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Anotace 

Cílem této práce je rozkrýt, jak různé motivační faktory ovlivňují zaujetí 

při matematice a podněcují orientaci na matematiku. Výzkumná sonda je založena na dvou 

hodinách matematiky v maturitním ročníku gymnázia, kdy první probíhala alternativním 

způsobem a druhá způsobem klasickým. Na základě dotazníkových šetření prověřujeme roli 

vybraných motivačních faktorů (individuálního zájmu, situačního zájmu, aktuálního 

zájmu/cílové orientace, výkonové motivace, flow motivace, vnímaného nadání pro 

matematiku), kterou sehrávají v zaujetí při matematice. Ve středu našeho zájmu také je 

zanalyzovat to, jakou z hodin žáci budou preferovat. Která hodina bude vyhovovat těm, kteří 

jsou v matematice úspěšní, a která těm žákům, kterým se v matematice nedaří? Dalším cílem 

je sledovat skupinu žáků, které jsme si označily jako „orientované na matematiku" tzn. že 

z ní maturují, chystají se na vysokou školu, kde je matematika jedním z hlavních předmětů, a 

mají matematiku za oblíbenou, také u nich nás zajímá, zda budou preferovat hodinu 

klasickou či experimentální? 
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1. ÚVOD 

V diplomové práci navazuji na výzkumnou sondu, kterou jsem realizovala v rámci 

své postupové práce „Žákovské zájmy a vztah ke školním předmětům" (2007). 

V postupové práci jsem zjišťovala individuální zájmy žáků, jejich zájmovou orientaci, 

a také jejich postoje ke školním předmětům, včetně jejich názorů na to, co ovlivňuje jejich 

vztah k předmětům ve škole. Jako nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje žákův vztah 

k předmětu, se podle výroků žáků ukázala osobnost učitele. Zájmy žáků se ve vztahu ke 

školním předmětům odrážely jen velmi málo. 

Postupová práce však odhalila složitost tématu vlivu zájmu na školní výkon, a proto 

jsem se rozhodla pokračovat v tématu, které jsem si zvolila ke své postupové práci, a pokusit 

se proniknout hlouběji do této problematiky. V postupové práci se ukázala nezbytnost 

rozlišovat zájmovou orientaci žáků a individuální zájmy žáků jako „koníčka" ve vztahu ke 

školní výuce. Zatímco v postupové práci jsem se zaměřila pouze na individuální zájmy žáků, 

tak v diplomové práci budou tematizovány i další fenomény, jako jsou aktuální zájmy žáků, 

situační zájem, cílová orientace, výkonová motivace apod. 

V teoretické části práce se snažím proniknout do problematiky zájmu, jehož různé 

podoby (individuální zájem, situační zájem, aktuální zájem,....atd.) mohou ovlivňovat postoj 

studentů k předmětu. V teoretické části také popisuji, co to vůbec postoj k předmětu je a 

zabývám se zde také fenoménem motivace, zvláště pak výkonové, ve škole, se kterým ve 

výzkumné sondě pracuji. Na těchto jevech (různé podoby zájmů, motivace a postoje) je 

založena i následující praktická část, protože tyto jevy byly hlavním předmětem mého zájmu 

v dotazníkovém šetření, které jsem provedla u žáků všeobecného gymnázia. 

Zkoumání tohoto problému se již věnovala celá řada psychologů. V otázkách vztahu 

žáků ke školním předmětům vycházím z názorů a výzkumů V. Hrabala, I. Pavelkové a 

v otázkách žákovských zájmů mi jako teoretické zdroje sloužily publikace M. Nakonečného, 

F. Hyhlíka, V. Hrabala a dalších. Z cizojazyčné literatury jsem vycházela z publikace autorů 

Hoffmann, Krapp, Renniger a Baumert (1998) a z Krapp (1998), Rheinberg (1997, 2000). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Teoretická sonda do problematiky zájmů 

Definice zájmu 

Teorie zájmů je v psychologii rozpracována v rámci teorie motivace. Protože je zájem 

hlavním tématem mé práce, nejprve se budu věnovat tomuto tématu a až poté bude 

následovat pojednání o motivaci. V úvodu této práce bych ráda vyjasnila samotný pojem 

„zájem". Co se tedy pod tímto slovem skrývá, jak ho definují různí odborníci? Dosud 

v psychologii neexistuje jednotná definice zájmu, proto uvedu více různých definic. 

• „Zájem je zvláštní forma motivů, velmi nejednotné pojímaná, ačkoli jejich 

význam a vystupování v každodenním životě je značný. Projevují se 

preferencí určité poznávací aktivity a účastí na ní, na předmět zájmu se upíná 

pozornost, je lépe zapamatováván a ve vnímání vyčleňován." (Nakonečný 

1997, s. 133) 

• „Zájmy jsou motivy, zdroje poznávací činnosti a současně i jejím produktem." 

(S. L. Rubinštejn 1964 in Hyhlík, Nakonečný 1973, s. 274) 

• „Zájem je trvalejší vztah jedince k objektům a činnostem, který se projevuje 

v tendenci (sklonu) zabývat se jimi teoreticky nebo prakticky, což je spojené 

s příjemným citovým prožíváním a zvýšenou aktivitou v daném směru." 

(Ďurič, Štefanovič 1973, in Hrabal 1989, s. 82) 

Různí autoři při definování pojmu zájmu zdůrazňují odlišné aspekty tohoto 

fenoménu. Někteří autoři např. Nakonečný (1997), Rubinštejn (1964, in Hyhlík, Nakonečný 

1973) definují zájem jako motiv, uchopují tedy tento pojem přes stránku poznávací. Zájem 

nám slouží k poznávání věcí, situací okolo nás. Výše zmínění autoři tedy nahlížejí na zájem 

jako na poznávací činitel. V tomto pojetí je také zájem často předmětem zkoumání v oblasti 

školního prostředí. Zájem lze ale také chápat buď jako samotný zdroj nebo jako produkt 

poznávací činnosti. 

Ďurič, Štefanovič (1973, in Hrabal 1989) ale zájem definují jako vztah jedince 

k objektům a činnostem, který je svou povahou trvalý a poskytuje příjemné citové prožitky. 

Zdůrazňují tedy vztahovou - emocionální stránku zájmu. 
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Rheinberg, Man, Mareš (2001) kromě emocionálního aspektu zájmu, vněm vidí i 

hodnotový aspekt zájmu. Jedinec podle nich považuje svoji oblast zájmu za velmi důležitou, 

cenou, hodnotnou. 

Definice pojmu zájmu jsou sice autory různě uchopeny, přesto se zde objevuje 

několik shodných momentů, které charakterizují zájem. Autoři (Nakonečný, Rubinštejn, 

Ďurič, Štefanovič) se ve svých definicích shodují na účincích, které na člověka zájem má/ 

např. zlepšuje pozornost, usnadňuje zapamatování, nutí nás zabývat se danou činností, 

projevuje se zvýšenou aktivitou v daném směru... atd. 

Vzhledem k existenci mnoha různých definic zájmů se někteří odborníci snaží 

o nalezení společných prvků v jednotlivých definicích. Například Lacerbeau (1955 in Hyhlík, 

Nakonečný 1997) spatřuje v různých definicích zájmů tři společné prvky: 

a) mobilizaci pozornosti, 

b) citový vztah, 

c) snahovou tendenci. 

Lacerbeau tedy ve své teorii nezmiňuje poznávací a hodnotovou stránku zájmu. Jiný 

pohled na definice zájmu zaujímá D. E. Supper (1964 in Nakonečný 1997), který rozeznává 

čtyři typy operacionálních definic zájmů: 

1. Zájmy vyjádřené (Zájem je to, co dotazovaný prohlašuje za zajímavé.) 

2. Zájmy manifestované (Zájem je to, čemu člověk dává přednost, na čem se podílí atd.) 

3. Zájmy testové (Zájem je to, nač v experimentální situaci subjekt upíná pozornost, co 

vidí, slyší, co si zapamatovává aj.) 

4. Zájmy inventované (Zájem je to, co je statisticky vyanalyzováno z odpovědí subjektu 

na řadu položených otázek, které se týkají obliby různých činností a předmětů). 

Pokusím se tyto definice zájmů podle Suppera aplikovat na data, která budu zjišťovat 

v rámci této práce. Při výzkumné sondě se budu dotazovat žáků gymnázia jak na zájmy 

vyjádřené („Vypište oblasti Vašeho zájmu:"), tak na zájmy manifestované, které získám 

z vyhodnocení jejich vztahu k jednotlivým předmětům. Zájmy testové získám ze zpracování 

dat, kdy žáci budou v dotaznících porovnávat dvě různé hodiny. Inventované zájmy jsem již 

získala z vyhodnocení Hrabalova dotazníku zájmového zaměření, který žáci vyplňovali 

v rámci postupové práce. 
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Vznik a vývoj individuálních zájmů 

Vznik zájmů (Hyhlík, Nakonečný 1973) souvisí se vznikem tzv. sekundárních hodnot 

a sekundárních motivů. Podle Nejmarka (in Čačka 1998) je asi u 50% dětí již na konci jejich 

dětství zřejmý určitý stabilnější trend zaměření osobnosti. 

Podle Hyhlíka a Nakonečného (1973) při vzniku zájmů hraje roli celá řada faktorů 

např. věk, pohlaví, sociální status, výchova apod. Jeden a týž zájem může mít u různých lidí 

různý původ, současně mohou odlišné zájmy jedinců vzniknout ze společného základu. 

Gottfredson (1981 in Krapp 1998) zmapoval vznik profesních zájmů od dětství, kdy 

v první fázi (rané dětství) převládají univerzální zájmy, které se podílejí na utváření 

všeobecných mentálních struktur. Asi od 4 let nastává další fáze, kdy v popředí stojí role 

vývoje podle pohlaví. Pro tuto fázi je charakteristické, že se vyvíjí stejné zájmy u dětí 

stejného věku a pohlaví. Ve třetí fázi (asi od 11 let) je pro mládež typické, že začíná 

reflektovat své současné a budoucí postavení ve společnosti. Poslední stupeň vývoje zájmů 

nastává, když se adolescent zamýšlí nad otázkou, které zájmy jsou význačné pro jeho ctnost. 

Podle výzkumů (Hemke 1993 in Krapp 1998) radost z učení ve vztahu ke školnímu 

obsahu stoupá s nástupem do školy, ale v pozdějších letech nepřetržitě ustupuje. Další 

výzkumy v různých zemích (Gardner 1985; Lehrke, Hoffmann a Gardner 1985) jednoznačně 

ukázaly, že zájem o matematiku a přírodovědné obory (vyjma biologie) v sekundárním 

stupni klesá u dívek více než u chlapců. Jiné výzkumy (Schiefele a Scheyer 1994; Wild 

1996) ukazují, že zájem o určitý obor koreluje pravidelně s hlubší orientací učební strategie. 

Přesto zůstává nadále nevysvětleno, zda jsou všeobecné strategie učení skutečně zodpovědné 

za efekty, na které je poukazováno u korelačních studií zájmů např. v současných 

podmínkách školního a akademického učení nelze rozlišit, zda vychází ze zájmů nebo 

z jiných faktorů, např. z požadavků přípravy na zkoušky. 

Některé výzkumy (Oerten 1995 in Krapp 1998) ale ukazují, že škola nemusí být pro 

rozvoj zájmů zvlášť podnětná a někdy může působit až dysfunkčně. Je nutné potvrdit, že 

deskriptivně diferenciované analýzy umožňují jen poznat, jak úzce (velmi obecně 

definované) školní podmínky souvisí s pozorovatelnými rozdíly zájmů mezi třídami. 

Důležitou roli zde hraje osobnost učitele a učební prostředí ve třídě. 

9 



Význam zájmů 

Když již víme, jak je definován zájem, jak vzniká a vyvíjí se, tak zde vyvstává další -

otázka a to, k čemu nám zájem slouží, k čemu je člověku dobrý? Proč máme tendenci vybírat 

si jednu nebo dvě užší ohraničené subjektivní oblasti zájmu z velkého počtu možností 

nabízených okolním světem? Proč pak si jich maximálně užíváme a strávíme u nich značnou 

část našeho času? 

Na co tedy může být zájem dobrý? Tuto otázku se pokusil zodpovědět např. 

Rheinberg (in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert 1998). Rheinberg uvažoval, zda je 

zájem spíše jako kuriosita nebo jako výkonová motivace, odpověď na tuto otázku evolučních 

zisků je jednoduchá. Živá stvoření jsou obdařena takovými tendencemi, které jim poskytují 

tu výhodu, že si vytvářejí samrznačnou část svých vývojových stimulací. Proto mohou růst 

jejich kompetence dokonce bez kontinuálních požadavků a bez vedení socializačních 

činitelů. Ve stejný čas lidé přijímají najednou mnoho informací o svém okolí (Lorenz, 1943 

in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert 1998), a proto je potřeba si podněty vybírat a 

soustředit se jen na ně. Podle Darwina (Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert 1998) tohle 

všechno podporuje možnost adaptace, a proto je i v dnešní době mnoho odborníků, kteří 

chtějí pochopit systém lidské motivace. Jaký může ale být zisk z motivační tendence, která 

utváří zájmy vztažené k určitému objektu? Co základního nám zájem poskytuje? Zájem u 

osoby způsobuje koncentraci a její kognitivní, emocionální a motorické zaměření na určitou 

část okolního světa a to po delší časovou periodu. 

Rheinberg (in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert 1998) se domnívá, že tato 

koncentrace různých funkcí, balík energií a koordinace vysoce vyvinutých operací fungují 

v tu chvíli, kdy jsme nějakým zájmem pohlceni, ukázkovým způsobem a to po delší časový 

úsek, než by jinak bylo možné. Trénink jednotlivých aspektů výkonů, jako je zaměření 

pozornosti a vytrvalost, by si jinak u člověka žádal enormní snahu vůle, a proto by to mohlo 

mít jen malou šanci na realizaci, zvláště pak u dětí a dospívajících. Pokud je zde základní 

tendence preferovat silnou interakci s vybranou oblastí subjektů, tak tato subjektivní oblast 

by mohla splnit úlohu stimulace a orientace, která by jinak mohla být pouze získána a 

udržována velkou sílou vůle. 

Ve své vývojové funkci - v tendenci formovat - se zájmy příliš neliší od 

výkonové motivace: oboje vede k uvažování, že člověk se začíná zabývat optimizací jejich 

fungování. Nicméně, incentivy těchto dvou systémů pracují různě. V případě výkonové 

motivace má osoba užitek z jeho/jejího optimálního fungování a ze vzniku jeho/jejích 
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kompetencí, proto incentivy odkazují na věci uvnitř osoby samotné. V případě zájmu, 

incentiva je lokalizována v oblasti subjektu, na který jedinec reaguje, a proto mimo osobu. 

Člověk si během svého života svobodně volí své zájmy, které mu dovolují uspokojovat jeho 

osobní potřeby. Touto cestou člověk naplňuje svou tendenci k seberozvoji, vyvíjí se jeho 

identita. Podle Krappa (1998) vysoká hodnota zájmů spočívá nejen v tom, že se osoba snaží 

o svém zájmiy co nejvíce dozvědět, rozšířit své vědomosti, ale i v tom, že se jedinec 

ztotožňuje s předmětem svého zájmu. Zájem narozdíl od motivace/ nepůsobí na jedince jen 

dočasně, aleje to „setrvávající tendence" věnovat pozornost nebo se těšit nějakou aktivitou či 

obsahem. 

S. L. Rubinštejn (in Čačka 1998) specifikuje u zájmů především délku, vlastní obsah 

orientace pak shledává závislý na jiných proměnných osobnosti (úroveň potřeb, míra 

konzistence atd.). Jiní autoři uvádějí, že zájem je charakterizován spíše směrem chtění a 

považují ho za určité zobecnění motivace. 

Podle Čačky (1998) zájem obsahuje a rozvíjí poznávací, citovou i volní stránku 

osobnosti. Nakonečný (1997) uvádí, že zájmy mohou být orientované kognitivně (např. 

zájem o vznik vesmíru) nebo emotivně (např. zájem o hudbu) a nebo orientované více 

konativně (např. záliba v hraní na hudební nástroj.) 

Pokud přemýšlíme nad tím, co vše může být předmětem zájmu, tak podle Krappa 

(1998) jím mohou být konkrétní objekty, tématické oblasti světového vědění nebo určité 

třídy činností. Krapp (1998) vidí význam vztahu mezi jedincem a jeho předmětem zájmu 

v subjektivních prožitcích spojených s pozitivními emocionálními stavy a ve vysokém 

subjektivním oceňování předmětu zájmu. 

Čáp (2001) vidí význam zájmu vtom, že se projevuje soustředěním pozornosti 

v příslušném směru, realizací příslušné činnosti, uspokojením z ní, a naopak nelibostí při 

jejím omezování. Zájem má podle Čápa (2001) pozitivní dopad na učební činnosti, protože 

při konkrétních učebních situacích vede otevřeně k zaměření a ke zintenzívnění kognitivní 

funkce, což má za důsledek zvyšování výkonu paměti. To se ale může projevit i negativně při 

zaujetí sice zajímavým, ale zcela nepodstatným detailem. Zájem však může být i vyvolán 

zajímavostí učebního prostředí, poté mluvíme o situačním zájmu. 

Podle výzkumů Andersona a dalších (in Krapp 1998) má pro porozumění textu a pro 

výkon paměti mnohem větší význam zajímavost textu než jeho srozumitelnost. Tento faktor 

nabývá na své důležitost u slabších čtenářů např. dyslektiků apod. 

11 



Individuální zájem a učení 

Pokud má zájem takový vliv na soustředění pozornosti, na realizaci určitých činností, 

pak se nabízí možnost tyto jeho vlastnosti využít při učení. Je to ale možné? A pokud ano, 

tak jakým způsobem? Podle Schiefeleho (Hoffmann, Kxapp, Renniger, Baumert 1998) 

teoretici i praktikci v oblasti zájmu se shodují na tom, že zájem hraje základní roli v učení. 

Problémem je ale nedostatek studií v této oblasti. Při výzkumu vztahu zájmu a učení je nutné 

brát v potaz vztah mezi učením a jinými motivačními proměnnými, jako je vnitřní a vnější 

motivace, a také je nutné brát v potaz výzkumy ohledně motivace a úlohy výkonu. Většina 

teorií zastává názor, že motivace vede k vyšší snaze a snaha zpětně podporuje učení nebo 

výkon. Ve světle pokroku kognitivní psychologie, která zkoumá proces učení, tento model 

není již dostačující. 

Motivace jč velmi obecný pojem a zájem je proměnnou motivace. Motivace k učení -

jako aktuální stav/je definována jako přání nebo intence zabývat se určitou specifickou 

učební aktivitou (Rheinberg 1989; Schiefele 1996). Tato definice neukazuje však důvody, 

proč se osoba zabývá učební aktivitou. Příčina - tedy motivace může být vnější nebo vnitřní. 

Autoři (Rheinberg 1989; Schiefele 1996) uvádějí, že zájem způsobuje např. tyto jevy: 

arousal, flow zážitky, zlepšení pozornosti, strategii důkladného čtení, tvorbu poznámek, 

podtrhávání. 

Podle Schiefele'(Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert 1998) individuální zájem je 

relativně stabilní hodnotová orientace směrem k určitému podnětu, zatímco situační zájem je 

dočasný emocionální stav vyvolaný specifickými znaky dané aktivity nebo úlohy. Splnění 

cíle je nejsilnější determinant chování při úloze - motivace k jeho dosažení je opět vnitřní 

nebo vnější. Nejdůležitějšími charakteristikami cíle je jeho obsah, to znamená jeho obtížnost 

a specifičnost. Obtížnější a specifičtější cíle provokují k vyššímu výkonu. Například je rozdíl 

v instrukci, která zní:„Udělej to, jak nejlépe umíš.", proti velmi obtížnému a specifickému 

zadání: „Vypočítej tento příklad během pěti minut a použij oba možné způsoby řešení." 
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Situační zájem 

Situační zájem je jeden ze druhů zájmu. Podle Hidi & Anderson (1992 in Chen, Dars, 

Pangrazi 2001) ho lze definovat jako přitažlivý efekt aktivity nebo učební úlohy na jedince. 

Krapp (1992, in Schraw, Flowerday, Lehman 2001) popisuje situační zájem jako spontánní, 

přechodný a okolím aktivovaný. Situační zájem Schraw (2001) definuje jako „dočasný 

zájem", který vzniká spontánně díky faktorům z prostředí, jako jsou instrukce k úkolu nebo 

přitažlivý text. 

Situační zájem je pokládán za silný motivační činitel, který vede učícího jedince 

k účasti na učební činnosti (Deci, 1992 in Chen, Dars, Pangrazi 2001). Situační zájem má 

podle Rennigera (1992, in Chen, Dars, Pangrazi 2001) unikátní krátkodobé i dlouhodobé 

motivační efekty na učícího se jedince v oblastech matematiky, čtení a dějepisu. 

Situační zájem se ukazuje být obzvlášť důležitý v upoutání pozornosti žáků, zatímco 

individuální zájem může být důležitý v udržení pozornosti. (Hidi & Baier, 1986; Mitchell, 

1993 in Schraw, Flowerday, Lehman 2001). Podle Krappa (1992, in Schraw, Flowerday, 

Lehman 2001) situační zájem často předchází a ulehčuje vývoj individuálního zájmu. 

