je ale již oblast nadání 

                                                 
67 Hora, Petr a kol. Prázdniny se šlehačkou. Str. 72 
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instruktora, aby včas odhadl „energii“ skupiny a měl v zásobě 

krizové plány a schopnost improvizace. 

     Dalším možným vlivem (již spíše z třetí ligy) je i způsob 

pojmenování. A to jak místa kurzu, tak kurzu samotného, 

jednotlivých aktivit, instruktorů atd. To ale souvisí s komunikací 

obecně. Jak v DISu, tak v H.K. se volí neformální, uvolněné, 

přátelské prostředí, nabízí se tykání, žákům se nechává dostatek 

prostoru v rámci pravidel a daných aktivit. 

     Dalším vlivem, ne nedůležitým, ale pro tuto práci spíše 

okrajovým, je vliv výkladu pravidel, který souvisí s komunikací a 

také s libretem. Je to obvykle chvíle těsně před začátkem samotné 

hry, atmosféru tak může podržet, vylepšit, či úplně „zabít“. Zde 

záleží na verbálních schopnostech instruktora a jeho dobré znalosti 

pravidel samotných. Je to oblast, na které je vždy co vylepšovat. 

     Na závěr bych chtěl zmínit možnost motivace hudbou v průběhu 

aktivit, prostředím, případně pomůckami a rekvizitami. Je to oblast, 

které se obecně nepřikládá velký význam, u účastníků kurzu však 

mívá (v případě dobrého provedení) velký ohlas. 

     I všechny tyto další motivační vlivy by spadaly do kategorie 

vnitřní motivace. Snaží se totiž o nenápadnou vstřícnost 

k potřebám, požadavkům a přáním účastníků. Někdy jde až  

o motivaci „podvědomou“ (hudba, prostředí…). Je to tak ten 

nejpřirozenější způsob, jak žáky přimět k aktivní účasti na kurzu. 

Jde veskrze o prvky s vlivem na motivaci, které mohou atmosféru 

jak umocnit, tak shodit do propasti nezájmu. 

     Kromě této části, vycházející z mého pozorování kurzů, kterých 

jsem se účastnil jako jeden z instruktorů, jsem si připravil dotazník 

pro ty, kteří tyto kurzy připravují. Mým cílem bylo zjistit, jakou 

roli u nich při přípravě těchto kurzů sehrává motivace. Dotazník 

(viz. níže) jsem zaslal jak do DISu, tak předal instruktorce 

Orientačních dnů pastoračního a informačního centra v Hradci 

Králové. Opověděli mi pouze z Hradce Králové.  

     Odpovědi na otázky motivace v kurzech Z.P. pastoračního  

a informačního centra v Hradci Králové: 
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1) Zabýváte se při přípravě kurzů Z.P. motivací? 

 

Samozřejmě. Motivační techniky volíme na základě informací  

o cílové skupině, pro kterou je kurz připravován (věk, vzdělání, 

sociální postavení, zájmy, patologické jevy atd.), dále podle 

charakteru programu a jednotlivých aktivit, prostředí, denní doby, 

aktuálních témat apod. 

V případě uskutečnění konkrétního kurzu pro další podobné cílové 

skupiny používáme motivační scénáře, které se nám osvědčily. 

 

2) Využíváte při tom nějaké teorie motivace? - jaké? 

 

Vycházíme z humanistické psychologie, která věří v uskutečňování 

lidského potenciálu, zdůrazňuje aktivnost člověka, jeho vůli, 

introspekci, hodnotový systém. Opíráme se  

o teorie motivace A. H. Maslowa a C. R. Rogerse. 

 

3) Používáte některé techniky motivace v kurzech? (Pokud ano, 

jaké?) 

 

 Ano, například: 

 

• příběh, legenda 

• výzva 

• scénka 

• navození atmosféry – např. hudbou, svíčkami 

• očekávání 

• prestiž, soutěživost 

• situování do role 

• videofilm 

• zvídavost  

• dramatičnost 

• aktivní podíl na přípravě hry – např. výrobou kostýmů, 

rekvizit 

• odměna 
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4) Pro jaké činnosti využíváte technik motivace? 