Podle Chen, Dars, Pangrazi (2001) jsou zdroje situačního zájmu tyto: 

a) novost, originalita - rozdíl mezi známou informací a neznámou, nebo 

nedostatkem informací, její funkcí je, že může motivovat výzkumné chování 

osoby. 

b) výzva - úroveň obtížnosti vztažená k jedincovým schopnostem, faktor který 

může přitahovat jedince zabývat se aktivitou. Úkol by měl být zadán tak, aby 

nebyl příliš jednoduchý (= pro žáka žádná výzva), a ani nepřiměřeně obtížný 

(= žák v průběhu řešení není úspěšný, a tak může klesat jeho motivovanost). 

c) zkoumání záměrů - vnitřní dispozice jedince. Představuje účinky stimulace, 

která může být pozorovatelná v aktivitách jako jsou hlavolamy, hádanky, a 

„výstřední - zvláštní - tajuplné" matematické problémy, které vyžadují 

soustředění kognice a psychické energie. 

d) upoutání pozornosti - úkol by měl upoutat pozornost žáka. 

e) moment radosti/bezprostřední potěšení - žák by měl prožívat potěšení při 

nebo po vyřešení úkolu. 

Situační zájem může být podle Schraw (2001) založen na třech aspektech: 
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1. Na textu založený - vztahuje se k textu, který způsobuje zájem, je tedy něčím 

zajímavý (přitažlivost, živost, souvislost textu). 

2. Na úkolu založený - manipulace či dekódování instrukcí, zacházení s dekódováním 

způsob podání informací/zadání úkolu). 

3. Na znalostech založený - hledisko žákových znalostí, vychází se ze žákovy znalostní 

základny, tedy z toho, co žák umí, zná. 

Cílová orientace/aktuální zájem 

V naší výzkumné sondě chápeme cílovou orientaci jako dopad cílové orientace do 

aktuální činnosti jedince. Například když žák potřebuje složit přijímací zkoušku 

z matematiky na vysokou školu, bude v hodinách matematiky aktivní, i když ho jinak 

matematika vůbec nezajímá. Proto v tomto smyslu cílovou orientaci chápeme jako aktuální 

zájem. 

Podle Kollera je cílová orientace silným motivačním činitelem. Kóller je toho názoru, 

že u tohoto fenoménu jedinec jedná ne podle aktuálních potřeb, zájmů, ale podle toho, jaký 

cíl je pro něj důležitý. Ve škole takovým cílem může být například další studium, které přijde 

po dokončení školy apod. Zde je nutné upozornit na to, že se shodujeme s Kóllerem na tom, 

že jedinec nejedná podle aktuální potřeb, zájmů, tedy podle toho, co jedince zajímá ten den, 

čeho v ten den, v tu chvíli, chce dosáhnout, ale podle potřeb a zájmů, které hodlá uskutečnit 

v budoucnosti. Tyto zájmy a potřeby se ale promítají do aktuální činnosti jedince. Proto zde 

dochází k terminologickým obtížím při použití pojmu „aktuální zájem", který není 

v literatuře dosud jasně vydefinován. 

Otázce cílové orientace se věnovali Dweck & Leggett (1988) a Nicholls (1984). 

Dweck a Leggett (1988) určili tyto dvě kategorie cílové orientace: 1) učební cíle (learning 

goals) vs. 2) výkonové cíle (performance goals). Naproti tomu Nicholls (1984) navrhoval 

koncept 1) úkolová orientace (task orientation) vs. 2) ego orientace (ego-orientation). 

První typ (učební cíle / úkolová orientace) se zaměřuje na myšlenku vývoje nebo 

ovládnutí nových dovedností a znalostí, je to zaměřeno na zlepšení (nárůst kompetencí a 

úspěch je obvykle chápán jako vycházející zevnitř). Druhá kategorie (výkonové cíle / ego 

orientace) vychází z výkonu a sociálního srovnávání. Členové této kategorie jsou zaujati 

dosažením příznivých soudů, kterých dosáhli díky svým vlastním kompetencím. Zde je 

úspěch iniciován obvykle zvnějšku. 
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Cílem výzkumného snažení Kóllera bylo odpovědět na otázku, zda zájem a učení 

orientované cílem jsou, nebo nejsou různé aspekty vnitřní motivace ovlivňující školní úspěch 

a učení. Ve svém výzkumu Kóller zjistil, že cílová orientace a zájem jsou dva rozdílné 

koncepty. S ohledem na vliv obou motivačních faktorů na úspěch a učení, závěry jsou docela 

jiné. Ukázalo se, že matematické zájmy nemají velký vliv na učení. Ve výzkumu Kollera se 

tedy nepotvrdilo, že zájem podporuje akademické učení. Ačkoliv jejich výzkumný vzorek 

obsahoval žáky 7. tříd, zbývá tu otevřená otázka, zda není zájem významnější pro ulehčení 

učení ve starších skupinách žáků. Protikladem k proměnné zájmu, cílová orientace měla 

významný efekt na učení. 
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2.2 Teoretická sonda do problematiky žákovské motivace 

Teorie motivace 

Na začátku této kapitoly opět zmíním definice motivace, které lze najít v literatuře. 

• „Motivace je proces psychické regulace, na němž závisí směr lidské činnosti, jakož i 

množství energie, kterou je člověk ochoten obětovat na realizaci daného směru... 

motivace je vnitřní proces podmiňující úsilí dospět k určitému cíli." (Reykowski 

1977 in Nekonečný 2004, s. 455) 

• „Motivace je souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které 

zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit existující 

uspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního." (Plzaková 2003, s.319) 

Oba autoři se shodují na tom, že motivace aktivizuje a směruje činnost jedince vedoucí 

k určitému vytyčenému cíli. 

Motivace je vnitřní a vnější. Vnitřní motivace je poznávací motivace tzn. chci vědět, 

výkonová motivace tzn. chci dosáhnout a také flow motivace tzn. prožívat stimulaci. 

Motivace může být aktuální i dlouhodobá. Aktuální motivací je, když rodiče slíbí dítěti za 

dobrou známku z nadcházející písemky z matematiky, že půjdou do kina. Dlouhodobá 

motivace je to v tom případě, kdy se jedinec snaží mít dobré známky z matematiky celé 

studium na gymnáziu, protože se chce studovat matematiku na vysoké škole. V diplomové 

práci kombinuji obě tato hlediska - aktuální i dlouhodobé. 

V prostředí školy je zajímavý i fenomén nemotivovanosti (amotivaiton). 

Nemotivovanost může být zapříčiněna nedůvěrou ve vlastní schopnosti, nedůvěrou v učení 

(tzn. že nám učení nepřinese žádné výsledky) nebo tím, že učení je pro žáka namáhavé, nebo 

žáka přitahuje něco jiného. V diplomové práci se touto problematikou nezabývám, ale je 

nutné připustit, že i tento jev může hrát roli. 

Podle Pavelkové (2002) se skrze motivaci zvyšuje efektivita učení u žáků. Školní 

motivace žáků k učení je dvojího druhu: vnější a vnitřní. O vnější motivaci mluvíme tehdy, 

když se žáci učí proto, aby dosáhli zadaného cíle, a jehož splnění skýtá určitou odměnu např. 

pochvalu od učitele, obdiv spolužáků, radost rodičů atd. Naproti tomu vnitřní motivace 

převážně plyne z poznávacích potřeb jedince. Vnitřně motivovaný žák se učí proto, že učení 

je pro něj zdroj poznání a sama učební činnost uspokojuje danou potřebu. Takový žák 

spontánně plní úkoly a dělá je plně z „vlastní vůle". 
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Pavelková (2002) uvádí tyto druhy motivace: 

• Vnitřní motivace 

Bezesporu má vnitřní motivace pozitivní dopad na školní úspěšnost žáků a jejich 

kvalitu učení. To se projevuje zejména ve vyšší kvalitě porozumění a pochopení souvislostí 

dané látky, v menší unavitelnosti při učení, v lepší koncentraci, v častějším a kvalitnějším 

zapamatování dané látky, ve větší angažovanosti v učební činnosti a v častějším pociťování 

vnitřního uspokojení z učební činnosti. Pokud je vnitřní motivace navozena, tak bývá stálá a 

napomáhá kontinuální motivaci k učení i po skončení povinné školní docházky. Žáci 

s rozvinutou vnitřní motivaci volí většinou i náročnější vzdělávací dráhu. Zájmy, kterým se 

především věnuji v této práci^u člověka působí právě jako vnitřní motivace. 

Deci-Ryan (1985, 1991, in Pavelková 2002) řadí do vnitřní motivace tzv. flow 

zážitek. Podle Pavelkové (2002) se v životě u některých lidí setkáme s velkým nasazením a 

zaujetím a zároveň se spokojeností při vykonávání určitých činností, přestože se jim 

nedostává vnější podpory a jen těžko se dá říci, že práci dělají z nějakého zájmu. Takové 

hluboké zaujetí prací či činností je spojováno s tzv. flow motivací. V širších definicích 

vnitřní motivace bývá tato motivace zahrnována. Flow motivace je velmi cenná vhledem ke 

kvalitě práce a silnému vnitřnímu uspokojení, pro hlubokou koncentraci při činnosti, dělání 

naplno a splynutí s prací. 

Podle Mana, Mareše (2001) flow prožitek je takový, že nad ním člověk nepřemýšlí, 

vzniká při snadno a hladce uskutečňované činnosti. Přestože jde o činnost vysoce náročnou, 

má j i člověk pod kontrolou. Tento stav bývá většinou prožíván jako příjemný. 

Flow zážitek lze charakterizovat 6ti znaky: 

1) Jasné, samozřejmé požadavky na to, jak má člověk jednat, člověk „ví" co má 

správně udělat a nemusí o tom přemýšlet. 

2) Člověk se cítí optimálně zatížen. 

3) Průběh činnosti je prožíván jako bezproblémový, hladký. 

4) Koncentrace přichází sama od sebe, velmi přirozeně. 

5) Vnímání a prožívání času je významně pozměněno, hodiny běží jako minuty. 

6) Člověk je zcela ponořen do vlastní činnost.Ztrácí potřebu uvědomovat si sám sebe 

a přemýšlet o činnosti, kterou provádí. 

• Vnější motivace 

Dříve se mělo za to, že vnější motivace „tlumí" motivaci vnitřní. Nové výzkumy 

(Deci, Valerand, Pelletier, Ryan 1991 in Pavelková) ukazují, že oba dva typy motivace se 
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dostávají do velmi složitých vzájemných vztahů, a že vnější motivace velmi vhodně doplňuje 

vnitřní motivaci zvláště pro situace a náročné dlouhodobé cíle, které jen velmi těžko mohou 

spadat do oblasti zájmů. Vnější motivace může být jak krátkodobá, tak dlouhodobá a její 

různé druhy se posuzují dle míry, jak se přibližují vnitřní motivaci. 
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Výkonová motivace 

Heckhausen (1965) definuje výkonovou motivaci takto: „Výkonová motivace je 

snaha osoby zlepšit své kompetence (nebo získat je ve vyšší úrovni) ve všech takových 

aktivitách, kde se osoba snaží dosáhnout standartu dokonalosti." (Heckhausen, 1972 in 

Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert, 1998 s. 127). 

Žák si vybírá aktivity tak, aby maximalizoval zisk, a to jak z bezprostřední aktivity, tak i 

z dlouhodobějších následků. Při aplikaci Heckhausenova modelu se můžeme dozvědět 

odpověď na otázky např. s jakou pravděpodobností vede vyučování k žádoucím výsledkům, 

jestliže žák při něm nevytváří sám akce. Jak moc žák věří, že může svým vlastním jednáním 

dosáhnout vyučovacích výsledků? Jakých důsledků docíleného výsledku si žák všímá a jakou 

mají pro něj hodnotu? 

Heckhausen (1977 in Pavelková 2002) ve svém rozšířeném modelu výkonové motivace 

rozlišuje čtyři typy očekávání: 

1. Očekávání S-V (situace - výsledek) - je předpoklad, že aktuální situace povede 

k žádoucímu výsledku bez nutnosti žáka jednat. Například v situaci, kdy žák ví, že bude 

další hodinu zkoušen, tak může očekávat, že dosáhne dobrého výsledku bez toho, aniž by 

se na to připravoval. 

2. Očekávání A-V (aktivita - výsledek) - je možnost, že vytvořením určité akce bude 

dosaženo žádoucího výsledku. Jedinec aktivizuje síly a snažení, které vedou k úspěchu či 

neúspěchu. Žák se například doma připravuje na druhý den ve škole s vědomím, že jeho 

snaha povede k úspěchu. 

3. Očekávání S-A-V (situace - aktivita - výsledek) - je případ, kdy žádoucího výsledku žák 

dosáhne jako následku vlastní akce. K tomuto výsledku dospěje s úspěchem nebo s 

obtížemi pod vlivem vnějších faktorů. V tomto očekávání hraje důležitou roli vliv 

okolností, v nichž jedinec jedná. 

4. Očekávání V-N (výsledek - následek) - je případ, kdy žák uvažuje nad tím, k jakým 

následkům povedou jeho výsledky ve škole. Žák prožívá vzdělávací situaci jako 

anticipaci událostí, které jsou uvedeny do pohybu jeho výkony. Žák předjímá, co se 

stane, když dostane dobrou nebo špatnou známku, např. jak zareagují rodiče, zda se 

dostane na školu, na kterou chtěl. 
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Schéma č. 1 - Rozšířený Heckhausenův model výkonové motivace (vytvořeno podle: 

Rheinberg 1989 in Man, Mareš 2001; Heckhausen 1977 in Pavelková 2002) 

Očekávání S-V 

Očekávání A-V Očekávání V-N 

SITUACE AKTIVITA VÝSLEDEK NÁSLEDKY 

Aspirační 
úroveň 

Atribuce Vztahové normy ^ 

Očekávání S-A-V | 

Incentivy 
specifické 
pro činnost 

Incentivy 
vztahující se 
k budoucím 

událostem 

Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert, 1998) je v psychologii 

motivace výkonová motivace nejčastěji studovaným typem. V této oblasti nacházíme nejvíce 

rozpracovaných teoretických konceptů (Heckhausen, 1991; Heckhausen Schmalt, & 

Schneider, 1985). Vraných teoriích je tento druh motivace charakterizován incentivou 

úspěchu, která je určována obecným ideálem. (McCelland, Atkinson, Clark, and Lowell, 

1953). Po „kognitivní revoluci" v psychologii motivace (Heckausen and Weiner, 1972) se 

definice kritického záměru změnila (positivně) v sebeevaluaci svých vlastních (rostoucích) 

kompetencí (Heckhausen, 1972). 

Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert, 1998) emoční 

komponenty této incentivy mohou být pozorovány již od věku 2 až 3 let, kdy dítě uspěje 

v obtížné aktivitě. Sebehodnocení může být založeno na kritériích, která leží v přirozenosti 

úkolu (task-ingerent reference norm: rozhodnutí je správné nebo ne) nebo na srovnávání 

s vlastním dřívějším výkonem (individual referece norms) nebo na srovnání s odpovídajícím 

výkonem jiných lidí (social reference norms) (Heckhausen, 1974; Rheingerg, 1980, 1983). 

Touha být schopný něco udělat velmi dobře a radost ze zlepšujících se vlastních 

kompetencí nejsou omezeny na specifické oblasti. Fenomén výkonové motivace se může 

udát téměř v každém druhu aktivity (viz Guinessova kniha rekordů). Tento fenomén existuje 
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ve všech oblastech, kde si člověk může vytyčit své výzvy a cíle, a kde jsou zážitky úspěchu a 

neúspěchu ve vztahu k těmto cílům. V tomto smyslu podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, 

Renniger, Baumert, 1998) je motivace zcela objekt - indiferentní (nezávislá na objektu). 

Mladý člověk může být pyšný na své schopnosti malovat výborně vodními barvami nebo jak 

obratným způsobem může rozbít auto. Pokud je výzva dost veliká, obě aktivity mohou být 

„výkonovou motivací" stejným způsobem. 

Nicméně tato teorie výkonové motivace je kritizována, protože její objekt je neutrální 

(H. Schiefele, Hausser, and Schneider, 1979; H. Schiefele, Krapp. Prenzel, Heiland, and 

Kasten, 1983). Především odborníci na vzdělávání, kteří přemýšlí o edukačních cílech a 

způsobech, jak je legitimizovat, mají problémy s takovouto teorií, která občas dělá stejné 

predikce pro malování vodními barvami a pro rozbití auta, dokonce i když se tyto předpovědi 

ukazují pravdivé (Landscheidt and Rheingerg, 1996). 

Vlivy výkonové motivace na učební proces 

Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert, 1998) po 40ti letech 

výzkumu výkonové motivace bylo shromážděno mnoho poznatků, které nyní můžeme předat 

učitelům a rodičům např.: 

- co nejčastěji nechat vybrat studenty své úlohy a cíle; 

- pomoci jim dostat realistický koncept vlastních schopností; 

- dát jim prospěšné kauzální atribuce (např. vnitřní atribuce úspěchu a proměnné 

variace neúspěchu). 

Tato a podobná doporučení jsou správná, ale nejsou nic nového pro někoho, kdo se 

zabývá tímto tématem. Pokud chceme jít za tato tvrzení, pak se musíme soustředit na 

procesy, které mediují mezi motivací a výsledky učení. Pokud jdeme takto hluboko a 

opustíme obecná doporučení, překvapí nás, jak málo toho skutečně víme. Většina z nás věří 

např. že motivace a zájem podporují učební výkon, ale proč přesně tomu tak je? Skrze které 

procesy by mohlo být dosaženo takového efektu? Neobsahuje učení pouze čisté kognitivní 

aktivity a pokud ano, jak mohou motivační faktory mít jakýkoliv vliv na takové aktivity? 

Schiefele (1996) nedávno zkoumal tyto otázky a šel do detailů v učení textu. 

Schiefele (1996) pak jako potencionální mediátory určil tyto proměnné: různé učební 

strategie (elaborace, poznámky pod čarou, psaní poznámek), afektivní proměnné (flow 

motivace, aktivace během čtení textu) a kognitivní proměnné jako pozornost a koncentrace. 
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2.3 Teoretická sonda do problematiky postojů 

Definice postoje 

Opět se nejprve pokusím objasnit, jak je pojem „postoj" definován. V odborné 

literatuře existuje několik různých definic postoje, zde jsou některé z nich: 

• „Postoje jsou naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci 

na daný objekt, osobu či událost". (Fishbein, Ajzen 1975 in Hayes 2000, s. 95) 

• „Postoje jsou pozitivní nebo negativní hodnocení a reakce vztahující se 

k objektům, osobám, skupinám a situacím nebo k dalším aspektům světa." 

(Atkinson 2003, s. 616) 

• „Hodnotící vztah; postoj vůči něčemu - a předmětem postoje může být cokoli 

- vyjadřuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu, jehož 

krajní póly tvoří naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah." (Nakonečný 

1997, s. 118) 

Výše zmínění autoři tedy uchopují pojem postoje různým způsobem. Fishbein, Ajzen 

(1975 in Hayes 2000) vidí postoj jako naučenou predispozici k reakci. Naproti tomu 

Atkinson (2003) upozorňuje na hodnotící stránku postoje. Nakonečný (1997) se shoduje 

s Atkinsonem v tom, že postoj je hodnotící, ale pro Nakonečného je postoj především 

vztahem. 

Podle Hayes (2000) se postoje skládají ze tří dimenzí. První dimenze je kognitivní a 

týká se názorů a myšlenek, které člověk má o předmětu postoje, druhá je emocionální a 

vztahuje se k tomu, co osoba cítí k předmětu postoje, a třetí dimenze je konativní a patří do ní 

sklony k chování či jednání ve vztahu k předmětu postoje (Viz definice Fishbein, Ajzen 1975 

in Hayes 2000). 

Hayes (2000) uvádí, že je pro postoje typické, že jsou naučené, konzistentní a týkají 

se kladných či záporných reakcí. Postoje, které zaujímáme k různým osobám, věcem, 

situacím apod., silně ovlivňují naše chování. Rozdíl mezi postoji, které vyjadřujeme verbálně 

a mezi těmi, o nichž svědčí naše chování, může být ale značný (Lapiére 1934 in Hayes 

2000). Postoje se také liší svou konkrétností a globálností (Ajzen 1998 in Hayes 2000), 

protože některé se mohou týkat velmi konkrétních věcí, jako např. zda je určitá osoba 
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v podstatě dobrá či zlá. Postoje mohou být i velmi obecné jako např. zda lidé jsou ve své 

podstatě dobří nebo zlí. 

Podle Smithe, Brunera a White (in Hayes 2000, s. 97) mají postoje 3 funkce: 

1) hodnocení objektů; 2) sociální přizpůsobení, díky kterému se zvyšuje soudržnost skupiny 

a 3) extemalizaci. 

Ráda bych ještě vymezila rozdíl mezi postoji a názory jedinců. Tento rozdíl spočívá 

hlavně v emocionální dimenzi. Postoje jsou ve své podstatě hodnotící, kdežto názory jsou 

neutrální výroky, o kterých si myslíme, že jsou pravdivé (Hayes 2000). 

Postoje žáků ke školním předmětům 

Motivovanost a postoj žáka k určitému předmětu hraje velmi významnou úlohu při 

jeho úspěšnosti ve škole. Podle Hrabala (1988) žák, který pociťuje k předmětu odpor a 

nechuť, může jen s těží v tomto předmětu dosáhnout dobrých výkonů či výkonu 

odpovídajícím jeho možnostem. Žák s tímto vztahem k předmětu, pokud pro něj získal 

dispozice, je rychle ztrácí, protože nedošlo k jejich aktivaci. Následně se pak s chutí nevěnuje 

přípravě do školy ani rozvíjejícím činnostem ve volném čase. Naopak podle Hrabala (1988) 

žák, který má kladný vztah k předmětu, je velmi motivovaný k učení a daleko 

pravděpodobněji se u něho budou rozvíjet získané dispozice, které následně budou zasahovat 

i do jeho reálné životní činnosti. 

V podstatě je žákův školní výkon ovlivněn motivací, která je zase zpětně ovlivněna 

jeho školní úspěšností. Pozitivní ovlivnění motivovanosti žáka je důležitým následkem 

pedagogické činnosti učitele ale i dalších faktorů (Hrabal 1988). 