 

Techniky motivace používáme pro jednotlivé hry, diskuse  

a další aktivity zařazené do programu kurzů.  

Celostní motivaci zařazujeme vzhledem k délce trvání našich 

kurzů (2 – 3 dny) jen zřídka, a to zejména u mladších účastníků. 

 

5) Zjišťujete účinnost těchto technik? – Jak? 

 

 Účinnost technik motivace posuzujeme z reakcí účastníků,  

z průběhu samotné hry a její následné reflexe. 
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10. Závěr 
 

     V této práci jsem se pokusil o srovnání teoretických  

a praktických přístupů k motivaci ve výchově a vzdělávání 

mládeže. Velkou část teorie o motivaci jsem pro nedostatek zdrojů 

musel čerpat z literatury, zabývající se motivací ve vyučování a 

výchově mládeže, bez specializace na zážitkovou pedagogiku. Tak 

došlo k tomu, že srovnávám, respektive pasuji praktické přístupy 

na teoretické konstrukce zabývající se motivací mimo zážitkovou 

pdg. a popisující tak motivaci více obecně. Přesnější by jistě bylo 

srovnávat praxi s praktickými doporučeními pro kurzy Z.P.  

     Jaké závěry vyvodit z této práce? Podle výše popsaných teorií se 

jako stěžejní pro úspěšnou motivaci v kurzech Z.P. jeví aktualizace 

potřeb účastníků během jednotlivých aktivit, tedy vytváření 

podmínek pro vnitřní motivaci. Jako téměř zásadní pro vyvolání 

vnitřní motivace je dobré načasování konkrétní aktivity, která bude 

naplňovat potřebu do té doby frustrovanou, spolu s vyvoláním silné 

incentivy, na míru připravené účastníkům. Jako výrazná podpora 

vyvolání vnitřní motivace může posloužit zvýšení autodeterminace. 

     K vnitřnímu motivování účastníků lze pak v zásadě přistupovat 

dvojím způsobem: 

a) navodit takové podmínky, které obsahují tak silné vnější podněty 

(incentivy) pro danou skupinu potřeb, že je pravděpodobné, že 

vzniklá motivace bude u většiny účastníků vycházet právě z 

aktualizace jejich potřeb - např. prvky soutěže aktualizují sociální 

potřeby u všech účastníků; 

b) respektovat dominující potřeby individuální hierarchie potřeb 

určitých účastníků a "individualizovat" některé prvky kurzu právě s 

ohledem na tyto účastníky, tzn. vybírat témata aktivit právě s 

ohledem na jejich zájmové zaměření, intenzitu osobní reakce s 

ohledem  na úroveň sociálních potřeb žáka, nebo stanovit úroveň 

obtížnosti aktivit s ohledem na úroveň výkonových potřeb určitých 

účastníků.  

     To, kterou vnitřní potřebu budeme incentivou vyvolávat, bude 

záležet především na typu a složení skupiny (věk, vzdělání, sociální 

postavení, zájmy, patologické jevy). K navýšení vnitřní motivace 
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dobře poslouží přiléhavě zvolené libreto, které za pomoci kostýmů, 

rekvizit a hudby vtáhne účastníky do děje. 

     K navýšení motivace účastníků ve druhém sledu může 

napomoci vhodně vedená reflexe, zejména při procesu připisování 

příčin, kdy instruktor má možnost vhodně směrovanými otázkami 

účastníka vést od vnějších příčin k vnitřním a od nestabilních ke 

stabilním tak, aby si účastník osvojil zdravou klasifikaci příčin v 

tom smyslu, že bude motivovaný v dalších aktivitách své úsilí 

zvýšit.  

     Nemalý vliv na výši nasazení účastníků v dalších činnostech 

bude mít i vysvětlení aktivity předešlé, hlavně jejího smyslu  

a významu v životě po kurzu. Pokud se podaří dosáhnout toho, že 

se účastníci ztotožní s cíli jak jednotlivých aktivit, tak celého kurzu, 

tedy pokud se vhodným vyložením smyslu činností podaří 

dosáhnout integrované regulace, je to stav z pohledu motivace 

ideální. 