Podle Hrabala (1988) je atraktivnost předmětu pro žáka a úroveň jeho motivovanosti 

ovlivněna různými činiteli. Mezi tyto činitele Hrabal (1988) řadí učitelovy individuální 

charakteristiky, jeho individuální pojetí žáka realizované ve vyučování, charakter předmětu, 

jeho pojetí jak v osnovách tak v učebnicích a vztah předmětu k rozvinutým potřebám a 

dispozicím žáků. Dále pak motivovanost žáka závisí na jejich odpovídajícím zaměření, 

úrovni osobnosti a školní zdatnosti, na rozvoji potřeb a schopností. Postoj a motivace žáka 

k určitému předmětu roste s věkem a specializací studia. 

Při hodnocení postoje a motivace k předmětu je podle Hrabala (1988) nutné brát 

ohled na způsob a kvalitu výuky jednotlivých předmětů. Např. pokud při výuce předmětu 

v podstatě nedochází k vyučování, nebo že činnost v hodinách, které se mají věnovat, se jen 
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velice vzdáleně a nesystematicky dotýká jejího obsahu. Může se stát,že např. při výuce cizího 

jazyka učitel se svými žáky klidně spočítá i příklady z matematiky, pokud to bude potřeba, 

tak je možné, že jeho žáci budou více motivováni než u jeho kolegy, který je přísný a 

systematický. Proto je nutno při interpretaci pozitivního nebo negativního postoje k předmětu 

hledat a brát v úvahu i jiné údaje směřující k osvětlení struktury motivačních dispozic, jejich 

vytrvalosti, integrace do struktury osobnosti. 

Učitel podle Hrabala (1989) během výuky jak aktualizuje již existující motivační 

dispozice, tak rozvíjí, popřípadě utváří motivační sféru interakcí s žáky, organizováním 

vyučování apod. Toto působení se může odrážet jak pozitivně, tak negativně na žákových 

motivačních dispozicích. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Historie výzkumné sondy 

Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě výsledků mé postupové práce 

(2007) „Žákovské zájmy a vztah ke školním předmětům". Shodně jako v naší předchozí práci 

jsme se i teď rozhodly vycházet z dat dotazníků. V následujícím období vznikaly dotazníky 

pro žáky. Některé z nich jsme tvořily pro svou potřebu, některé jsme převzaly již hotové. 

Současně s tím jsem opět navštívila gymnázium, kde jsem chtěla svou výzkumnou sondu 

provádět, a s učitelem matematiky jsme probrali možnosti vzájemné spolupráce, naše časové 

možnosti a představy o tom, co bych od něj potřebovala a v čem on je schopen mi pomoci. 

Dohodli jsme se, že se zúčastním dvou vyučovacích hodin matematiky. První z hodin bude 

probíhat experimentálně/alternativně, bude založena na samostatné práci žáků, jejich 

spolupráci, myšlenkové mapě. Experimentální hodina bude aktualizovat tzv. situační zájem 

(viz aktualizace situačního zájmu na str. 12). Druhá z nich bude probíhat klasicky - na 

začátku hodiny bude opakování z minulé hodiny, pak výklad nové látky a v závěru 

procvičování. V závěru každé hodiny jsem dala žákům dotazník, který ihned vyplnili. 

Dotazníky byly zcela identické. Také jsem jim dala 2 dotazníky domů, kde je vyplnili a do 

týdne odevzdali. Poté nastala nejdelší etapa zpracování dat z dotazníků, které probíhalo na 

úrovni jak kvantitativní, tak kvalitativní. 

3.1.1 Charakteristika a popis výběrového souboru 

3.1.1.1 Prostředí výzkumné sondy: 

Výzkumnou sondu jsem se rozhodla realizovat na Všeobecném gymnáziu ve Dvoře 

Králové nad Labem, kde jsem získávala data i pro svou postupovou práci. Žáci zde mohou 

studovat jak na šestiletém tak i na čtyřletém oboru. Hlavním z důvodů, proč jsem si zrovna 

toto gymnázium vybrala, bylo to, že jsem sama tuto střední školu absolvovala, a tak byl 

přístup zdejších pedagogů ke mně velmi vstřícný, také jsme již spolu jednou spolupracovali. 
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3.1.1.2 Výzkumný vzorek žáků: 

Svou výzkumnou sondu v rámci postupové i diplomové práce jsem prováděla na 

stejné skupině studentů, což mi umožnilo zjistit vývoj jejich zájmů. Byla to skupina 30 

studentů, tedy jedna třída šestiletého gymnázia. 

Výzkumné sondy v rámci postupové práce se zúčastnilo 12 dívek a 13 chlapců. 

Vybrala jsem 1. třídu (3.C) vyššího gymnázia. Mohla jsem vybrat i paralelní třídu, která 

zrovna přišla po ukončení deváté třídy, ale vzhledem k tomu, že bylo původním záměrem 

dávat dotazníky i učitelům, tak se mi zdá vhodnější vybrat třídu, která tu již strávila 2 roky, a 

proto ji učitelé lépe znali. V den realizace výzkumu bylo ve třídě 25 žáků. 

Když jsem tuto třídu opět navštívila v roce 2008 v rámci své diplomové práce, tak se 

jednalo o 4. ročník - tedy maturitní třídu. Dotazník domů, který jsem žákům dala až po 2. 

hodině matematiky, mi navrátilo 22 (11 dívek /11 chlapců) žáků. První den bylo ve škole 27 

a druhý den 25 žáků. 

3.1.1.3 Časový plán výzkumné sondy: 

Nejprve jsem se domluvila se zástupcem ředitele a současně s učitelem matematiky 

v 6. C na termínu, kdy bychom se mohli sejít a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce. 

Během jedné schůzky jsme pak naplánovali průběh experimentální/alternativní hodiny a 

domluvili konkrétní data mých návštěv. Během dvou dnů po sobě jsem pak absolvovala 

náslechy experimentální/alternativní i klasické hodiny. Ve chvíli, kdy měli žáci obě hodiny 

za sebou, jsem jim rozdala dotazníky domů a žáci pak měli týden na jejich vyplnění a 

navrácení. Na zpracování tzn. přepis do počítače, zpracování a vyhodnocení výsledků jsem 

potřebovala cca 3 měsíce. 

3.1.1.4 Aparatura - vytvoření dotazníků: 

Pro svůj výzkum jsem použila různé dotazníky, které byly později kvalitativně i 

kvantitativně zkoumány. Použila jsem tedy metodu explorační. 
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1) Dotazník flow zážitku 

Tento dotazník jsme vytvořily podle dotazníku autorů Falko Rheinberg & Regina 

Vollmeyer (Universitát Potsdam). Z tohoto dotazníku jsme s vedoucí práce vybraly jen 

několik položek a přidaly k nim další např. položku „Pro mě osobně byly požadavky 

(obtížnost) dnešní hodiny: . . ." Žáci pak hodnotili požadavky hodiny na pětistupňové škále od 

„Příliš nízké" přes „Právě přiměřené" po „Příliš vysoké". Zbylé položky, které například 

zjišťovaly, zda měli žáci obavu z neúspěchu, jak jim vyhovoval způsob výuky, jak učivo 

pochopili, jak se cítili apod7žáci hodnotili také na pětistupňové škále, která ale měla na 

jednom pólu „Nehodí se", uprostřed „Částečně" a na druhém pólu „Hodí se". Tento dotazník 

žáci vyplnili dvakrát, tedy poprvé po experimentální/alternativní a podruhé po klasické 

hodině. 

Tento dotazník obsahuje položky, které měří čistý flow zážitek (např. Nemusel/a jsem 

se namáhat, abych se koncentroval/a. Vůbec jsem nepozoroval/a, jak čas ubíhá.), dále 

položky, které jsou zaměřeny na obavu z neúspěchu (např. Nesměl/a jsem udělat žádnou 

chybu. Dělal/a jsem si starost s neúspěchem), další na vnitřní motivaci (např. Tato hodina mě 

velmi bavila. Během hodiny jsem se cítil/a dobře.) a několik doplňujících otázek 

zaměřených na situační zájem (např. Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. Učivo jsem 

pochopil/a velmi dobře. Během hodiny jsem byl/a aktivní.). 

2) Dotazník domů, který si žáci odnášeli k vypracování na týden domů, byl složen z těchto 

částí: 

• Žáci měli uvést předměty, ze kterých maturují. 

• Žáci měli určit, kam se chystají jít po maturitě. Otázka zněla takto: „Po ukončení 

studia se chystáte:..." Na výběr měli žáci připraveny tyto možnosti: vysoká škola, 

vyšší odborná škola, jazyková škola, zaměstnání, jinam. 

• Dále následovala volná otázka na jejich individuální zájmy, která zněla takto: 

„Vypište oblasti Vašeho zájmu: (Co Vás baví, zajímá, čemu se rádi věnujete ve 

volném času.)" 

• V další části dotazníku jsme zjišťovaly postoje žáků k předmětům. Ty od žáků 

získáme na základě hodnocení předmětu z hlediska jeho: obliby, obtížnosti, nadání 

žáka pro předmět, zajímavosti, nudy, významu předmětu a známky. Žáci do tabulky 

k jednotlivým předmětům doplňovali čísla do 1 do 5 na základě pětistupňových škál. 

• Dále následovala volná otázka na porovnání obou hodin matematiky, která zněla 

takto: „Porovnejte, prosím, poslední 2 hodiny matematiky (5. 2. 2008 a 6. 2. 2008). 
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Byl v nich pro Vás nějaký rozdíl? Pokud ano, tak v čem? Která z nich Vám více 

vyhovovala a proč?". 

• Poslední součástí byl „Dotazník výkonové motivace MV-6-Ž" (Hrabal, Hrabal 1988), 

který u žáků zjišťuje potřebu úspěšného výkonu (PÚV) a potřebu vyhnutí se 

neúspěchu (PVN). 

3) Dotazníky použité v rámci postupové práce 

V diplomové práci využívám data z dotazníků, které jsme žákům dávaly v rámci 

postupové práce. Proto tedy uvádím i souhrnný popis těchto aparátů. 

První dotazník, který jsme společně s vedoucí práce k účelům postupové práce 

sestavily a nazvaly „Dotazník pro žáky středních škol", zjišťoval žákův vztah ke školním 

předmětům, individuální zájmy žáků a další faktory ovlivňující postoj k předmětu apod. 

V první části tohoto dotazníku jsme použily Hrabalův „Dotazník postojů žáků 

k předmětům" (1988), který se zaměřoval na to, jak student hodnotí jednotlivé předměty 

z hlediska jejich obliby, obtížnosti a významu. Hrabalův dotazník vznikl v sedmdesátých 

letech a byl J. Pelikánem pro středoškolskou a vysokoškolskou populaci rozšířen o dimenzi 

„Význam". Současně jsme k této části přidaly kategorii prospěch, ve které žáci uvedli své 

známky z daného předmětu. Předměty žáci hodnotili škálou od 1 (předmět byl velmi 

oblíbený, velmi obtížný a velmi významný) do 5 (předmět byl velmi neoblíbený, velmi 

snadný a nevýznamný). 

V druhé části dotazníku žáci hodnotili své předpoklady k danému předmětu. Sem 

jsme zařadily nadání, motivaci, píli, zájem. Opět se hodnotilo škálou od 1 do 5, kde známkou 

1 žáci označili předmět, ve kterém se cítili být velmi nadaní, velmi motivovaní, velmi pilní a 

předmět shledali velmi zajímavým, známkou 5 ohodnotili předmět, ve kterém se cítili být 

nenadaní, nemotivovaní, neaktivní a předmět shledali nezajímavý. 

Třetí část dotazníku byla sestavena ke kvalitativnímu vyhodnocení. Studentům jsem 

položila několik otázek, které zněly takto: „Vypište oblasti Vašeho zájmu.", „Využili jste 

někdy Vašich zájmových znalostí či dovedností při školní výuce? Pokud ano tak podrobněji 

specifikujte kde, u kterého předmětu.", „Zamyslete se, u které látky by Vaše zájmy mohly 

být využity.", K jednotlivým předmětům mají studenti různé postoje. Zkuste se zamyslet dle 

Vás nad tím, co rozhoduje o Vašem postoji k předmětu.", Odpovězte na otázku: „Kým 

budu?" 

Druhý standardizovaný Hrabalův dotazník „Zájmová zaměření žáků" zjišťoval 

celkové zájmové zaměření každého z žáků. Původně byl vytvořen ke zjištění zájmových 
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zaměření žáků posledních ročníků ZŠ. V této jeho podobě umožňoval určit zájmové 

zaměření na jednotlivé typy středních škol nebo učebních oborů. Tento Hrabalův dotazník 

jsme použily ze zdrojů katedry Psychologie, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde 

byl upravován a modernizován Kuchařskou a Hadj Moussovou. 
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3.1.2 Cíle diplomové práce 

Cílem této práce je rozkrýt, jak různé motivační faktory ovlivňují zaujetí 

při matematice. V první výzkumné sondě (v postupové práci) se ukázalo, že vliv 

individuálních zájmů žáků na postoje ke školním předmětům je velmi malý. Proto jsme se 

rozhodly hledat další motivační faktory, např. podoby „zájmů", které mohou hrát roli ve 

vztahu ke školním předmětům. Naší hypotézou je, že na zaujetí při matematice má vliv (viz 

schéma č. 2) individuální zájem, situační zájem, aktuální zájem/cílová orientace, zájmové 

zaměření, výkonová a flow motivace a v neposlední řadě i vnímané nadání pro předmět. 

Ukazatelem zaujetí v matematice je nám jednak píle v matematice, ale také prožitek 

matematiky jako zajímavé. Druhým ukazatelem je „Orientace na matematiku", jde o ukazatel 

souhrnný, který složen ze tří proměnných: z vysoké školy, kde je matematika stěžejní 

součástí, z maturity z matematiky a z obliby matematiky. Tyto ukazatele zaujetí při 

matematice můžeme chápat ve dvojím smyslu. Jednak jako vstupní faktory a současně jako 

samotné ukazatele kvality postoje k matematice. Platí to především u orientace na 

matematiku - rozhodla jsem se studovat ČVUT a proto se soustřeďuji na matematiku a 

naopak jsem orientovaná na matematiku a proto jdu studovat ČVUT. 

Další, co nás zajímá, je to, u kterých žáků je která z hodin příznivěji charakterizována. 

V čem se jednotlivé skupiny žáků liší, jakými charakteristikami se liší žáci, kteří preferují 

hodinu klasickou od těch, kteří preferují hodinu alternativní / experimentální. Jak vypadají ti, 

co volí experimentální hodinu? Žáky jsme dělily podle jejich prospěchu v matematice, podle 

míry jejich nudy a píle v matematice, podle jejich hodnocení obliby a zajímavosti 

matematiky a i podle jejich nadání na matematiku. Jednou z našich hypotéz je, že žáci, kteří 

jsou v matematice úspěšní, jsou zvyklí na průběh klasické hodiny a jde jim to, volí opět 

hodinu klasickou. Ti žáci, kteří v klasické hodině nejsou úspěšní, volí hodinu experimentální 

Také nás bude zajímat, jak hodnotí žáci „orientovaní na matematiku" jednotlivé 

hodiny? Jakou oni budou preferovat hodinu? 
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Cílem diplomové práce je: 

1) Operacionalizovat zájmy. 

2) Zjistit, čím je syceno zaujetí při matematice. Tzn. co hraje roli 

při zaujetí při matematice a v jaké podobě? Co podněcuje 

orientaci na matematiku? 

3) Zjistit, která hodina (alternativní či klasická) je z motivačního 

hlediska lepší. Kterou z těchto hodin žáci preferovali. 

Schéma č. 2 Zdroje zaujetí při matematice a orientace na matematiku 
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3.1.3 Závěry postupové práce 

Provedená výzkumná sonda v roce 2004 odhalila nčkterč skutečnosti ve vztahu mezi 

žákovskými zájmy a jejich vztahy ke školním předmětům. I když výsledky byly zajímavé, 

ukázaly nám postoje a názory žáků pouze této třídy, která se zúčastnila výzkumné sondy. 

Vzhledem k malému vzorku nebylo možné závěry zobecňovat, což nebylo ani cílem této 

práce, ale posloužily nám jako určitý pohled na tuto problematiku. 

Na začátku výzkumné sondy jsme si stanovily určité pracovní předpoklady. Ty se 

zčásti potvrdily i nepotvrdily. V počátcích jsme předpokládaly, že žákovy zájmy se kladně 

projeví v hodnocení předmětu, který s nimi souvisí. Dále jsme chtěly ověřit, zda předmět 

související s žákovým zájmem bude v hodnocení označen jako spíše oblíbený, lehký a 

významný. Na závěr nás zajímalo, jaké všechny faktory mají vliv na žákův vztah k předmětu. 

Z výzkumné sondy této třídy vyplynulo, že zájem hraje ve vztahu k předmětu jen 

velmi malou roli a jsou tu faktory, které mají mnohem větší vliv. Mezi těmito faktory byl 

jednoznačně nejsilnějším ukazatelem sám vyučující. Většina žáků na otázku: „Zkuste se 

zamyslet dle Vás nad tím, co rozhoduje o Vašem postoji k předmětu.", odpověděla buď jen 

vyučující či pedagog, nebo uvedla některou z charakteristik spojenou s osobností pedagoga 

např. postoje učitele, jeho náročnost, styl výuky apod. Na dalších místech se umístilo nadání, 

zajímavost předmětu a zájem. Tyto odpovědi však uvedl výrazně menší počet žáků. 

Výsledky ukázaly, pokud měl žák zájem, který souvisel s nějakým školním 

předmětem, že byl tento předmět lépe hodnocen než ostatní, pokud ale nebyl ovlivněn jiným 

výrazným faktorem např. vyučujícím. 

Mezi nejčastější zájmy žáků této třídy v době první výzkumné sondy patřil 

jednoznačně nejfrekventovanější sport, časté byly počítače a dále se vyskytovaly zájmy o 

zvířata, hudbu a hru na hudební nástroj. Žáci také uvedli, že své zájmy nejvíce uplatní 

v předmětu tělesné výchovy, informační a výpočetní techniky, anglického jazyka a zeměpisu. 

Žáci v této třídě měli spíše obecné zájmy jako je sport, hudba, počítače, přátelé, 

cestování apod. Tyto zájmy však ve většině případů (až na několik výjimek, které zde 

existují) nereflektovaly budoucí profesní orientaci a bylo je i obtížně, pokud vůbec, využít ve 

škole nebo při učební činnosti. Žáci však disponovali více druhy zájmů. Ty první byly ty 

zájmy, které žáci uvedli jako odpověď na mou otázku: „Vypište oblasti svých zájmů.". Je 

možné ale určit i zájem o jednotlivé předměty. Tento zájem se nemusí projevovat ve volném 

čase, ale jen při vyučování samotného předmětu a při činnostech s ním spojených. To se 
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může projevovat kladně větší pozorností při výuce, lepším zapamatováním látky apod. 

Předmět, o který má žák zájem, může být pro žáka důležitý z hlediska jeho profesní volby a 

orientace. Předmět však může být pro žáky i zajímavý, kdy pro žáka nemusí mít příliš velký 

význam z hlediska jeho profesní orientace, ale přesto ho zaujal buď předmět výuky, její styl 

či sám pedagog. 

K nejoblíbenějším předmětům v této třídě patřila výtvarná výchova, dějepis, tělesná 

výchova a chemie. Výtvarná a tělesná výchova však byly ohodnoceny jako celkově 

nejsnadnější. Za nejobtížnější předměty v této třídě žáci považují matematiku, zeměpis, 

anglický jazyk a dějepis. Jako nej významnější předmět žáci označili anglický jazyk, český 

jazyk, dějepis a matematiku. Celkově nejzajímavější předmět pro žáky této třídy je dějepis, 

chemie, anglický jazyk a zeměpis. 

Původním záměrem bylo porovnat dotazníky získané od žáků s dotazníky, které jsem 

rozdala jejich vyučujícím. Bohužel to ve výsledku nebylo možné, protože dotazníky vyplnilo 

jen malé množství učitelů, a tak jsem od tohoto záměru upustila. 

Největší vliv na žákův vztah k předmětům se ukázal mít sám pedagog. Bylo by 

zajímavé se pokusit podrobněji zjistit, jak a čím konkrétně pedagog ovlivňuje žákovské 

postoje ke školním předmětům. 

Sama mohu k výzkumné sondě dodat, že jsem také absolvovala toto gymnázium a 

vyučovali mne ti samí učitelé. Při vyhodnocování dotazníků, kde žáci hodnotili jednotlivé 

předměty, jsem podle výsledků sama mohla určit, který učitel daný předmět vyučuje. Nejvíce 

vypovídající hodnotou byla obliba a obtížnost předmětu. Poznámky u jednotlivých předmětů 

mě v mých domněnkách jen utvrdily. 

Matematika se podle výroků studentů v roce 2004 umístila na posledním místě 

v oblibě předmětů, kde ji žáci ohodnotili jako neoblíbenou. Naopak první místo získala 

v obtížnosti, kde byla označena jako velmi obtížná. Dále ji žáci hodnotili jako zčásti 

významnou a průměrně se domnívají, že jsou na matematiku středně nadaní, i když se 

v tomto kritériu matematika umístila na posledním místě ze všech předmětů, že jsou také 

středně motivovaní a středně pilní. Tento předmět skončil na posledním místě v žebříčku 

zajímavosti předmětů. Žáci byli průměrně v tomto předmětu hodnoceni známkou 2,6. 
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Z á j m o v á z a m ě ř e n í 

V roce 2004 jsme zmapovaly zájmovou orientaci třídy dle Hrabalova dotazníku 

„Zájmového zaměření". Po vyhodnocení jednotlivých dotazníků zájmového zaměření žáků 

jsem vypočítala průměrné hodnoty, které se vztahují k celé třídě. Výsledné hodnoty 

vzhledem k současné orientaci společnosti nejsou neobvyklé (Viz tab. 1). 