     Další pomocí pro zvýšení motivace je hodnocení. Zde je velký 

prostor pro osobní kouzlo instruktora, aby hodnocení účastníky 

nedemotivovalo, ale naopak do dalších aktivit povzbudilo. Je však 

důležité mít na paměti vnímání hodnocení účastníkem, zejména  

jako projev instruktorova mínění o něm. 

     Pro úspěšné nasazení účastníků v kurzu je rovněž důležité, aby 

nedocházelo k přílišnému frustrování jejich potřeb a tím  

k negativní motivaci. To souvisí jednak s dramaturgií kurzu, jednak 

s vystupováním instruktora. 

     Z odpovědí "dramaturgů" kurzu Z.P. v Hradci Králové vyplývá, 

že se (alespoň podle jejich tvrzení) motivaci účastníků věnují a to 

jak při přípravě kurzu (plánování aktivit a motivačních technik), 

takv jeho průběhu. Využívají k tomu i některé psychologické teorie 

motivace, zejména z humanistické psychologie. Jejím důležitým 

tématem je seberealizace a sebeaktualizace. Člověk touží změnit 

vše, co mu nevyhovuje, a vyvíjí se dle obrazu sama sebe (tzv. self 

image), vnímá své ideální já (tedy takového, jakým by chtěl být) a 

své reálné já (jak se ve skutečnosti vidí). Základní hybnou silou 

učebního pokroku jsou vnitřní motivy, jež se rozvíjejí a uplatňují 
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instruktorovým facilitujícím – nedirektivním, usnadňujícím, 

provázejícím - působením. 

     Z odpovědí rovněž vyplývají techniky, které k namotivování 

účastníků instruktoři využívají. Jsou to: příběh, legenda, výzva, 

scénka, navození atmosféry, videofilm, což jsou vnější incentivy 

mající za úkol aktualizovat některé z účastníkových potřeb. Tím 

dochází k vyvolání určitých emocí jako např. očekávání, zvídavosti 

či dramatičnosti, což nelze přímo považovat za motivační techniky. 

Technikou prestiže a soutěživosti bylo myšleno vyvolání 

výkonových a sociálních potřeb při soutěžních hrách. Technika 

situování do role nechává účastníky zahrát a vyzkoušet si tak různé 

role (např. povolání, účastníky nějakého sporu apod.). Tím u nich 

aktualizuje potřebu smysluplného receptivního poznávání nebo 

potřebu vyhledávání a řešení problémů. Technika aktivního podílu 

na přípravě hry je technikou zvyšování autodeterminace. Odměna 

je pak typicky vnější incentivou.  

     Technik motivace, jak lze z odpovědí vyčíst, využívají všude, 

kde to lze a kde je to vhodné. Účinnost těchto technik pak zjišťují 

přirozeně z reakcí účastníků a z jejich následného hodnocení. 

     Podle mého pozorování i podle odpovědí instruktorů na otázky 

motivace se většiny prostředků k namotivování účastníků v různém 

množství využívá. Některých jistě s vědomým záměrem, jiných 

jaksi tradičně, z jiných kurzů či příruček převzatých.  

     Snahou na kurzech, kterých jsem byl účasten, bylo správné 

rozvržení a střídání jednotlivých aktivit, tedy většinou pohybových 

s klidovými, aktivit na uvolnění s těmi, jež vyžadovaly soustředění. 

Pro přímé namotivování se využívalo zejména libreta a úvodních 

scének s kostými a rekvizitami. Pro doladění atmosféry při 

činnostech se různou měrou používala reprodukovaná hudba. Pro 

podporu příjemného prostředí byla snaha nechat účastníkům 

dostatek prostoru a dát podněty ke zvýšení autodeterminace, více 

těch k pokrytí potřeby  sounáležitosti a kompetence, částečně 

autonomie. 

     Dalších prvků podporujících motivaci, jako je hodnocení, 

vysvětlení významu aktivit, připisování příčin úspěchu  
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a neúspěchu, se využívá různou měrou podle toho, kdo kurz či 

konkrétní reflexi vede.  
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