Na prvním místě se v celkovém hodnocení třídy umístila orientace na počítače (tzn. 

COM skór). Toto zaměření zvítězilo s nejvyšším průměrným počtem kladných odpovědí, ale 

současně se také vyznačuje nejvyšší směrodatnou odchylkou ze všech zájmových zaměření, 

což je nejspíše způsobeno výrazně silnější orientací chlapců na počítače oproti dívkám. 

Těsně za orientací na počítače (tzn. COM skórem) se na druhém místě umístila u 

chlapců orientace na elektrotechnické zaměření (tzn. ELE skór) a u dívek orientace na 

výchovu dětí a sociální kontakt (tzn. PED skór). U těchto skórů je oproti prvnímu zamření na 

počítače (tzn. COM skóru) výrazně nižší směrodatná odchylka, což lze zdůvodnit jasným 

rozdělením mužské a ženské zájmové orientace v otázkách v dotazníku. 

Na třetím místě v zájmové orientaci třídy se umístilo technické i současně výtvarné 

zaměření o stavební činnost (tzn. STA skór), které je v počtu kladných odpovědí těsně za 

předchozími skóry, ale směrodatná odchylka je jen o něco málo vyšší než u 

elektrotechnického zaměření u chlapců a zaměření na výchovu dětí a sociální kontakt u dívek 

(tzn. ELE/PED skóru). 

Další dvě místa v pořadí obsadilo nejprve technické zaměření na stroje u chlapců a 

zaměření na ochranu zdraví a péči v nemocnici u dívek (tzn. STR/ZDR skór) a poté 

humanitní zaměření na kulturu, obzvláště na jazyk (tzn. GYM skór). Oba skóry mají 

přibližně stejný počet kladných odpovědí, ale oproti předchozím skórům už je tu patrné 

výraznější snížení. Směrodatná odchylka přibližně odpovídá předchozím dvěma skórům. 

U následujících třech dalších skórů je také patrné výraznější snížení průměrného 

počtu kladných odpovědí oproti předcházejícím skórům. Úměrně s tím však klesla i 

směrodatná odchylka, což vypovídá o vyšší homogenitě odpovědí. Na dalších místech se 

tedy umístilo chemické a přírodovědné zaměření (tzn. CHEM skór), ekonomické zaměření 

(tzn. EKON skór) a poslední z této trojice je orientace na estetično (tzn. VÝT skór). 

Na posledním místě se umístilo zaměření na činnost směřující k živočišstvu a 

rostlinstvu (tzn. ZEM skór), u kterého došlo k nejradikálnějšímu poklesu počtu kladných 

odpovědí, ale zároveň se vyznačuje i jednoznačně nejnižší směrodatnou odchylkou. 
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Výsledky zájmového zaměření u dívek a u chlapců se liší (Viz tab. la) a tab. lb)). U 

dívek zvítězila orientace na výchovu dětí a sociální kontakt (tzn. PED skór), poté humanitní 

zaměření na kulturu, obzvláště na jazyk (tzn. GYM skór) a orientace na estetično (tzn. VÝT 

skór). Na posledním místě se u dívek umístila orientace na počítače (tzn. COM skór) a 

zaměření na činnost směřující k živočišstvu a rostlinstvu (tzn. ZEM skór). IJ chlapců se na 

prvním místě umístila orientace na počítače (tzn. COM skór), dále orientace na 

elektrotechnické zaměření (tzn. ELE skór) a technické i současně výtvarné zaměření o 

stavební činnost (tzn. STA skór). U chlapců se na posledním místě umístila orientace na 

estetično (tzn. VYT skór) a shodně jako u děvčat zaměření na činnost směřující k živočišstvu 

a rostlinstvu (tzn. ZEM skór). 

Tab. 1 Výsledné zájmové zaměřen třídy í le dotaz 
Zaměření Poř. N 0 SD 

COM SKÓR 1. 25 6,64 5,44 
ELE/PED SKOR 2. 25 6,56 3,43 
STA SKÓR 3. 25 6,12 3,60 
STR/ZDR SKOR 4. 25 5,20 3,79 
GYM SKÓR 5. 25 5,08 3,51 
CHEM SKÓR 6. 25 4,40 2,92 
EKON SKÓR 7. 25 4,32 2,84 
VÝT SKÓR 8. 25 4,04 2,87 
ZEM SKÓR 9. 25 2,00 2,06 
Poř.= pořadí; 0 = Průměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14; N = počet žáků; 
SD = směrodatná odchylka 

Tab, la) Výsledné zájmové zaměření žákyň dle dotazníku žákovského zaměření 
Zaměření Poř. N 0 SD 

PED SKÓR 1. 12 6,25 2,09 
GYM SKÓR 2. 12 6,00 3,88 
VÝT SKÓR 3. 12 5,92 3,18 
STA SKÓR 4. 12 5,75 3,55 
EKON SKÓR 5. 12 4,58 2,87 
CHEM SKÓR 6. 12 3,92 2,50 
ZDR SKÓR 7. 12 3,92 3,20 
COM SKÓR 8. 12 2,42 3,03 
ZEM SKÓR 9. 12 2,25 1,86 
Poř.= pořadí; 0 = 
SD = směrodatná odchylka 

Průměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14; N = počet žáků; 
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Tab, lb) Výsledné zájmové zaměření žáků dle dotazníku žákovského zaměření 
Zaměření Poř. N 0 SD 

COM SKOR 1. 13 10,54 4,05 

ELE SKOR 2. 13 6,85 4,39 

STA SKOR 3. 13 6,46 3,76 

STR SKOR 4. 13 6,38 4,01 

CHEM SKOR 5. 13 4,85 3,29 

GYM SKOR 6. 13 4,23 3,03 

EKON SKOR 7. 13 4,08 2,90 

VÝT SKÓR 8. 13 2,31 1,60 

ZEM SKOR 9. 13 1,77 2,28 

Poř.= pořadí; 0 
SD = směrodatná odchylka 

růměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14; N = počet žáků; 

Přehled použitých skórů: 

GYM skór = humanitní zaměření na kulturu, na člověka jako jedince, na společnost a 

zvláště na jazyk. Ve škole se vyznačuje preferencí literatury, jazykových a 

společenskovědních předmětů. 

COM skór = orientace na uživatelskou práci s počítačem (software) i pro počítačovou 

techniku (hardware). 

STA skór = málo homogenní orientaci zároveň na technické zaměření a na výtvarně 

estetické zaměření ve vztahu ke kompletnímu zájmu o stavební činnosti. 

ELE skór = orientace na elektrotechnické zájmy, na nástroje, na motorické, manuální 

dovednosti, ale také na matematické a fyzikální symbolické činnosti. 

PED skór = orientace na institucionální předškolní výchovu dětí, uspokojování 

sociálních potřeb altruisticky orientovaným sociálním kontaktem. Tento 

skór je výrazně femininní. 

CHEM skór = chemické či přírodovědné zaměření. Často je doprovázen silnou 

pokusnou, experimentální motivační komponentou. 

VÝT skór = orientace na estetično ve výtvarné oblasti, na jeho tvorbu a vnímání. 

ZEM skór = zaměření na činnost směřující k rostlinstvu a živočišstvu, k živé přírodě, 

k pěstitelství a chovatelství. 

EKON skór = ekonomické zaměření, sklony k organizování, k administrativním 

činnostem a k hospodaření, k jazykové a cizojazyčné komunikaci. 
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STR/ZDR skór = u chlapců technické zaměření, obzvláště na stroje, mechanismy a 

fungování a u dívek representuje zaměření související s ochranou zdraví a 

s péčí v nemocnici. 
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3.2 Průvodce výzkumnou sondou 

Vzhledem ke složitosti tématu a mnoha různým proměnným jsme se rozhodly 

vypracovat jakéhosi „Průvodce" následujícího úseku praktické části diplomové práce. Tento 

průvodce slouží ke zpřehlednění a k lepší orientaci v textu. V průvodci uvádíme v jakém 

pořadí a proč se věnujeme jakým tématům. 

Dále v textu následuje. 

1) Operacionalizace sledovaných proměnných 

Jakým způsobem jsme měřily jednotlivé proměnné (individuální zájem, situační zájem, 

aktuální zájem/cílovou orientaci, flow motivaci, výkonovou motivaci, zájmová zaměření, 

nadání pro předmět), které nás zajímaly. 

2) Volba předmětu a popis obou hodin 

Předmět matematiku jsme pro tuto výzkumnou sondu zvolily proto, že ji má i 

v maturitním ročníku celá třída, současně z ní však na rozdíl od českého jazyka všichni 

nematurují. Také jsme předpokládaly, že ve vztahu k předmětu matematiky se vytvoří 

extrémní skupiny. 

Žáci absolvovali dvě hodiny matematiky, při čemž první byla experimentální 

založená na samostatné práci, postupu od jednoduššího ke složitějšímu, na myšlenkové mapě 

apod. Naším předpoklad bylo, že v experimentální hodině bude více aktualizován situační 

zájem. Druhá hodina byla učitelem vedena klasicky - výkladem učitele před tabulí a 

následným procvičováním nově probrané látky. Žáci následně tyto dvě hodiny srovnávali. 

3) Analýza odpovědí žáků na rozdíl hodin (situační zájem) 

Zde se pokoušíme analyzovat odpovědi žáků na otázku: „Porovnejte, prosím, poslední 

2 hodiny matematiky (5. 2. 2008 a 6. 2. 2008). Byl v nich pro Vás nějaký rozdíl? Pokud ano, 

tak v čem? Která z nich Vám více vyhovovala a proč?". Ve výrocích žáků hledáme společné 

i rozdílné názory na hodiny matematiky. 

4) Prožitek flow v obou hodinách matematiky 

Jedním z dalších motivačních momentů, které v práci kontrolujemeyje flow motivace (= 

hluboké zaujetí prací či činností coby součást vnitřní motivace), tu jsme zjišťovaly, abychom 

určily, ve které ze dvou hodin matematiky (experimentální x klasická) byli žáci spíše zaujati 

samotnou činností během hodiny. Analýza flow ukazatelů nám zároveň slouží k dokreslení 

tzv. „situačního zájmu". 
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5) Výkonová motivace 

Dalším motivačním ukazatelem, kterým se zabýváme, je výkonová motivace v 

matematice. Tu jsme zjišťovaly, abychom rozdělily žáky na ty, kteří jsou zaměřeni na 

potřebu úspěšného výkonu a ty, kteří se orientují na potřebu vyhnutí se neúspěchu. Ve 

chvíli, kdy máme žáky takto rozděleny, tak můžeme zjistit, zda tyto skupiny hodnotí odlišně 

či stejně experimentální a klasickou hodinu. 

6) Individuální zájmy žáků 

Individuální zájmy (vnitřní motivace) jsme zjišťovaly, abychom se dozvěděly, zda není 

pro někoho matematika či obor jí příbuzný krom předmětu ve škole i současně koníčkem, 

což by mohlo ovlivnit hodnocení hodin matematiky. A zajímá nás, jak hodnotí ti, co se o 

matematiku zajímají obě hodiny a jak je hodnotí ti, které matematika nezajímá vůbec. 

Individuální zájmy jsme zjišťovaly i ve výzkumné sondě v roce 2004. Proto tato část práce 

obsahuje i srovnání žákovských zájmů, které byly uvedeny v roce 2004 a v roce 2008. 

7) Cílová orientace (Kam se chystáte po maturitě?, Z jakých předmětů maturujete?) 

Kam se chystají žáci po maturitě/a tedy i maturitní předměty jsme zjišťovaly proto, 

abychom získaly cílovou orientaci žáků. Vycházíme z rozdělení žáků na ekonomické, 

humanitní a technické zaměření, kdy ekonomické a technické zaměření zajišťuje, že 

matematika bude součástí dalšího studia, kdežto v humanitním zaměření se bude matematika 

vyskytovat pokud vůbec jen ve velmi malém množství. Proto předpokládáme, že bude 

hodnocení matematiky jistě tímto faktorem velmi ovlivněno. Maturitní předměty jsme 

zjišťovaly i z toho důvodu, že může být rozdíl vtom, když potřebuji z nějakého předmětu 

maturovat kvůli přijímacímu řízení na vysokou školu a již se s ním příliš nesetkám, nebo se 

mu budu se věnovat na vysoké škole, jako hlavnímu oboru. Současně v této kapitole 

srovnáváme, kam se žáci chystají po maturitě; s jejich zájmovým zaměřením, které jsem 

získaly na základě Hrabalova dotazníku zájmového zaměření v roce 2004. 

8) Postoje žáků k předmětům - matematice 

Hodnocení obou hodin může být ovlivněno i celkovým postojem k matematice. Proto 

jsme zjišťovaly postoje ke školním předmětům, abychom věděly, jaké místo zaujímá 

matematika v této třídě mezi ostatními předměty. Jak matematiku žáci hodnotí vzhledem 

k ostatním předmětům z hlediska její zajímavosti, obtížnosti, významu, jak se v jejích 

hodinách snažím, cítím se být na ni nadaný apod. Informace z tohoto hodnocení následně 

srovnáváme s ostatními výsledky tzn. Jak ji hodnotí ti, kteří z ní budou maturovat, jak 

hodnotí experimentální a klasickou hodinu ti pro které je zajímavá, snadná a jak je hodnotí ti, 

pro které je obtížná a nezajímavá a podobně. 
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9) Vztahy mezi oběma hodinami a charakteristikami žáků. 

V této kapitole se snažíme na základě získaných dat zjistit, která hodina (klasická či 

experimentální) vyhovuje kterým žákům. Dále se snažíme najít určité typy žáků preferující 

experimentální či klasickou hodinu. 

10) Hledání vazeb mezi zjišťovanými proměnnými. 

V závěru práce hledáme vazby mezi jednotlivými proměnnými a na základě faktorové 

analýzy se snažíme diskutovat váhu jednotlivých motivačních ukazatelů a najít typové 

konstelace vztahu k matematice. 
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Operacionalizace sledovaných proměnných 

V této kapitole se snažíme objasnit, jakým způsobem jsme měřily jednotlivé proměnné 

(individuální zájem, situační zájem, aktuální zájem/cílovou orientaci, flow motivaci, 

výkonovou motivaci, zájmová zaměření, nadání pro předmět), které nás zajímaly. 

Flow zážitek, který žáci prožívali během obou hodin jsme měřily dotazníkem „Flow 

motivace". 

Situační zájem získáváme z dotazníku „Flow motivace" (konkrétně z těchto položek: 

Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. Učivo jsem pochopil/a velmi dobře. Cítil/a jsem 

se během této hodiny motivovaný/á. Během hodiny jsem byl/a aktivní. Dělal/a bych raději 

něco jiného.) a z porovnání obou hodin žáky na základě otázky. „Porovnejte, prosím, 

poslední 2 hodiny matematiky (5. 2. 2008 a 6. 2. 2008). Byl v nich pro Vás nějaký rozdíl? 

Pokud ano, tak v čem? Která z nich Vám více vyhovovala a proč?". 

Výkonovou motivaci jsme získaly na základě „Dotazníku výkonové motivace MV-6-

Ž" (Hrabal, Hrabal 1988). 

Individuální zájmy jsme zjišťovaly otázkou: „Vypište oblasti Vašeho zájmu: (Co Vás 

baví, zajímá, čemu se rádi věnujete ve volném času.)". 

Zájmová zaměření žáků jsme získaly z Hrabalova dotazníku „Zájmová zaměření 

žáků". 

Aktuální zájem/cílovou jsme získaly na základě otázky: „Po ukončení studia se 

chystáte:...". Žáci měli k dispozici následující možnosti: vysoká škola, vyšší odborná škola, 

jazyková škola, zaměstnání, j inam:.. . 

Postoje k předmětu skrze hodnocení jeho obliby, obtížnosti, významu, nudy a 

prospěchu. V rámci postojů k předmětů jsme zjišťovaly i proměnou „nadání" na 

pětistupňové škále: 1. velmi nadaný, 2. nadaný, 3. středně nadaný, 4. málo nadaný a 5. 

nenadaný. 
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Volba p ř e d m ě t u a pop i s hod in 

Předmět matematiku jsme pro tuto výzkumnou sondu zvolily proto, že ji má i 

v maturitním ročníku celá třída, současně z ní však na rozdíl od českého jazyka všichni 

nematurují. Také jsme předpokládaly, že ve vztahu k předmětu matematiky se vytvoří 

extrémní skupiny, např. taková, ve které je u žáků matematika velmi oblíbená, a taková, ve 

které mají žáci k matematice velmi negativní postoj. 

Žáci absolvovali dvě hodiny matematiky, při čemž první byla experimentální 

založená na samostatné práci, postupu od jednoduššího ke složitějšímu, na myšlenkové mapě 

apod. - a druhá hodina byla učitelem vedena klasicky - výkladem učitele před tabulí a 

následným procvičováním nově probrané látky. Žáci následně tyto dvě hodiny srovnávali. 

Experimentální hodina 

Experimentální hodina byla realizována jako první ze dvou hodin matematiky, kterých 

jsem se zúčastnila. Tématem této hodiny byl integrální počet. Tuto hodinu připravil sám 

vyučující na základě mých doporučení a návrhů. Následuje záznam této hodiny, kdy U je 

označení pro učitele a Ž pro žáky. 

U: „Budete pracovat tvořivě tuto hodinu, poznatky které jsou vám předžvýkány, tak to není 

efektivní". Smích třídy. 

U: Takhle se vyvíjely naše matematické znalosti. Vaším úkolem je opsat tabulku ze zpětného 

projektoru a doplnit do ní chybějící údaje: 

PŘÍKLAD OVĚŘENÍ /ZKOUŠKA 

sčítání x ... 5-3=2 , protože ... 

x dělení 6:3=2 , protože ... 

umocňování x ... , protože 23 = 8 

x integrování ? , protože ? 

U: Jestliže máto hotovo, tak společně tabulku doplníme. 
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U: Co se dozvídáme z tabulky podstatného? Ticho ve třídě. 

U: Derivace a integrování jsou opačné postupce. 

• zadaná funkce - integrování - primitivní funkce 

• primitivní funkce - derivování zadaná funkce 

U: Teď dostanete další úkol - myšlenková mapa, můžete pracovat i v lavici. Jde o jakousi 

retrospektivu matematického učiva, co je potřeba zapojit, aby se nám dnes dařilo. Vymyslete 

a sepište kapitoly z matematiky, které budeme potřebovat, související pojmy, můžete 

očíslovat jejich důležitost. 

Ž: Sedí a koukají - polovina řeší jiné věci, když se U blíží, začínají dělat, že pracují. 

U: Co jste tedy vymysleli? 

Ž: Odpovídají až po oslovení učitelem: derivace, funkce, logaritmické funkce, úpravy 

algebraických výrazů.... 

U: Nyní jsem pro vás připravil další úkol. Máte zde připravenou tabulku a vy do ní doplníte 

druhý a třetí sloupec. Po jejím doplnění srovnejte první a třetí sloupec. 

Ž: Pracují lépe, téměř všichni. 

Tabulka zadaná učitelem Tabulka správně vyplněná 

g(x) g ' (x) = f (x) F(x) g(x) g ' (x) = f (x) F(x) 

ex ex ex ex + C 

ex + 2 ex + 2 ex ex + C 

e x - 7 ex - 7 ex ex + C 

sin x sin x cos X sin x + C 

sin x + 3 sin x + 3 cos X sin x + C 

sin x - 7i sin x - 7i COS X sin x + C 

x2 x2 2x x2 + C 

x2 + 5 x2 + 5 2x x2 + C 

x2- 14 x 2 - 14 2x x2 + C 

U: Obchází lavice, směřuje, co dělat dál, radí j im.. . Správně jste vyplnili druhý sloupec. Se 

třetím jsou větší problémy. 

U: Dominiku, jak si to vyřešil? Dominik odpovídá, je téměř jediný, kdo to zvládnul. 
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U: Teď vyplňte toto: Najdi primitivní funkci k uvedeným funkcím 

f , : y = ex f2 : y = e2x f , :y = e x 

F, :? F2: ? F3 : ? 

U: Zkontrolujte derivováním. Postup je ten, že si vyslovím hypotézu, tu si ověříme derivací -

rovnost nastolíme skrze konstanty - to je pro vás návod. 

Konec hodiny 

Vyučující se první hodinu snažil vést jiným než klasickým způsobem tzn. Výkladem 

před tabulí a následným procvičováním látky. Do vyučování zapojil více žáky, kdy značnou 

část hodiny pracovali samostatně a měli vycházet z toho, co již umí. K utřídění pojmů a již 

získaných znalostí jim sloužila myšlenková mapa. Celá hodina byla vedena stylem od 

jednoduššího ke složitějšímu, od toho co žáci umí, k tomu, co by se měli naučit. 

Ze začátku hodiny byli žáci novým přístupem zaskočeni a příliš nespolupracovali, ke 

konci hodiny byla ale jejich spolupráce s učitelem i jejich samostatná práce výrazně lepší. 

Během celé hodiny žáci nepoložili jedinou otázku, i když k tomu byli učitelem vyzýváni. 

Z jejich chování ale bylo zřejmé, že na takováto způsob výuky nejsou zvyklí, při běžné 

hodině jsou při práci spíše pasivní. 

Klasická hodina 

Klasická hodina, které jsem byla přítomna, proběhla hned druhý den po hodině 

experimentální. Na začátku hodiny proběhlo tedy opakování látky naposledy probírané, pak 

následoval výklad učitele před tabulí a diktování definic. Poté vyučující zadal příklad, který 

si měli žáci vypočítat. Učitel ho současně počítal na tabuli jako vzorový příklad. Žáci byli při 

hodině pasivní, ale opisovali, co učitel diktoval a psal na tabuli. Opět platí označení U pro 

učitele a Ž pro žáky. 

U: Co je opakem derivace, co je výsledkem, kolik existuje primitivních funkcí k funkci 

zadané? 

U: Doplnili jste si včerejší tabulku? K čemu jste došli? Doplnil to někdo? 

.. .opakování úkolu - opět vysvětlení. 

U: Řeší sám na tabuli domácí úkol. 

44 



U: Teď teorie 

Definice Nechť F f V x G (a, b): F'(x) = f (x) se nazývá primitivní funkce.... 

Pozn. Postup při němž hledáme primitivní funkce 

Vi Nechť FG jsou primitivní funkce f, g.... 

U: Teď si vypočítáme příklad: Zjisti, zda jsou F (x) = sin 2 x , G (x) = -1/2 cos 2x primitivní 

k F (x) = sin 2x. Pokud ano, zjisti konstantu, o kterou se liší. 

U: Učitel u tabule počítá vzorový příklad cca 10 min. 

Pozn. V této kapitole používáme obvykle při integrování takový zápis: 

} f(x) dx = F (x) + C 
f 7 8 

U: Nyní vypočítáme další příklad: J x d x = x / 8 + C 

Konec hodiny 
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3.2 Porovnání dvou hodin matematiky žáky 

V této kapitole se pokoušíme analyzovat odpovědi žáků na otázku: „Porovnejte, 

prosím, poslední 2 hodiny matematiky (5. 2. 2008 a 6. 2. 2008). Byl v nich pro Vás nějaký 

rozdíl? Pokud ano, tak v čem? Která z nich Vám více vyhovovala a proč?". 

V odpovědích žáků na tuto otázku se vyskytovala řada faktorů, na kterých se žáci 

shodli, a které podle nich ovlivnily výsledný efekt jednotlivých hodin matematiky i řada 

faktorů, které nám ukazují, jak odlišně někteří žáci hodiny vnímali. 

Pět žáků uvedlo, že nezaznamenali žádný rozdíl. Jedna žákyně uvedla, že také 

nezpozorovala žádný rozdíl, ale za to se naučila více v obou dvou hodinách. Další žák 

reagoval, že rozdíl nepozoroval žádný, protože to během dvou hodin nelze poznat. Jeden žák 

nezpozoroval vůbec, že hodiny byly odlišné a přišlo mu, že obě hodiny jsou experimentální 

zareagoval takto: „Hodiny mi nevyhovovaly, látku jsem tímto způsobem nepochopil, lepší 

jsou klasické hodiny." 

Rozdíl, který žáci velmi často shodně udávaly byl v jejich aktivitě. Většina z nich 

hodnotila vlastní aktivitu kladně a měli to za výhodu experimentální výuky. Naproti tomu 

jeden žák hodnotil kladně aktivitu učitele v klasické hodině. Vyskytl se i případ, že byla 

kladně hodnocena aktivita v experimentální hodině, ale výsledek této hodiny byl negativní 

„nic to nedalo". V jedné z odpovědí byl uveden moment spolupráce žáků s vyučujícím. Ta 

byla podle dotyčného žáka nedostatečná a kvůli tomu se experimentální hodina nevyvedla. 

Dalším významným faktorem byla motivovanost žáků. Chvíle, kdy se žáci cítili více 

motivováni, hodnotili velmi kladně. Tuto motivovanost pociťovali žáci výhradně 

v experimentální hodině. 

Jiným faktorem, který ovlivnil hodnocení jednotlivých hodin žáky, byla preference 

novosti, tzn. zábavnost u experimentální hodiny. Žáci ve svých výpovědích často udávali, že 

hodina byla zajímavá, čas jim uběhl rychleji. Někdy ale současně dodali, že přesto jim 

hodina moc nedala, co se týče pochopení látky. 

V experimentální hodině často žáci uváděli, že byli nuceni přemýšlet, někdy však 

tato činnost žáků byla hodnocena kladně, někdy záporně. V tuto chvíli zde mohly hrát roli 

individuální charakteristiky žáků. 

Také se v jedné odpovědi objevilo, že experimentální hodina byla méně náročná a 

nenásilná, nebyly kladeny na žáky tak vysoké nároky, a proto byla tato hodina lepší. Malá 
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náročnost předmětu, kdy na žáky nejsou kladeny velké požadavky někdy, může vést k 

oblíbenosti daného předmětu. 

Velmi zajímavým momentem byl komentář, který kladně hodnotil hodinu klasickou, 

protože dávala jistotu správného postupu. Podobnou odpověď uvedl žák. který napsal, že 

žáci nevěděli, co se po nich chce, a proto experimentální hodinu hodnotil záporně. 

Často se také v odpovědích žáků vyskytoval faktor pochopení látky. Pochopení látky 

bylo uváděno jako výhoda jak klasické, tak experimentální hodiny. Mezi žáky nenastala 

jednoznačná shoda, ve které hodině lépe pochopili učivo. 

Několikrát žáci poukázali i na vliv rychlosti probírání dané látky. Nevýhodou bylo 

pomalejší probírání učiva, když žáci byli nuceni vzpomínat na dřívější látku, ale současně to 

pro ně byla výhoda, že došlo k lepšímu pochopení a vstřebání látky. 

Výhodou klasické hodiny byla pro jednoho žáka její konkrétnost. Několikrát 

se v odpovědích žáků objevil moment, kdy poukazují na význam systému - postupu od 

nejlehčího, který jim dává větší možnost pochopení daného učiva. 

Poměrně často žáci v odpovědích poukazovali na to, že jedna experimentální hodina 

mezi klasickými, nemá žádný význam, nemůže mít žádný efekt. Také žáci psali, že by bylo 

vhodné zavést takový způsob výuky v nižších ročnících, než v ročníku maturitním. Jako další 

faktor byl uveden způsob výuky, na který je vyučující zvyklý, a který velmi ovlivnil i pojetí 

experimentální hodiny. Všechny tyto námitky žáci uvedli oprávněně, těchto faktorů jsem si 

byla při realizaci této výzkumné sondy vědoma. 

Tab. 2 Rozdíl v hodinách matematiky vzhledem k jejich zaměření 

Zaměření 

Humanitní Technické Ekonomické 

Rozdíl v Ano 6 6 3 
hodinách Ne 3 2 1 

Žádný rozdíl 

• Nepřišly mi jiné. Jedinou změnou bylo promítání na zpětném projektoru. A 

doplňování tabulek. Radši počítám příklady na tabuli. 

• Ani jsem nijak výrazně rozdíl nepocítila. Asi jsem se lépe cítila dnes, ale jen 

nepatrně. Nedokážu říct, proč mi dnes hodina M vyhovovala víc a ni to, kde jsem se 

toho naučila víc, spíš jsem za tyto 2 hodiny naučila víc než obvykle. 
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• Rozdíl nebyl, standardní výkon pana H. 

• 5.2. jsem nebyl ve škole. 

• Nevidím žádný rozdíl, protože se to během 2 hodin nedá poznat. 

• Hodiny mi nevyhovovaly, látku jsem tímto způsobem nepochopil, lepší jsou klasické 

hodiny. 

Aktivita 

• Hodina matematiky z 5.2. byla interaktivnější. Byla zábavná a přinášející užitek, 

kdyby to nebyla jedna hodina vložená do spousty stereotypních. Takto vyšla 

naprázdno a více užitku mně přinesla hodina ze 6.2. 

• První hodina pro mě byla překvapením. Byla jsem nečekaně aktivní, hodina rychle 

utekla, profesor motivoval. Dneska se vlekla jako vždy. Po deseti minutách jsem 

posmrkávala na hodinky a byla unavená. 

• První hodina byla jiná, víc jsme se museli zapojit, aspoň čas ubíhal rychleji. Druhá 

hodina probíhala jako obvykle, což mi ale nevadilo, myslí, že jsme se toho více 

naučili ve druhé hodině. 

• Myslím si, že nová metoda není špatná, může být i užitečná, ale ne pro náš ročník. 

Zavádět nové metody v 6. C je dost pozdě. Stejně tak nemohou být očekávány od 

profesora, který 30 let vyučoval úplně jinou metodou. Pro mladší ročníky a mladší 

profesory tato metoda určitě budoucnost má. Pro mě osobně byl rozdíl znatelný, ale 

malý. Často diktované definici a rychle počítané důkazy úloh byly počítány pomaleji 

a vyžadovaly naše zapojení. To pomůže ke vstřebání informací a ujasnění si 

některých věcí. Ale konkrétně u nás bychom museli studovat min 8 let, abychom to 

všichni stihli. 

Motivace 

• V hodinách jsem nepozorovala větší rozdíl, v první uběhl čas rychleji, ale moc mi 

hodina nedala. Ve druhé hodině jsem sledovala čas ale byla jsem obeznámena s tím, 

jak počítat. 

• První hodina pro mě byla překvapením. Byla jsem nečekaně aktivní, hodina rychle 

utekla, profesor motivoval. Dneska se vlekla jako vždy. Po deseti minutách jsem 

posmrkávala na hodinky a byla unavená. 

• Podle mého názoru byl rozdíl zjevný. Je těžké pro mě určit, která z těchto 2 hodin 

byla lepší, protože nejsem nadaný matematik a hodiny matematiky jsou pro mě 
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nudné. Ovšem přijde mi, že hodina 5.2.2008 dávala naději i i „nematematikům" 

pochopit novou látku, protože se začínalo od nejlehčího a systém jsme v tom budovali 

sami. Navíc jsem si uvědomila, že se cítím daleko více motivována se do daného 

příkladu pustit. Ano, myslím si, že tento „styl" výuky by mohl fungovat, zlepšit 

klasifikaci, ale podle mého názoru by se s tím mělo začít už od prvního ročníku. 

Myslím, že jsem se toho naučila více v první hodině, tedy 5. 2. 

Pochopení látky 

• První hodina se mi líbila více. Je to možná proto, že jsem látku více pochopil a 

připadalo mi to celkem snadné. V druhé hodině se mi však látka nelíbila a nepochopil 

jsem přesně, co se po mě chce. Podařilo se mi tedy více naučit v první hodině, a proto 

mi více vyhovovala. 

• Podle mého názoru byl rozdíl zjevný. Je těžké pro mě určit, která z těchto 2 hodin 

byla lepší, protože nejsem nadaný matematik a hodiny matematiky jsou pro mě 

nudné. Ovšem přijde mi, že hodina 5.2.2008 dávala naději i „nematematikům" 

pochopit novou látku, protože se začínalo od nejlehčího a systém jsme v tom budovali 

sami. Navíc jsem si uvědomila, že se cítím daleko více motivována se do daného 

příkladu pustit. Ano, myslím si, že tento „styl" výuky by mohl fungovat, zlepšit 

klasifikaci, ale podle mého názoru by se s tím mělo začít už od prvního ročníku. 

Myslím, že jsem se toho naučila více v první hodině, tedy 5. 2. 

• Druhá hodina byla rozhodně lepší, více jsem toho pochopil a porozuměl látce oproti 

první hodině. 

• Více mi vyhovovala 2. hodina, protože v 1. hodině jsem zcela nepochopil látku. Ve 2. 

hodině si ale myslím, že je zbytečné se zabývat zdlouhavými definicemi, které mi 

mnoho neřeknou, a zaměřit se více na příklady, ze kterých látku pochopím snadněji a 

rychleji. 

Rychlost 

• Více mi vyhovovala 2. hodina, protože v 1. hodině jsem zcela nepochopil látku. Ve 2. 

hodině si ale myslím, že je zbytečné se zabývat zdlouhavými definicemi, které mi 

mnoho neřeknou, a zaměřit se více na příklady, ze kterých látku pochopím snadněji a 

rychleji. 

• Podle mého názoru byla první hodina naprosto zbytečná, protože většina žáku 

nespolupracovala s vyučujícím a látku nepochopila. Pro mě byla rozhodně přínosnější 
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druhá hodina, protože jsme toho stihli víc probrat a nezdržovali se čekáním, až si 

někdo vzpomene na dříve probíranou látku. 

• Myslím si, že nová metoda není špatná, může být i užitečná, ale ne pro náš ročník. 

Zavádět nové metody v 6. C je dost pozdě. Stejně tak nemohou být očekávány od 

profesora, který 30 let vyučoval úplně jinou metodou. Pro mladší ročníky a mladší 

profesory tato metoda určitě budoucnost má. Pro mě osobně byl rozdíl znatelný, ale 

malý. Často diktované definici a rychle počítané důkazy úloh byly počítány pomaleji 

a vyžadovaly naše zapojení. To pomůže ke vstřebání informací a ujasnění si 

některých věcí. Ale konkrétně u nás bychom museli studovat min 8 let. abychom to 

všichni stihli. 

Nenáročnost 

• První hodina byla méně náročná a méně násilná. Nebyly na nás kladeny tak vysoké 

nároky jako v jiných hodinách. Vyhovovala mi více první hodina. 

Přemýšlení + vědělo se, co se po nich chce 

• Ano. 5.2.2008 jsme byli nuceni více přemýšlet. 6.2.2008 nám byly předkládána holá 

fakta. Vyhovovala mi více 2. hodina. Pokud někdo nevěděl, co má dělat nebo na 

postup nepřišel, moc se toho nenaučil. Více jsem se naučila v 2. hodině. 

• Podle mého názoru byla 1. hodina (5.2.08) lepší, byli jsme donucení přemýšlet a ne 

jen „hloupě opisovat z tabule". Na druhou stranu mi ale vadilo, že jsem nepochopila 

některé zadané úkoly (byl špatně formulované a špatně vysvětlené, co máme dělat). 

Oproti této hodině však 2. hodina (6.2.089) probíhala více méně běžným způsobem. 

A hodina mě více nudila. 

• 5.2. mě matematika příliš nebavila, lišila se od všech ostatních hodin, chce to se po 

nás úplně něco jiného. 6.2 byla již matematika „normální", pracovalo se mi lépe. 

protože jsem věděla, co se po mně chce, za 6 let na tomto ústavu jsem na tento 

způsob vyučování matematiky zvyklá. Možná, že kdyby se jiný způsob výuky zavedl 

dříve, nevadilo by mi to tolik. 

Aktivita profesora + konkrétnost 

• Lepší byla ta druhá - byla více obsahová, víc učil profesor, byla konkrétnější. Naučil 

jsem se toho při ní víc, než při té první (kdy jsme nejprve řešili věci ze základní školy 

a najednou jsme měli vymyslet řešení věcí, které jsme v životě nedělali). 
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Novost 

• První hodina byla o něco zajímavější, uběhla rychleji a nebyla tak nudná.... 

• V hodinách jsem nepozorovala větší rozdíl, v první uběhl čas rychleji, ale moc mi 

hodina nedala. Ve druhé hodině jsem sledovala čas, ale byla jsem obeznámena s tím, 

jak počítat. 

• První hodina pro mě byla překvapením. Byla jsem nečekaně aktivní, hodina rychle 

utekla, profesor motivoval. Dneska se vlekla jako vždy. Po deseti minutách jsem 

posmrkávala na hodinky a byla unavená. 

• Hodina matematiky z 5.2. byla interaktivnější. Byla zábavná a přinášející užitek, 

kdyby to nebyla jedna hodina vložená do spousty stereotypních. Takto vyšla 

naprázdno a více užitku mně přinesla hodina ze 6.2. 

Položky situačního zájmu získané z flow dotazníku 

Situační zájem jsme také získávaly z dotazníku „Flow motivace" (konkrétně z položek: 

Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. Učivo jsem pochopil/a velmi dobře. Cítil/a jsem 

se během této hodiny motivovaný/á. Během hodiny jsem byl/a aktivní.). V prvních třech 

otázkách žáci preferovali více hodinu klasickou, kdy jim vyhovoval tento způsob výuky, 

pochopili lépe učivo a cítili se být více motivovaní. V hodině experimentální byli žáci zase 

více aktivní. V hodině klasické by spíše dělali něco jiného než v hodině experimentální. 

Zajímavé je, že žáci se podle dotazníku flow cítili více motivováni v hodině klasické. 

Ve svých výrocích ale při porovnání obou hodin zdůrazňovali to, jak byli motivováni 

v hodině experimentální. Vysvětlit to lze tím, že závěry z flow dotazníku jsou průměrné za 

celou třídu, kdežto výroky žáků vyjadřují individuální názory. 

Tab. 3 Otázky na situační zájem 

Otázky Hodina Otázky 
Experimentální Klasická 

Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. 7,45 6,18 
Učivo jsem pochopil/a velmi dobře. 7,27 6,64 
Cítil/a jsem se během této hodiny motivovaný/á. 8,36 8,27 
Během hodiny jsem byl/a aktivní. 7,36 8,00 
Dělal/a bych raději něco jiného. 15,0 13,5 
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3.3 Flow motivace 

Jedním z dalších momentů, které jsme ve třídě zjišťovaly, je flow motivace (= 

hluboké zaujetí prací či činností coby součást vnitřní motivace). Flow zážitek žáků při obou 

hodinácly jsme získávaly, abychom určily, ve které ze dvou hodin matematiky 

(experimentální x klasická) byli žáci spíše zaujati samotnou činností během hodiny. Některé 

položky z dotazníku flow motivace nám slouží také coby ukazatel situačního zájmu. 

Dotazník obsahuje položky, které měří čistý flow zážitek (např. Nemusel/a jsem se 

namáhat, abych se koncentroval/a. Vůbec jsem nepozoroval/a, jak čas ubíhá.), dále položky, 

které jsou zaměřeny na obavu z neúspěchu (např. Nesměl/a jsem udělat žádnou chybu. 

Dělal/a jsem si starost s neúspěchem), další na vnitřní motivaci (např. Tato hodina mě velmi 

bavila. Během hodiny jsem se cítil/a dobře.) a několik doplňujících otázek zaměřených na 

situační zájem (např. Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. Učivo jsem pochopil/a 

velmi dobře. Během hodiny jsem byl/a aktivní.). 

V úplném závěru obou hodin (klasické a experimentální), jsem žákům rozdala 

identické dotazníky, které zjišťovaly flow zážitek žáků. Žáci odpovídali na šestnáct otázek. 

Své odpovědi uváděli na pětistupňové škále, kde na jednom pólu bylo „Hodí se", na druhém 

pólu „Nehodí se" a uprostřed byla možnost „Částečně". Na konci dotazníku byl ještě jeden 

dotaz, který zjišťoval, jak byla hodina pro žáka náročná, jaké byly nároky dané hodiny. Opět 

svou odpověď žáci zaznamenávali na pětistupňovou škálu od „Příliš lehké/nízké" po „Příliš 

vysoké/těžké", uprostřed škály byly nároky hodiny „Právě přiměřené". 

Z vyhodnocení obou dotazníků (Viz tab. 4) vyplynulo, že žákům více vyhovovala 

klasická hodina. Během klasické hodiny také lépe žáci pochopili učivo a úkoly se jim zdály 

více jasné. V klasické hodině žáci u každého kroku věděli, co dělat a měli pocit, že mají 

průběh hodiny pod kontrolou. Naproti tomu měli žáci v této hodině pocit, že spíše nesmí 

udělat žádnou chybu a raději by dělali něco jiného. 

V experimentální hodině se žáci cítili více motivovaní, cítili se dobře, hodina je více 

bavila. V této hodině se také žáci snadněji koncentrovali, nepozorovali, jak čas ubíhá. 

Požadavky hodiny byly podle žáků přiměřené právě v experimentální hodině, kde také žáci 

cítili více aktivní. Podle žáků byli spíše v této hodině optimálně zatížení, i když rozdíl mezi 

oběma hodinami v tomto bodě byl velmi malý. Naproti tomu si v právě v experimentální 

hodině žáci dělali starosti s neúspěchem. 

52 



Tab. 4 Flow motivace 

Otázky 
Hodina 

Otázky Experimentální Klasická Otázky 
VS VS 

Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. 7,45 6,18 

Učivo jsem pochopil/a velmi dobře. 7,27 6,64 

Cítil/a jsem se během této hodiny 
motivovaný/á. 8,36 8,27 

Tato hodina mě velmi bavila. 8,55 8,18 

Úkoly v hodině pro mě byly úplně jasné. 7, 00 6,09 

Nemusel/a jsem se namáhat, abych se 
koncentroval/a. 20,5 20,75 

Cítil/a jsem se optimálně zatížen/á. 6,45 6,18 

Vůbec jsem nepozoroval/a, jak čas ubíhá. 6,34 7,64 

Nesměl/a jsem udělat žádnou chybu. 31,0 27,75 

Měl/a jsem pocit, že mám průběh hodiny 
pod kontrolou. 8,55 7,73 

U každého kroku jsem věděl/a, co mám 
udělat. 8,55 6,91 

Během hodiny jsem byL/a aktivní. 7,36 8,00 

Během hodiny jsem se cítil/a dobře. 7,82 7,64 

Dělal/a bych raději něco jiného. 15,0 13,5 

Dělal/a jsem si starost s neúspěchem. 29,0 27,25 

V S = vážené skóry 
Pětistupňová škála od „Hodí se" (1) přes „Částečně" (3) po „Nehodí se" (5). 

Flow prožitek jednotlivých žáků v obou hodinách 

Tabulka č. 5 ukazuje vyhodnocení položek Flow dotazníků, které měřily čistý flow 

zážitek tzn. položky: Úkoly v hodině pro mě byly úplně jasné. Nemusel/a jsem se namáhat, 

abych se koncentroval/a. Cítil/a jsem se optimálně zatížen/á. Vůbec jsem nepozoroval/a, jak 

čas ubíhá. Měl/a jsem pocit, že mám průběh hodiny pod kontrolou. U každého kroku jsem 

věděl/a, co mám udělat. 
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V tomto pojetí flow zážitku 12 žáků.j«čIo ; příjemněji prožívalo klasickou hodinu, 

jeden žák prožíval obě hodiny stejným způsobem a 10 žáků prožívalo příjemněji 

experimentální hodinu. 

Tab. 5 Flow prožitek u jednotlivých žáků 

Hodina 

Záci Experimentální Klasická 
1. 3,33 2,67 
2. 2,00 1,17 
3. 3,50 3,00 
4. 2,00 3,67 
5. 3,83 4,17 
6. 3,00 4,67 
7. 3,00 3,83 
8. 3,17 4,67 
9. 3,33 2,17 
10. 3,50 3,17 
11. 2,33 4,00 
12. 3,00 2,83 
13. 3,00 2,50 
14. 3,00 3,00 
15. 2,00 2,83 
16. 2,00 1,83 
17. 3,00 2,67 
18. 2,83 3,67 
19. 4,00 1,67 
20. 3,50 4,00 
21. 2,67 2,33 
22. 3,17 2,17 
23. 2,50 3,67 
24. 2,67 -

25. 4,00 -

26. 4,67 -

27. 2,83 -

0 3,03 3,09 
0 - průměr 
VS = vážené skóry 
Pětistupňová škála od „Hodí se" (1) přes „Částečně" (3) po „Nehodí se" (5). 
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Vnímaná obtížnost obou hodin matematiky 

Žáci ohodnotili hodinu experimentální jako pro ně méně náročnou (Viz tab. 6). 

Požadavky klasické hodiny jim přišly tedy vyšší, i když směrodatná odchylka je u klasické 

hodiny nižší, což svědčí o větší shodě žáků v tomto bodě než co se týče požadavků v hodině 

experimentální, kde o něco vyšší směrodatná odchylka vypovídá o větší nejednotnosti 

odpovědí žáků. 

Tab. 6 Obtížnost hodin matematiky 
Pro mě osobně byly požadavky (obtížnost) 

dnešní hodiny. 

0 SD 

Experimentální hodina 3,15 0,72 

Klasická hodina 3,25 0,53 

SD - směrodatná odchylka 
0 - průměr 
Pětistupňová škála od „Příliš nízké" (1) přes „Právě přiměřené" (3) po „Příliš vysoké" (5). 
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3.4 Výkonové zaměření třídy 

Výkonové zaměření jednotlivých žáků i celé třídy zjišťujeme, abychom rozdělily 

žáky na ty, kteří jsou zaměřeni na potřebu úspěšného výkonu (PÚV) a ty, které se orientují na 

potřebu vyhnutí se neúspěchu (PVN). Ve chvíli, kdy máme žáky takto rozděleny, tak 

můžeme zjistit, zda tyto skupiny hodnotí odlišně či stejně experimentální a klasickou hodinu. 

Nebo zda nenastala situace, že žákům s potřebou úspěchu nezáleží na způsobu prezentace 

učiva, ale snaží se být úspěšní v každé situaci? 

Použité normy 

Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici normy výkonové motivace u žáků 

středních škol, tak jsem jako normu zvolila hodnoty z výzkumné sondy, která byla 

Pavelkovou realizována v roce 2008 a byla zaměřená na popis výkonových potřeb na druhém 

stupni základní školy a to z pohledu žáků a z pohledu jejich učitelů. Výzkumný vzorek 

sestával z 565 žáků ze 4 základních škol. Soubor žáků byl tvořen 329 chlapci a 236 děvčaty 

z šestých (131 žáků), sedmých (143 žáků), osmých (129 žáků) a devátých (162 žáků) tříd. 

Jako metoda byl zvolen Dotazník výkonové motivace MV-6-Ž (Hrabal, Hrabal 1988). 

Výzkum v této sondě opět potvrdil, že u žáků jsou rozvinuty obě výkonové potřeby, 

naznačuje ve všech ročnících vyšší zastoupení potřeby úspěšného výkonu než potřeby 

vyhnutí se neúspěchu. V 8. ročníku se průměrný hrubý skór obou potřeb nejvíce přibližuje a 

naopak v 9. ročníku je rozdíl největší. 

Průměrná hodnota potřeby úspěšného výkonu v 9. třídách ZŠ je 23,1 a směrodatná 

odchylka 4,48, v naší výzkumné sondě průměr dosáhl hodnoty u žáků čtvrtého ročníku 

gymnázia jen 21,05, ale směrodatná odchylka 3,72 je nižší než na ZŠ, což svědčí o vyšší 

shodě. Průměrná hodnota potřeby vyhnutí se neúspěchu ve výzkumu Pavelkové je 20,9 a 

hodnota směrodatné odchylky je 4,85, v tomto výzkumu dosáhl průměr hodnoty 20,64 a 

směrodatná odchylka 3,79, což je ve srovnání s normou, kterou jsem si vzala, opět nižší. 
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Tab.7 Normy pro hodnocení výkonové motivace 
Ročník 9. ZŠ Celkem ZŠ 4. Gymnázium 

0 N SD 0 N SD 0 N SD 
PUV 23,1 162 4,48 23,4 564 5,00 21,05 22 3,72 
PVN 20,9 162 4,85 21,7 564 5,04 20,64 22 3,79 
PÚV - potřeba úspěšného výkonu 
PVN - potřeba vyhnutí se neúspěchu 
0 - průměr 
N - počet žáků 
SD - směrodatná odchylka 

Z našich výsledných dat lze vysoudit (Viz tab. 7 a 8), že žáci tohoto gymnázia se od 

normy liší v menší potřebě úspěšného výkonu (PÚV), zatímco potřebu vyhnutí se neúspěchu 

(PVN) mají s normou téměř shodnou. Ukázalo se, že v této třídě převažuje potřeba 

úspěšného výkonu nad potřebou vyhnutí se neúspěchu, ale převaha je to jen nepatrná. I v 

obou směrodatných odchylkách jsou minimální rozdíly. Pokud tedy přehlédneme tak malý 

rozdíl mezi oběma hodnotami, lze říci, že v této třídě mají žáci stejnou potřebu úspěšného 

výkonu, jako potřebu vyhnutí se neúspěchu. Výsledky Pavelkové (2008), které jsem použila 

jako normu, však ukázaly u žáků 9. tříd vyšší potřebu úspěšného výkonu než vyhnutí se 

neúspěchu. Vzhledem k této normě se tedy žáci této třídy ukázali méně orientovaní na 

potřebu úspěšného výkonu. 

Pro naši potřebu jsme si stanovily hranice malé PÚV na 19 a méně bodů, hranice 

velké PÚV na 24 a více bodů. Hranice u PVN jsme posunuly o jeden bod níž, a to u malé 

PVN na 18 a méně bodů a u velké PVN na 23 a výše bodů. 

Dle těchto kritérií nám vyšlo 7 žáků s velkou PÚV a stejně tak 7 žáků s malou PÚV. 

U PVN jsme zaznamenaly 5 žáků s velkou PVN a 5 žáků naopak s malou PVN. Pouze jeden 

žák má jak malou PÚV tak PVN. Dva žáci z celkového počtu mají velkou PÚV i PVN. Dva 

žáci mají malou PÚV a velkou PVN a jeden naopak velkou PÚV a malou PVN. 
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Tab. 8 Potřeba úspěchu vs. potřeba vyhnutí se neúspěchu 
Potřeba úspěchu vs. potřeba vyhnutí se neúspěchu 
ŽÁCI | PÚV PVN 

1 19 23 
2 24 24 
3 25 20 
4 18 21 
5 25 20 
6 I 19 21 
7 22 19 
8 1 20 32 
9 25 21 
10 24 26 
11 9 20 
12 18 15 
13 23 17 
14 20 17 
15 23 17 
16 24 19 
17 24 17 

oo 26 
19 I 19 19 
20 23 20 
21 20 21 
22 22 19 
0 21,05 20,64 

SD 3,72 3,79 
PÚV = Potřeba úspěšného výkonu 
PVN = Potřeba vyhnutí se neúspěchu 
0 = Průměr 
SD = Směrodatná odchylka 
Tučně = velká potřeba úspěšného výkonu nebo vyhnutí se neúspěchu 
Kurzívou = malá potřeba úspěšného výkonu nebo vyhnutí se neúspěchu 
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3.5 Individuální zájmy žáků 

Individuální zájmy (vnitřní motivace) jsme zjišťovaly, abychom se dozvěděly, zda 

není pro někoho matematika či obor jí příbuzný krom předmětu ve škole i současně 

koníčkem, což by mohlo ovlivnit hodnocení hodin matematiky. A také nás zajímá, jak 

hodnotí ti, co se o matematiku zajímají, obě hodiny a jak je hodnotí ti, které matematika 

nezajímá vůbec. Individuální zájmy jsme zjišťovaly i ve výzkumné sondě v roce 2004. Proto 

tato část práce obsahuje i srovnání žákovských zájmů, které byly uvedeny v roce 2004 a 

v roce 2008. 

Na otázku: „Vypište oblasti Vašeho zájmu.", žáci v roce 2008 jako 

nejfrekventovanější oblast zájmu uvedli sport (Viz tab. č. 10), pětkrát uvedli svůj zájem jen 

takto obecně a ve zbylých případech (11) uvedli konkrétní druh sportu (volejbal, lední hokej, 

karate...). Na druhém místě s poloviční četností (8 odpovědí) se umístila literatura. Za ní 

následuje v pěti případech informatika, kterou uvedli ale pouze chlapci. Přátelé / posezení 

v hospůdce a kultura / kino / divadlo se umístily shodně na dalším místě se stejnou frekvencí 

(4). Třikrát pak uvedli žáci jako svůj zájem turistiku, cestování a výlety s rodinou. Na dalších 

několika místech se umístily zájmy žáků, které se v odpovědích vyskytovaly dvakrát: filmy, 

příroda, malování a kreslení, hudba, historie (dějepis) a nakonec automobily. V odpovědích 

žáků se dále vyskytovaly, i když vždy jen jedinkrát, uvedené tyto zájmy: hra na nástroj, přítel 

/ přítelkyně, ruční vyrábění, bunkrologie, pasivní odpočinek, zvířata, skládání plastikových 

modelů, biologie, fotografování, žurnalistika, referáty a seminární práce do školy, péče o 

malé děti, sex, elektronika a na závěr hasiččina. 

V roce 2004 na zadání: „Vypište oblasti Vašeho zájmu." žáci nejčastěji uváděli sport 

(Viz tab.9). Z toho nejčastěji napsali pouze „sport" bez přesnějšího zaměření a ve zbylých 

případech napsali konkrétní druh sportu. Pokud žáci uvedli konkrétní sport, tak se nejčastěji 

vyskytoval tanec, volejbal a kolo. Méně často pak lyžování, karate, nohejbal a fotbal. 

Jako druhou nejčastější oblast zájmu žáci uváděli počítače. Ve většině případů uvedli 

pouze „počítače" a v jednom případě „internet". Na třetím místě v četnosti zájmů se umístil 

zájem o zvířata, z toho bylo čtyřikrát uvedeno pouze „zvířata" a dvakrát „koně". Na dalším 

místě se umístil motorismus a hudba, cestování a přátelé, historie a hra na hudební nástroj, 

televize a anglický jazyk. Nejméně často žáci uváděli jako oblast svého zájmu literaturu, 

chemii, přítele/přítelkyni, umění, vesmír a přírodu. 
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V obou výzkumných sondách se shodně s největší frekvencí umístil sport. Již druhý 

nejfrekventovanější zájem se ale liší. V roce 2004 jím byly počítače, které se v roce 2008 

posunuly na třetí místo, ale v roce 2008 byla druhým nej frekventovanějším zájmem již 

literatura. Na třetím místě se v roce 2004 umístil zájem o zvířata, který se v roce 2008 

propadl s jednou frekvencí až na poslední místa. Zájem o zvířata tedy velmi výrazně během 

čtyř let u těchto žáků poklesl. 

Na dalším místě se v roce 2004 umístila hra na hudební nástroj a hudba jako taková. 

V roce 2008 se hudba samotná v odpovědích vůbec nevyskytovala a hra na nástroj byla 

uvedena pouze jednou. Hudbu a hru na nástroj v roce 2008 nahradily „přátelé" a „kultura". 

V obou letech se ve výčtu zájmů vícekrát (4x a 3x) objevila i turistika a cestování. 

V roce 2008 uváděli žáci některé zájmy, které se v dřívější výzkumné sondě 

neobjevily. Byly to tyto zájmy: sex, ruční vyrábění, fotografování, péče o malé děti, 

žurnalistika. Naopak televize, příroda, lodě, letadla, anglický jazyk, estetické vědy, výtvarná 

výchova a humanitní předměty se vyskytovaly v roce 2004, zatímco v následující sondě již 

nebyly vůbec zmíněny. V obou výzkumných sondách se objevily velmi podobné názvy 

činností, které by mohly vyjadřovat jedno a to samé např. zájem jako učení - psaní referátů a 

seminárních prací, skládání plastikových modelů - lodě a letadla apod. 

Zájmy žáků se sice za čtyři roky značně změnily, ale nejsilnější skupina zájmů (sport 

a počítače) zůstala na prvních místech. Nejvíce znatelný propad byl u zájmu o zvířata, hudbu 

a hru na hudební nástroj a největší vzestup prodělal zájem o literaturu, což by mohlo souviset 

s blížící se maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury. Přátelé a turistika se udrželi 

přibližně na svých pozicích, kdy byly vícekrát (3x - 4x) uvedeny v obou výzkumných 

sondách. Některé zájmy během let zmizely, jiné byly uvedeny nově, ale většinou byly tyto 

zájmy uvedeny pouze jedním, maximálně dvěma žáky. 
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Tab. 9 Individuální zájmy žáků z roku 2004 

Z á i m v žáků 2 0 0 4 
7.áiem Dívkv Chlanci Celkem 
Neodpovězeno 1 0 1 
Sport 5 8 

• tanec 2 
• volejbal 1 1 
• kolo 1 1 li 
• lyžování 1 
• karate 1 
• nohejbal 1 
• fotbal 1 

Počítač 7 
• internet, tvorba webu 2 11 
• grafika 1 
• programování 1 

Zvířata 3 1 6 
• koně, jezdectví 2 

Hra na nástroj 1 
• kytara 2 5 
• keybord 1 
• klavír 1 

Hudba 1 2 
• Kabát, Škwor, Krucipusk 1 5 

• tvrdší hudba (rock, 1 
Automobily 3 4 

• tunning 1 
Turistika, cestování 2 2 4 
Přátelé 3 3 
Historie 2 3 

• opevnění z let 1935-1938 1 
Televize 1 2 

• dokumenty 1 
Anglický jazyk 2 2 

Literatura 1 1 
Příroda 1 1 
Přítelkyně 1 1 
Lodě 1 1 
Letadla 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 
Estetické vědy 1 1 
Umění 1 1 
Občas někam 1 1 
Zábava 1 1 
Vesmír 1 1 
Učení 1 1 
Humanitní 1 1 
Chemie 1 1 
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Tab. 10 Individuální zájmy žáků z roku 2008 
Z á i m v žáků 2 0 0 8 

Záiem Dívkv Chlanci Celkem 
Nezodpovězeno 0 1 1 
Sport 

• basketbal 
• volejbal 
• fotbal 
• lední hokej 
• kolo 
• snowboard 
• karate 
• brusle 
• plavání 
• jezdectví 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 

1 
1 
1 16 

Literatura 5 3 8 
Informatika (programování, web) 

• počítače 
2 
3 

5 

Přátelé 
• posezení v hospůdce 

3 
1 

4 

Kultura 
• divadlo 
• kino 

2 
1 
1 

4 

Turistika, cestování 
• výlety s rodinou 

1 1 
1 3 

Filmy 1 1 2 
Příroda 1 1 2 
Malování, kreslení 2 2 
Hudba 2 2 
Historie (dějepis) 2 2 
Automobily 2 2 
Hra na nástroj • kytara 1 1 
Přítel / Přítelkyně 1 1 
Ruční vyrábění 1 1 
Bunkrologie 1 1 
Pasivní odpočinek 1 1 
Zvířata 1 1 
Skládání plastikových modelů 1 1 
Biologie 1 1 
Fotografování 1 1 
Žurnalistika 1 1 
Referáty a seminární práce do 1 1 
Péče o malé děti 1 1 
Sex 1 1 
Elektronika 1 1 
Hasičství 1 1 
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3.6 Cílová orientace 

Kam se chystají žáci po maturitě a tedy i jejich maturitní předměty jsme zjišťovaly 

proto, abychom získaly cílovou orientaci žáků. Vycházíme z rozdělení žáků na ekonomické, 

humanitní a technické zaměření, kdy ekonomické a technické zaměření zajišťuje, že 

matematika bude součástí dalšího studia, kdežto v humanitním zaměření se bude matematika 

vyskytovat pokud vůbec jen ve velmi malém množství. Proto předpokládáme, že bude 

hodnocení matematiky jistě tímto faktorem velmi ovlivněno. Maturitní předměty jsem 

zjišťovaly i z toho důvodu, že může být rozdíl vtom, když potřebuji z nějakého předmětu 

maturovat kvůli přijímacímu řízení na vysokou školu a již se s ním příliš nesetkám, nebo se 

mu budu se věnovat na vysoké škole, jako hlavnímu oboru. Současně v této kapitole 

srovnáváme, kam se žáci chystají po maturitě s jejich zájmovým zaměřením, které jsem 

získaly na základě Hrabalova dotazníku zájmového zaměření v roce 2004 a odpovědi žáků 

z téhož roku na otázku „Kým budu". 

V dotaznících, které žáci vyplňovali doma, jsme zjišťovaly, co chtějí dělat po 

ukončení jejich studia na gymnáziu. Předem měli připraveny tyto možnosti: půjdou do 

zaměstnání, na vyšší odbornou školu, vysokou školu, kde měli žáci prostor na vypsání svých 

třech nejžádanějších oborů, na jazykovou školu a volná kolonka s možností J iné" . 

Všichni žáci využili pouze kolonku vysokých škol. V instrukci měli žáci uvedeno, že 

na prvním místě mají uvést obor, na který by chtěli jít nejraději. Někteří žáci využili všech tří 

kolonek na odpověď a uvedli tři různé odpovědi, někteří využili jen prvního řádku. Rozdíl 

byl také v tom, že někteří uváděli pouze názvy vysokých škol a někteří vypisovali konkrétní 

obory. Když jsem tato data zpracovávala, byl problém právě ve chvíli, kdy byl uveden pouze 

název vysoké školy. Získala jsem pak jen tu informaci, zda jde daný žák na obor humanitní, 

technický či ekonomický. 

Nejčastěji (Viz tab. 11) se žáci hlásí na České vysoké učení technické v Praze, tuto 

možnost volí ale pouze chlapci. Na dalším místě se umístila Vysoká škola ekonomická 

v Praze a za ní následují humanitně zaměřené obory (Literární akademie J. Škvoreckého, 

Pedagogická fakulta). Na dalších místech se pak umístily obory filosofické a informatika. 

Shodně jen jednou jmenované byly tyto obory: Vysoké učení technické v Brně, fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Škoda auto VŠ, Policejní akademie ČR, historie. 

Chlapci se nejčastěji (Viz tab. 12) hlásí na technický typ studia tzn. České vysoké 

učení technické a Vysoké učení technické a na obory zaměřené na informatiku. Jeden se 
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chystá na studium veterinární a farmaceutické univerzity, druhý na Škoda auto VŠ a poslední 

na fakultu bezpečnostního inženýrství, která je také technického zaměření. 

Dívky volí spíše (Viz tab. 13) humanitně orientované obory tzn. filozofickou fakultu, 

pedagogickou fakultu, VŠ Jana Amose Komenského. Dvě se ale chystají jít na technickou 

školu - České vysoké učení technické - a jedna by ráda studovala na Vysoké škole 

ekonomické. Dvě žákyně se chystají studovat obory zaměřené na veterinářství a jedna by 

ráda studovala na Policejní akademii ČR. 

Tab. 11 Po ukončení studia se chystáte? 
Po ukončení studia se chystáte? 
1. možnost - Kam nejvíce chcete! 

ČVUT fakulta stavební 
fakulta architektury 
fakulta elektrotechnická 

III 
/ 
/ 

5 

VSE III 3 
Humanitní studia 

Literární akademie J. Škvoreckého 
Pedagogická fakulta 

/ 
/ 

2 

VS Jana Amose Komenského / 1 
Filosofická fakulta 

historie 
bohemistika 

/ 
/ 
/ 

3 

Přírodní vědy 
veterinární a farmaceutická 
univerzita 
veterinární a hygienická univerzita 

/ 
/ 

2 

Informatika 
VŠ manažerské informatiky a 
ekonomiky 
MFF informatika 

/ 
/ 

2 

VUT / 1 
Fakulta bezpečnostního inženýrství / 1 
Skoda auto VS / 1 
Policejní akademie CR / 1 
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Tab. 12 Po ukončení studia se chystáte? (Chlapci) 
Po ukončení studia se chystáte? 
1. možnost - Kam nejvíce chcete! 

ČVUT III 3 
VSE II 2 
Informatika 

• VŠ manažerské informatiky a 
ekonomiky 

• MFF informatika 
/ 
/ 

2 

VUT / 1 
Přírodní vědy 

• veterinární a farmaceutická 
univerzita / 

1 

Fakulta bezpečnostního inženýrství / 1 
Škoda auto VŠ / 1 

Tab. 13 Po ukončení studia se chystáte? (Dívky) 
Po ukončení studia se chystáte? 
1. možnost - Kam nejvíce chcete! 

Filosofická fakulta 
• historie 
• bohemistika 

/ 
/ 
/ 

3 

ČVUT II 2 
Humanitní studia 

• Literární akademie J. Škvoreckého 
• pedagogická fakulta 

l 
/ 

2 

Přírodní vědy 
• veterinární a hygienická univerzita 
• veterinární a farmaceutická univerzita 

/ 
/ 

2 

VŠ Jana Amose Komenského / 1 
VSE / 1 
Policejní akademie CR / 1 

65 



Srovnání odpovědí na otázku „Po ukončení studia se chystáte?" a zájmového zaměření 

Po ukončení studia se v roce 2008 žáci nejčastěji chystají studovat technické školy 

(Viz tab. 14), v 6ti případech se jedná o ČVUT a VUT, dva žáci chtějí studovat přímo 

informatiku a po jednom fakultu bezpečnostního inženýrství a VŠ Škoda auto. Všechny tyto 

obory jsou technického rázu a nezbytnou součástí studia je práce na počítači. To odpovídá 

výsledkům z roku 2004, kdy na prvním místě se v hodnocení zájmového zaměření třídy 

umístila orientace na počítače (tzn. COM skór). Toto zaměření zvítězilo s nejvyšším 

průměrným počtem kladných odpovědí, ale současně se také vyznačuje nejvyšší 

směrodatnou odchylkou ze všech zájmových zaměření, což je nejspíše způsobeno výrazně 

silnější orientací chlapců na počítače oproti dívkám. 

Těsně za orientací na počítače (tzn. COM skórem) se v roce 2004 na druhém místě 

umístila u chlapců orientace na elektrotechnické zaměření (tzn. ELE skór) a u dívek orientace 

na výchovu dětí a sociální kontakt (tzn. PED skór). Na třetím místě v zájmové orientaci třídy 

se umístilo technické i současně výtvarné zaměření o stavební činnost (tzn. STA skór). Další 

dvě místa v pořadí obsadilo nejprve technické zaměření na stroje u chlapců a zaměření na 

ochranu zdraví a péči v nemocnici u dívek (tzn. STR/ZDR skór). 

U chlapců se tedy shodují nejčastější zájmová zaměření na počítače, elektrotechnické 

a o stavební činnost s nejčastějším typem studia po ukončení gymnázia tzn. s technickým 

studiem. 

U dívek v roce 2008 převažuje výběr humanitního a přírodovědného typu studia. 

V roce 2004 u dívek byla na prvním z míst orientace na výchovu dětí a sociální kontakt (tzn. 

PED skór), ale v rozporu s tím jen jedna z dívek chce má jako svou první volbu 

pedagogickou fakultu. Další u dívek bylo zaměření na ochranu zdraví a péči v nemocnici u 

dívek (tzn. STR/ZDR skór). 

Na dalších místech (na pátém z devíti) v zájmovém zaměření třídy se v roce 2004 

umístilo humanitní zaměření na kulturu, obzvláště na jazyk (tzn. GYM skór). U dívek toto 

zaměření skončilo dokonce na druhém místě. U dívek se toto zaměření z roku 2004 promítlo 

i do volby následného studia v roce 2008 např. bohemistika, Literární akademie J. 

Škvoreckého apod. 

Na dalších místech v zájmovém zaměření třídy se umístilo chemické a přírodovědné 

zaměření (tzn. CHEM skór) a ekonomické zaměření (tzn. EKON skór). V roce 2008 se 

minimálně tři žáci chystají studovat VŠE a ve dvou případech se žáci zajímají o studium 

přírodních věd (veterinární a farmaceutická univerzita, veterinární a hygienická univerzita). 
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Shodné je i to, že v roce 2004 se na posledním místě se umístila orientace na estetično 

(tzn. VYT skór) a zaměření na činnost směřující k živočišstvu a rostlinstvu, k pěstitelství a k 

chovatelství (tzn. ZEM skór). Ani jednomu z těchto oborů se nechtějí žáci této třídy 

v budoucnosti dle výpovědí z roku 2008 věnovat. 

Lze tedy říci, že zájmová zaměření třídy z roku 2004 ve své podstatě odpovídají 

výběrům žáků jejich následujícího studia v roce 2008. Jediné co se zcela neshoduje je u dívek 

silná orientace na výchovu dětí a sociální kontakt (tzv. PED skór) v roce 2004 a pouze u 

jedné z nich volba pedagogické fakulty. Lze to ale pravděpodobně vysvětlit rolí dívek ve 

společnosti, která je typická na rozdíl od chlapců potřebou pečovat o druhé a spojená 

s mateřstvím. 

Tab. 14 Výsledné zájmové zaměření třídy dle Hrabalova dotazníku zájmového 
zaměření žáků 

Zaměření Poř. N 0 SD 

COM SKÓR 1. 25 6,64 5,44 
ELE/PED SKÓR 2. 25 6,56 3,43 

STA SKÓR 3. 25 6,12 3,60 
STR/ZDR SKÓR 4. 25 5,20 3,79 

GYM SKÓR 5. 25 5,08 3,51 

CHEM SKÓR 6. 25 4,40 2,92 

EKON SKÓR 7. 25 4,32 2,84 
VÝT SKÓR 8. 25 4,04 2,87 

ZEM SKÓR 9. 25 2,00 2,06 
Poř.= pořadí 
0 = Průměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14 
N = počet žáků; 
SD = směrodatná odchylka 
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Tab. 14 a) Výsledné zájmové zaměření žákyň dle dotazníku žákovského zaměření 
Zaměření Poř. N 0 SD 

PED SKÓR 1. 12 6,25 2,09 
GYM SKÓR 2. 12 6,00 3,88 
VÝT SKÓR 3. 12 5,92 3,18 
STA SKÓR 4. 12 5,75 3,55 
EKON SKÓR 5. 12 4,58 2,87 
CHEM SKÓR 6. 12 3,92 2,50 
Z D R S K Ó R 7. 12 3,92 3,20 
COM SKÓR 8. 12 2,42 3,03 
ZEM SKÓR 9. 12 2,25 1,86 
Poř.= pořadí 
0 = Průměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14 
N počet žáků; 
SD = směrodatná odchylka 

Tab. 14 b) Výsledné zájmové zaměření žáků dle dotazníku žákovského zaměření 
Zaměření Poř. N 0 SD 

COM SKÓR 1. 13 10,54 4,05 
ELE SKÓR 2. 13 6,85 4,39 
STA SKÓR 3. 13 6,46 3,76 
STR SKÓR 4. 13 6,38 4,01 

CHEM SKÓR 5. 13 4,85 3,29 
GYM SKÓR 6. 13 4,23 3,03 

EKON SKÓR 7. 13 4,08 2,90 
VÝT SKÓR 8. 13 2,31 1,60 
ZEM SKÓR 9. 13 1,77 2,28 

Poř.= pořadí 
0 = Průměrný počet kladných odpovědí; min. 0 max. 14 
N počet žáků; 
SD = směrodatná odchylka 
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Kým budu? 

Otázku: „Kým budu?" jsme v roce 2004 zvolily proto, abychom zjistily, zda již žáci 

přemýšlí o tom, „kým budou" a zda je to v souladu s jejich zájmy, či nikoliv (Viz tab. 15). 

Z pětadvaceti dotázaných žáků jich sedm odpovědělo, že neví, kým budou. Patnáct žáků 

uvedlo, kým budou, a jedenkrát nebyla uvedena vůbec žádná odpověď. Pokud žáci 

odpovídali, že vědí, kým budou, tak byla většinou uvedena pouze jedna možnost, ale občas 

byly uvedeny i dvě různé odpovědi. Většina odpovědí byla orientována na budoucí profesi, 

ale v několika případech se vyskytly odpovědi orientované na osobnostní charakteristiky 

např. „Budu slušným člověkem.", „Budu důchodcem." atd. 

Porovnala jsem uvedené zájmy žáků a jejich odpovědi na otázku: „Kým budu?", 

abych zjistila, zda se jejich zájmy odrážejí v jejich odpovědích na otázku, kým budou. 

Jedenáct žáků odpovědělo konkrétním zaměstnáním. Žáci vždy ve svých zájmech 

uvedli oblast, která souvisela s jejich volbou, kým budou např. profese novinářky a zájem o 

literaturu, profese programátora a zájem o počítače, profese veterinářky a zájem o koně, 

profese lékárníka a zájem o chemii atd. V jednom případě žákyně chtěla být novinářkou a 

měla spíše obecné zájmy, ze kterých by neznámého člověka nenapadlo, jakou profesi chce 

vykonávat, jako je sport, přátelé a hudba, což nutně nevylučuje, že se skutečně o novinařinu 

zajímá. 

Zbytek žáků na otázku odpověděli, že neví, kým budou, nebo nebyla jejich odpověď 

zaměřená na profesi a z jejich zájmů nelze uzavírat žádné další závěry. 

Srovnání odpovědí na otázky „Kam se po ukončení studia na gymnáziu chystáte?" a 

„Kým budu?" 

Při porovnání odpovědí žáků na otázku z roku 2004 „Kým budu?" s odpověďmi 

z roku 2008 na otázku „Kam se po ukončení studia na gymnáziu chystáte?" se ukázalo 

následující. Nejčastější odpověď z roku 2004 tzn. „budu programátor" se odráží i ve volbách 

v roce 2008. Sice ne ve všech případech se jedná přímo o programování počítačů, nicméně 

orientace na práci s počítačem je v obou případech silná. V roce 2008 ale nenacházíme 

orientaci na právo, která byla zřetelná v odpovědích v roce 2004 („budu právník, notář"). 

V roce 2008 také již nenacházíme jako volbu po ukončení gymnázia orientaci na sport 
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(„budu basketbalistou"). Co z roku 2004 přetrvalo i do roku 2008/je orientace na veterinární 

a lékárenské obory („budu veterinář, lékárník"). 

Tab. 15 Odpovědi žáků na dotaz: „Kým budu?" 

Kým budu? 
Neodpovězeno 1 
Nevím 7 
Vím - programátor 4 

- práce v novinách 2 
- basketbalista 2 
- veterinář 1 
- právník 1 
- notář 1 
- lékárník 1 

Jiná možnost - bůh ví 1 
- budu se věnovat svým zájmům 1 
- slušným člověkem 1 
- to se uvidí 1 
- důchodcem 1 
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3.7 Postoje k předmětům 

Hodnocení obou hodin matematiky může být ovlivněno i celkovým postojem 

k matematice. Proto jsme zjišťovaly postoje ke školním předmětům, abychom věděly, jaké 

místo zaujímá matematika v této třídě mezi ostatními předměty. Na základě dotazníků jsme 

poznaly jak matematiku žáci hodnotí vzhledem k ostatním předmětům z hlediska její 

zajímavosti, obtížnosti, významu, jak se v jejích hodinách žáci snaží, cítí se být na ni nadaní 

apod. Informace z tohoto hodnocení následně srovnáváme s ostatními výsledky tzn. jak ji 

hodnotí ti žáci, kteří z ní budou maturovat, jak hodnotí experimentální a klasickou hodinu ti, 

pro které je matematika zajímavá, snadná a jak je hodnotí ti, pro které je obtížná a 

nezajímavá. 
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Hodnocení obliby předmětů 

Jako nejoblíbenější předmět (Viz tab. 16) žáci jednoznačně označili tělesnou výchovu. 

Dějepis se pak umístil jako druhý nejoblíbenější předmět a za ním se na třetím místě umístil 

anglický jazyk. Čtvrté místo v hodnocení obliby předmětů získaly základy společenských 

věd, páté místo matematika a v těsném závěsu za ní skončil český jazyk. Na posledním místě, 

které ještě hodnotili všichni žáci, se umístil zeměpis. Další předměty již byly hodnoceny jen 

částí žáků, protože v maturitním ročníku žáci navštěvují řadu volitelných předmětů (fyzika x 

biologie x chemie, druhý cizí jazyk...). 

U dívek se na prvních třech místech v pořadí umístil dějepis, základy společenských 

věd a tělesná výchova. Dále pak následoval jazyk český, matematika, zeměpis a na 

posledním místě skončil jazyk anglický. 

U chlapců první místo v oblibě předmětů získala tělesná výchova, za ní pak 

následoval anglický jazyk a dějepis. Další místa získala matematika, základy společenských 

věd. Společně poslední místo získal zeměpis a český jazyk. 

Celkově se tedy matematika v této třídě umístila na pátém místě ze sedmi předmětů, 

které má většina žáků. U dívek matematika také skončila na pátém místě, u chlapců dokonce 

o místo lépe - na čtvrté pozici. 

Tab. 16 Percepce obliby předmětu z hlediska žáků 
Obliba předmětu 

Předmět Celkem Dívky Chlapci Předmět 
0 N SD 0 N SD 0 N SD 

TV 2,14 21 1,01 2,60 10 0,97 1,73 11 0,90 
D 2,50 22 1,30 2,27 11 1,19 2,82 11 1,40 

AJ 2,89 19 1,15 3,67 9 1,00 2,20 10 0,79 
ZSV 3,10 20 1,29 2,44 9 1,33 3,64 11 1,03 

M 3,32 22 1,36 3,55 11 1,13 3,09 11 1,58 
CJ 3,36 22 1,18 3,00 11 1,18 3,73 11 1,10 
Z 3,68 22 1,21 3,64 11 1,43 3,73 11 1,01 

IVT 2,00 4 0,82 3,00 1 - 1,67 3 0,58 
Bi 2,23 13 0,93 2,11 9 0,78 2,50 4 1,29 
F 2,33 9 0,87 3,50 2 0,71 2,00 7 0,58 

CH 2,50 2 0,71 3,00 1 - 2,00 1 -

NJ 3,00 4 1,41 2,50 2 0,71 3,50 2 2,12 
0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
O B L I B A : 1. velmi oblíbený 

2. oblíbený 
3. ani oblíbený, ani neoblíbený 
4. neoblíbený 
5. velmi neoblíbený 
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Hodnocení obtížnosti předmětů 

Jako nejobtížnější předmět (Viz tab. 17) žáci označili matematiku. Za ní na druhém 

místě skončily základy společenských věd a třetí místo získal zeměpis. Na dalších místech 

pak skončil český jazyk, dějepis a anglický jazyk. Jako nejméně obtížný předmět žáci zvolili 

tělesnou výchovu. 

Dívky shodně s celkovými výsledky určily jako nejobtížnější předmět matematiku. 

Druhý nejobtížnější byl zeměpis a třetí místo získal anglický jazyk. Další místa pak obsadily 

tyto předměty: dějepis, základy společenských věd a český jazyk. Jako nejméně obtížný 

předmět dívky označily tělesnou výchovu. 

Podle hodnocení chlapců jsou nejobtížnějším předmětem základy společenských věd. 

Druhé místo u nich pak získala matematika a za ní se umístil český jazyk. Dále pak 

následoval zeměpis, dějepis a český jazyk. Na posledním místě jako nejméně obtížná se i u 

chlapců umístila tělesná výchova. 

Matematika se tedy celkově i u děvčat stala nejtěžším předmětem, u chlapců je ale až 

druhým nejtěžším v pořadí. 

Tab. 17 Percepce obtížnosti předmětů z hlediska žáků 

Obtížnost předmětu 

Předmět Celkem Dívky Chlapci 
Předmět 

0 N SD 0 N SD 0 N SD 

M 2,27 22 0,77 2,09 11 0,70 2,45 11 0,82 
ZSV 2,45 20 1,00 2,67 9 1,12 2,27 11 0,90 

z 2,55 22 1,14 2,36 11 1,21 2,73 11 1,10 
CJ 2,73 22 0,70 2,82 11 0,87 2,64 11 0,50 
D 2,91 22 1,02 2,64 11 0,92 3,12 11 1,08 

AJ 3,00 19 1,15 2,44 9 1,24 3,50 10 0,85 
TV 3,43 21 1,36 3,10 10 1,37 3,73 11 1,35 
Bi 3,77 13 1,17 3,67 9 1,32 4,00 4 0,82 

CH 2,50 2 0,71 2,00 1 - 3,00 1 -

NJ 2,75 4 0,96 2,50 2 0,71 3,00 2 1,41 
F 3,56 9 0,53 3,00 2 0,00 3,71 7 0,49 

IVT 3,00 4 1,83 2,00 1 - 3,33 3 2,08 
0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
O B T Í Ž N O S T : 1. velmi obtížný 

2. obtížný 
3. ani obtížný, ani snadný 
4. snadný 
5. velmi snadný 
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Hodnocení významu předmětů 

Nejvýznamnějším předmětem (Viz tab. 18) se podle hodnocení žáků stal anglický 

jazyk. Za ním shodně na druhém místě, jako druhý nej významnější předmět, skončily český 

jazyk a matematika. Třetí místo pak získal dějepis. Dále pak v pořadí s ubývajícím 

významem následovaly tyto předměty: základy společenských věd a zeměpis. Jako nejméně 

významný předmět, který mají ještě všichni žáci společný, byla označena tělesná výchova. 

Dívky také označily jako nej významnější předmět anglický jazyk, druhé místo pak 

získal jazyk český. Na třetím místě ale na rozdíl od celkových výsledků skončily základy 

společenských věd. Dále pak v pořadí následovala matematika s dějepisem a zeměpis. Jako 

nejméně významný předmět dívky uvedly tělesnou výchovu. 

Chlapci také označili anglický jazyk jako nej významnější předmět ze všech. Druhé 

místo pak získala matematika a třetí místo obsadil český jazyk. Další místa byla pro dějepis, 

zeměpis a tělesnou výchovu. Jako nejméně významný předmět chlapci označili základy 

společenských věd. 

Celkově i u chlapců se matematika umístila jako druhý nej významnější předmět mezi 

všemi, u dívek ale klesla až na čtvrté místo. 

Tab. 18 Hodnocení významu předmětů žáky 

Význam předmětu 

Předmět Celkem Dívky Chlapci Předmět 
0 N SD 0 N SD 0 N SD 

AJ 1,21 19 0,42 1,33 9 0,50 1,10 10 0,32 
CJ 2,50 22 1,19 2,18 11 0,98 2,82 11 1,33 
M 2,50 22 1,30 2,64 11 1,21 2,36 11 1,43 
D 2,86 22 1,08 2,64 11 0,92 3,09 11 1,22 
Bi 3,08 13 1,04 3,00 9 1,00 3,25 4 1,26 

ZSV 3,10 20 1,12 2,56 9 1,01 3,55 11 1,04 
Z 3,32 22 0,95 3,27 11 0,90 3,36 11 1,03 

TV 3,76 21 1,14 4,20 10 0,79 3,36 11 1,29 
IVT 1,75 4 0,96 1,00 1 - 2,00 3 1,00 
NJ 1,75 4 0,96 2,00 2 1,41 1,50 2 0,71 
F 2,33 9 0,50 3,00 2 0,00 2,14 7 0,38 

CH 2,50 2 0,71 3,00 1 - 2,00 1 -

0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
V Ý Z N A M : 1. velmi významný 

2. významný 
3. zčásti významný 
4. málo významný 
5. nevýznamný 
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Prospěch žáků v matematice 

Nejlepšího prospěchu (Viz tab. 19) žáci této třídy dosahují v předmětu tělesná 

výchova a to i s velmi nízkou směrodatnou odchylkou, což svědčí o vysoké homogennosti 

odpovědí. Druhý nejlepší prospěch žáci mají v anglickém jazyce a třetí místo pak získal 

dějepis. Dále se v pořadí umístila biologie, základy společenských věd a český jazyk. Na 

předposledním místě v prospěchu se umístil zeměpis a jednoznačně nejhoršího prospěchu 

žáci dosahují v předmětu matematika. 

Dívky dosahují ve shodě se výsledky celé třídy nejlepšího prospěchu v tělesné 

výchově, druhé místo v hodnocení prospěchu v předmětech se u dívek získala biologie a třetí 

místo dějepis. Dále následuje předmět základy společenských věd, anglický jazyk a český 

jazyk. Poslední dva jmenované skončily na stejném místě i s velmi podobnou směrodatnou 

odchylkou (0,5 a 0,45). Shodně se i s celkovými výsledky na předposledním místě umístil 

zeměpis a jednoznačně na posledním matematika. 

U chlapců na prvním místě v prospěchu skončila opět tělesná výchova a na druhém 

místě anglický jazyk, který u děvčat skončil až na pátém místě. Třetí místo u chlapců 

v kategorii prospěchu získal dějepis. Dále se pak v pořadí umístil český jazyk, základy 

společenských věd a biologie. Opět poslední dvě místa zůstala pro zeměpis a matematiku, 

jako předměty s nejhorším prospěchem. 

V matematice mají chlapci i dívky jednoznačně nejhorší prospěch. 

Tab. 19 Prospěch žáků v jednotlivých předmětech 
Prospěch žáku 

Předmět Celkem Dívky Chlapci Předmět 
0 N SD 0 N SD 0 N SD 

TV 1,14 21 0,36 1,00 10 0,00 1,27 11 0,47 
AJ 1,63 19 0, 60 2,00 9 0,50 1,30 10 0,48 
D 1,73 22 0,83 1,64 11 0,67 1,82 11 0,98 
Bi 1,77 13 0,73 1,44 9 0,53 2,50 4 0,58 

ZSV 2,00 20 0,97 1,67 9 0,71 2,28 11 1,10 
CJ 2,09 22 0,81 2,00 11 0,45 2,18 11 1,08 
Z 2,50 22 0,74 2,27 11 0,47 2,73 11 0,90 
M 2,86 22 0,89 2,91 11 0,83 2,82 11 0,98 

IVT 1,50 4 0,58 2,00 1 - 1,33 3 0,58 
CH 2,00 2 0,00 2,00 1 - 2,00 1 -

F 2,11 9 0,93 2,00 2 0,00 2,14 7 1,07 
NJ 2,50 4 1,00 2,00 2 0,00 3,00 2 1,41 

0 - průměrná známka; N - počet žáků; SD - směrodatná odchylka 
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Hodnocení nadání 

Nejvíce nadaní (Viz tab. 20) se žáci této třídy cítí v předmětu tělesné výchovy. Druhé 

místo u nich získala biologie a na třetím místě skončil dějepis. Dále v pořadí následoval 

anglický jazyk, zeměpis, základy společenských věd a český jazyk. Nejméně nadaní se žáci 

cítí v předmětu matematiky. 

Dívky se nejvíce nadané cítí v hodinách dějepisu. Na druhém místě se v tomto 

hodnocení umístila tělesná výchova. Třetí místo pak získaly současně dva předměty, a to 

biologie a základy společenských věd. Na dalších místech u dívek skončil český jazyk, 

zeměpis a matematika. Dívky se cítí nejméně nadané v předmětu anglického jazyka. 

Chlapci se na rozdíl od dívek cítí nejvíce nadaní v hodinách tělesné výchovy. Druhé 

místo u nich získala biologie a třetí místo anglický jazyk, který u děvčat v hodnocení 

vlastního nadání skončil až na posledním místě. Další u chlapců v pořadí následovaly tyto 

předměty: dějepis, matematika, zeměpis a český jazyk. Nejméně nadaní se chlapci cítí 

v hodinách základů společenských věd. 

Celkově se žáci cítí nejméně nadaní právě v hodinách matematiky. U dívek skončila 

matematika na předposledním místě, u chlapců je dokonce na místě pátém. 

Tab. 20 Hodnocení vlastní míry nadání žáky 

Míra nadání 

Předmět Celkem Dívky Chlapci 
Předmět 

0 N SD 0 N SD 0 N SD 

TV 2,29 21 1,10 2,40 10 1,26 2,18 11 0,98 
Bi 2,46 13 0,97 2,44 9 1,01 2,50 4 1,00 
D 2,59 22 1,30 2,36 11 1,12 2,82 11 1,47 

AJ 3,00 19 0,94 3,44 9 0,73 2,60 10 0,97 
Z 3,05 22 1,21 3,00 11 1,18 3,09 11 1,30 

ZSV 3,05 20 1,19 2,44 9 1,13 3,55 11 1,04 
CJ 3,09 22 0,97 2,82 11 0,87 3,36 11 1,03 
M 3,14 22 1,08 3,27 11 0,90 3,00 11 1,26 

IVT 1,75 4 0,50 2,00 1 - 1,67 3 0,58 
F 2,33 9 0,71 2,00 2 0,00 2,43 7 0,79 

CH 3,00 2 0 3,00 1 - 3,00 1 -

NJ 3,25 4 1,50 2,00 2 0,00 4,50 2 0,71 
0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
NADÁNÍ: 1. velmi nadaný 

2. nadaný 
3. středně nadaný 
4. málo nadaný 
5. nenadaný 

76 



Hodnocení píle 

Celkově se za nejvíce pilné (Viz tab. 21) žáci považují v hodinách dějepisu. Na 

druhém místě žáci označili tělesnou výchovu a na třetím místě biologii. Dále se žáci za méně 

a méně pilné považují v těchto předmětech: základy společenských věd, anglický jazyk, 

matematika a český jazyk. Za nejméně pilné se žáci mají v hodinách zeměpisu. 

Dívky se cítí také shodně s výsledky celé třídy nejvíce pilné v hodinách dějepisu, na 

dalším místě v hodinách základů společenských věd a třetí místo získala biologie. U dívek se 

další v pořadí umístil český jazyk, zeměpis, anglický jazyk a tělesná výchova. Nejméně pilné 

se dívky cítí hodinách matematiky. 

Chlapci se označili jako nejvíce pilní v předmětu tělesné výchovy. Na druhém místě 

pak u nich skončil dějepis a třetí místo v pilnosti chlapců získala matematika. Další místa 

v pořadí u chlapců získaly tyto předměty: anglický jazyk, biologie, základy společenských 

věd. Shodně na posledním místě se umístily předměty český jazyk a zeměpis, ve kterých se 

chlapci cítí nejméně pilní. 

Celkově skončila píle žáků v matematice na předposledním místě, u dívek dokonce na 

posledním. U chlapců ale obsadila třetí místo! 

Tab. 21 Hodnocení vlastní píle v jednotlivých předmětech 

Míra píle 

Předmět Celkem Dívky Chlapci 
Předmět 

0 N SD 0 N SD 0 N SD 

D 2,55 22 1,22 2,18 11 1,17 2,91 11 1,22 
TV 3,00 21 1,00 3,20 10 0,79 2,82 11 1,17 
Bi 3,00 13 1,15 2,78 9 1,09 3,50 4 1,29 

ZSV 3,05 20 1,19 2,33 9 1,12 3,64 11 0,92 
AJ 3,16 19 0,83 3,11 9 1,05 3,20 10 0,63 
M 3,18 22 0,91 3,27 11 0,65 3,09 11 1,14 
CJ 3,27 22 0,94 2,82 11 0,60 3,73 11 1,01 
Z 3,36 22 1,05 3,00 11 1,26 3,73 11 0,65 

IVT 2,25 4 0,50 2,00 1 - 2,33 3 0,58 
CH 2,50 2 0,71 3,00 1 - 2,00 1 -

NJ 2,75 4 0,96 2,00 2 0,00 3,50 2 0,71 
F 3,22 9 1,20 3,50 2 0,71 3,14 7 1,35 

0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
PÍLE: 1. velmi pilný 

2. pilný 
3. středně pilný 
4. málo pilný 
5. neaktivní 
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Hodnocení zajímavosti 

Jako nejzajímavější předmět (Viz tab. 22) žáci označili dějepis. Druhé místo u nich 

získala biologie a na třetím místě skončil anglický jazyk. Další v pořadí s ubývající 

zajímavostí následovaly hodiny zeměpisu, základů společenských věd. tělesné výchovy a 

matematiky. Jako nejméně zajímavý předmět žáci označili český jazyk. 

Pro dívky je nejvíce zajímavým předmětem dějepis. Jako druhý nejzajímavčjší 

předmět dívky označily biologii a třetí místo získaly základy společenských věd. Na dalších 

místech se pak umístily tyto předměty: český jazyk, anglický jazyk, zeměpis a tělesná 

výchova. Za nejméně zajímavý předmět dívky označily matematiku. 

Nej zajímavějším předmětem u chlapců se stal anglický jazyk. Druhým 

nej zajímavějším se stal dějepis a třetí místo získala tělesná výchova. V pořadí s ubývající 

zajímavostí se umístila matematika, biologie, zeměpis a základy společenských věd. Poslední 

místo jako nejméně zajímavý předmět u chlapců získal český jazyk. 

Celkově matematika skončila na předposledním místě v zajímavosti, u dívek dokonce 

na posledním. U chlapců ale skončila již na třetím místě. 

Tab. 22 Hodnocení zajímavosti předmětu 

Míra zajímavosti 

Předmět Celkem Dívky Chlapci Předmět 
0 N SD 0 N SD 0 N SD 

D 2,50 22 1,26 2,36 11 1,12 2,64 11 1,43 
Bi 2,62 13 1,12 2,44 9 1,01 3,00 4 1,41 
AJ 2,79 19 1,03 3,00 9 0,87 2,60 10 1,17 
Z 3,09 22 1,31 3,09 11 1,45 3,09 11 1,22 

ZSV 3,25 20 1,33 2,67 9 1,50 3,73 11 1,01 
TV 3,29 21 1,19 3,80 10 0,92 2,82 11 1,25 
M 3,41 22 1,37 3,91 11 0,94 2,91 11 1,58 
CJ 3,45 22 1,06 2,91 11 0,94 4,00 11 0,89 

IVT 1,75 4 0,50 2,00 1 - 1,67 3 0,58 
F 2,11 9 0,93 3,50 2 0,71 1,71 7 0,49 

CH 2,50 2 0,71 3,00 1 - 2,00 1 -

NJ 3,25 4 1,26 2,50 2 0,71 4,00 2 1,41 
0 - průměrná známka; N - počet žáků; SD - směrodatná odchylka 
P Ř E D M Ě T JE: 1. velmi zajímavý 

2. zajímavý 
3. středně zajímavý 
4. málo zajímavý 
5. nezajímavý 
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Hodnocení nudy 

Celkově se žáci nejméně nudí (Viz tab. 23) v hodinách tělesné výchovy. Druhé místo 

jako nejméně nudní předmět získal dějepis a jako třetí se umístila biologie. Dále v pořadí se 

zvyšující se nudností skončily tyto předměty: základy společenských věd, anglický jazyk, 

zeměpis a matematika. Jako nejvíce nudný předmět žáci označili český jazyk. 

Dívky se nejméně nudí v hodinách dějepisu. Na druhém místě u nich skončila 

současně biologie a základy společenských věd. Další předměty v pořadí se zvyšující se 

nudností byla tělesná výchova, zeměpis a anglický jazyk. U dívek poslední místo získaly 

současně dva předměty, a to matematika a český jazyk. 

Chlapci označili jako předmět, kde se nejméně nudí, tělesnou výchovu. Druhé místo u 

nich pak získal dějepis a na třetím místě u chlapců skončil anglický jazyk. Dále pak následují 

tyto předměty: základy společenských věd a matematika, zeměpis. Jako předmět, ve kterém 

se chlapci nejvíce nudí, určili český jazyk. 

Celkově skončila matematika jako druhá nejnudnější, u dívek získala dokonce místo 

poslední. Chlapci ji označili za třetí nejnudnější předmět. 

Tab. 23 Hodnocení nudy předmětu 

N u d a 

Předmět Celkem Dívky Chlapci Předmět 
0 N SD 0 N SD 0 N SD 

TV 2,29 21 1,10 2,70 10 1,06 1,91 11 1,04 
D 2,59 22 1,14 2,27 11 0,90 2,91 11 1,30 
Bi 2,92 13 1,12 2,67 9 1,00 3,50 4 1,29 

ZSV 3,05 20 1,15 2,67 9 1,32 3,36 11 0,92 
AJ 3,11 19 0,66 3,22 9 0,67 3,00 10 0,67 
Z 3,50 22 1,10 3,18 11 1,25 3,82 11 0,87 
M 3,59 22 1,18 3,82 11 0,98 3,36 11 1,36 
CJ 4,05 22 1,09 3,82 11 1,08 4,27 11 1,10 
CH 2.00 2 0,00 2,00 1 - 2,00 1 -

IVT 2,50 4 0,58 2,00 1 - 2,67 3 0,58 
F 3,11 9 0,93 3,50 2 0,71 3,00 7 1,00 

NJ 3,25 4 1,26 2,50 2 0,71 4,00 2 1,41 
0 - průměrná známka; N - počet žáků; S D - směrodatná odchylka 
PŘI HODINĚ SE: 1. vůbec nenudím 

2. nenudím 
3. ani nenudím, ani nudím 
4. nudím 
5. velmi nudím 
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Celkové hodnocení matematiky 

Matematika skončila mezi všemi předměty jako nejobtížnější předmět celkově u 

všech žáků i u dívek, chlapci ji označili jako druhý nejobtížnější předmět. 

V hodnocení obliby se matematika umístila na pátém místě z osmi hodnocených 

předmětů, tak byla označena i u dívek, chlapci ji přiznali dokonce místo čtvrté. 

Celkově se v hodnocení významu umístila na třetím místě, což je výsledek toho. že 

dívky ji ohodnotily na čtvrtém místě ale chlapci ji označili jako druhý nejvýznamnější 

předmět. 

Žáci také hodnotili zajímavost předmětu, kde matematika získala předposlední místo, 

u dívek dokonce poslední. Chlapci ji ale označili jako čtvrtý nej zajímavější předmět. 

Co se týče prospěchu žáků v tomto předmětu, tak zde získávají všichni žáci i chlapci 

a dívky zvlášť jednoznačně nejhorší známky. 

Celkově se žáci v této třídě necítí na matematiku nadaní, neb se celkově v tomto hodnocení 

umístila na posledním místě. U dívek skončila na předposledním místě. U chlapců 

v hodnocení nadání na předmět skončila na místě pátém. 

Když žáci hodnotili vlastní píli v předmětu, tak matematika celkově skončila na 

šestém místě, u dívek na právě posledním místě, ale u chlapců se dostala již na třetí místo. 

Posledním z kritérií byla míra nudy v předmětu, kde matematika skončila na 

předposledním místě, byla tedy druhá nejnudnější. Dívky ji zvolily dokonce nejnudnějším 

předmětem, ale chlapci ji označili jako čtvrtý nejméně nudný předmět. 

Matematika se podle výroků studentů umístila na posledním místě v oblibě 

předmětů, kde ji žáci ohodnotili jako neoblíbenou. Naopak první místo získala v obtížnosti, 

kde byla označena jako obtížná. Dále ji žáci hodnotili jako zčásti významnou a průměrně se 

domnívají, že jsou na matematiku středně nadaní, i když se v tomto kritériu matematika 

umístila na posledním místě ze všech předmětů, že jsou také středně motivovaní a středně 

pilní. Tento předmět dále označili jako málo zajímavý a současně skončil na posledním místě 

v žebříčku zajímavosti předmětu. Žáci jsou průměrně v tomto předmětu hodnoceni známkou 

2,6. 
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3.8 Vztahy mezi oběma hodinami a charakteristikami žáků 

Flow zážitek při hodinách a preference hodiny 

Žáci. kteří ohodnotili experimentální hodinu jako lepší, při ní měli také v průměru 

příjemnější flow prožitek (Viz tab. 24 a 25). Stejně tak žáci, kteří vybrali jako lepší klasickou 

hodinu, ji v průměru prožívali skutečně příjemněji než hodinu experimentální. Nicméně 

směrodatná odchylka je u flow zážitku v klasické hodině skoro dvakrát tak velká, což svědčí 

o větší nejednotnosti odpovědí žáků a o větší různorodosti odpovědí. Celkově lze ale říci. že 

jakou hodinu žáci zvolili jako lepší, tak ji i jako příjemnější prožívali. 

Tab. 24 Flow prožitek experiment, hodiny Tab. 25 Flow prožitek klasické hodiny 
Flow E 

Lepší E 0 N SD 
0 2,99 13 0,66 
1 2,75 8 0,47 

Celkem 2,90 21 0,59 

Flow K 
Lepší K 0 N SD 

0 3,28 14 0,92 
1 2,61 8 0,93 

Celkem 3,03 22 0,96 
0 = Průměrná hodnota 
N = Počet žáků 
SD = Směrodatná odchylka 
Lepší E = Experimentální hodina / Lepší K = Klasická hodina: 0 = N e 1 = Ano 

Maturita z matematiky a preference hodiny 

Žáci, kteří maturují z matematiky, preferovali hodinu klasickou v pěti případech (Viz 

tab. 26), jen v jednom případě hodinu experimentální a ve dvou případech neviděli mezi 

hodinami rozdíl, nebo nebyli schopni určit, která jim více vyhovovala. Žáci, kteří 

z matematiky nematurují, preferovali v polovině případů hodinu experimentální. Dalším třem 

vyhovovala více hodina klasická a čtyři nebyli schopni říci, která jim vyhovovala více. 

Tab. 26 Maturita z matematiky a preference hodiny 
Maturita z maternal iky a preference hodiny 

Preference hodiny Celkem 
0 1 2 

Celkem 

Maturita z 
M 

0 N 4 7 3 14 Maturita z 
M 1 N 2 1 5 8 

Celkem N 6 8 8 22 
N = Počet žáků, Maturita z matematiky: 0 = N e 1 = Ano 
Preference: 0 = Nerozhodnutí žáci 

1 = Lepší byla experimentální hodina 
2 = Lepší byla klasická hodina 
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Nadání pro matematiku a preference hodiny 

Žáci, kteří se cítí nadaní pro matematiku (= hodnoty 1 a 2) preferují ve 3 případech 

hodinu klasickou (Viz tab. 27) a po jednom případě hodinu experimentální a jeden žák se 

nerozhodl, která hodina mu více vyhovovala. Žáci, kteří se považují za nenadané (= hodnoty 

4 a 5) v matematice, preferovali ve třech případech hodinu experimentální, jeden hodinu 

klasickou a další čtyři se nerozhodli pro žádnou hodinu. Žáci ve středu spektra nadání, kteří 

se cítí středně nadaní, volili shodně pokaždé ve čtyřech případech hodinu experimentální i 

hodinu klasickou. Jen jeden z nich nebyl rozhodnut ani pro jednu z hodin. 

Tab. 27 Nadání pro matematiku a preference hodiny 
Nadání pro matematiku a preference hodiny 

N M Celkem 
1 2 3 4 5 

Celkem 

Preference 
hodiny 

0 
N 0 1 1 3 1 6 

Preference 
hodiny 

0 
% 0,0% 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 

Preference 
hodiny 1 N 0 1 4 2 1 8 Preference 
hodiny 1 

% 0,0% 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 100,0% 
Preference 

hodiny 

2 N 2 1 4 1 0 8 

Preference 
hodiny 

2 
% 25,0% 12,5% 50,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

Celkem N 2 3 9 6 2 22 
Celkem 

% 9,1% 13,6% 40,9% 27,3% 9,1% 100,0% 
N_M = nadání na m a t e m a t i k u 
N A D Á N Í : 1. velmi nadaný 2. nadaný 3. středně nadaný 4. málo nadaný 5. nenadaný 
N = Počet žáků 
% = Počet žáků vyjádřený v procentech 

Preference: 0 = Nerozhodnutí žáci 
1 = Lepší byla experimentální hodina 
2 = Lepší byla klasická hodina 

Orientace na matematiku a preference hodiny 

Pro naší potřebu jsme vytvořily kategorii orientace na matematiku, která sdružuje 

žáky, kteří maturují z matematiky, mají ji oblíbenou či spíše oblíbenou a chystají se na 

vysokou školu ekonomickou či technickou. Žáci jsou umístěni na škále od - maximálně 

orientovaní na matematiku, ti získali 3 body a žáci, kteří nejsou vůbec takto orientovaní 

získali - 1 bod. Žáci, které jsme označily tedy jako orientované na matematiku, volili ve 4 

případech hodinu klasickou (Viz tab. 28), po jednom pak hodinu experimentální a jeden se 

nerozhodl pro žádnou z nich. Ti neorientovaní na matematiku vždy po dvou ohodnotili 
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kladně jak experimentální, tak klasickou hodinu a ve stejném počtu se nerozhodli zvolit 

žádnou z nich. Žáci, kteří jsou velmi málo takto orientováni, preferují ve 4 případech hodinu 

experimentální a jen v jednom případě hodinu klasickou. 

Tab. 28 Orientace na matematiku a preference hodiny 
Orientace na matematiku a preference hodiny 

Preference hodiny Celkem 
0 1 2 

Celkem 

s -1 N 2 2 2 6 
• M <«-> 

-1 
% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% C3 

s 0 N 0 4 1 5 
<y 0 

% 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 
£ 

1 N 1 1 0 2 
« s 1 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
<u w « 
e 

2 N 2 0 1 3 <u w « 
e 

2 
% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

'E 3 N 1 1 4 6 
O 3 

% 16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

Celkem N 6 8 8 22 
Celkem 

% 27,2% 36,4% 36,4% 100,0% 
O r i e n t a c e M = Orientace na matematiku = vysoká škola technická či ekonomická + maturita z matematiky + 

obliba matematiky) 
Preference: 0 = Nerozhodnutí žáci 

1 = Lepší byla experimentální hodina 
2 = Lepší byla klasická hodina 

N = Počet žáků 
% = Počet žáků vyjádřený v procentech 

Potřeba úspěšného výkonu a preference hodiny 

Žáci s malou potřebou úspěšného výkonu (PÚV) preferovali ve čtyřech případech 

hodinu experimentální (Viz tab. 29), ve dvou případech hodinu klasickou a jeden žák se 

nerozhodl pro žádnou.. Žáci, kteří mají naopak velkou PÚV; preferovali ve třech případech 

hodinu klasickou, ve dvou experimentální a také ve dvou se nerozhodli ani pro jednu z nich. 

Žáci se střední PÚV ve třech případech zvolili hodinu klasickou, dva z nich volili hodinu 

experimentální a další tři nezvolili jako lepší žádnou z hodin. Rozdíly mezi žáky s různě 

velkou PÚV ve vztahu k preferenci hodiny však nejsou příliš velké. V průměru se osm z nich 

rozhodlo pro klasickou hodinu a stejně tak osm jich zvolilo hodinu experimentální. K tomu 

se šest žáků nerozhodlo ani pro jednu z hodin. Zdá se tedy, že PÚV nehraje příliš velkou roli 

v preferenci dvou různých hodin. 
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Tab. 29 Potřeba úspěšného výkonu a preference hodiny 
Potřeba úspěšného v ýkonu a preference hodiny 

PUV Celkem 
1 2 3 

Celkem 

Preference 

0 N 1 3 2 6 

Preference 

0 
% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Preference 1 N 4 2 2 8 
Preference 1 

% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% Preference 

2 N 2 3 3 8 

Preference 

2 
% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

Celkem N 7 8 7 22 
Celkem 

% 31,8% 36,4% 31,8% 100,0% 
PÚV = Potřeba úspěšného výkonu: 1= malá 

2 = střední 
3 = velká 

Preference: 0 = Nerozhodnutí žáci 
1 = Lepší byla experimentální hodina 
2 = Lepší byla klasická hodina 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

Potřeba vyhnutí se neúspěchu a preference hodiny 

Žáci s malou potřebou vyhnutí se neúspěchu (PVN) se ve většině případů (3) 

nerozhodli pro žádnou hodinu (Viz tab. 30), dva z nich zvolili hodinu klasickou. Žáci 

s velkou PVN shodně ve dvou případech volili hodinu klasickou, stejně jako hodinu 

experimentální. Jen jeden z nich se nerozhodl ani pro jednu z nich. Žáci se střední PVN 

preferovali hodinu experimentální v šesti případech, hodinu klasickou ve 4 případech a 

nerozhodnutí byli dva z nich. Opět nelze říci že by volbu lepší hodiny jasně ovlivňovala 

velká či malá PVN. 

Tab. 30 Potřeba vyhnutí se neúspěchu a preference hodiny 
Potřeba vyhnutí se neúspěchu a preference hodiny 

PVN Celkem 
1 2 3 

Celkem 

0 N 3 2 1 6 
0 % 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Preference 1 
N 0 6 2 8 

Preference 1 % 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

2 
N 2 4 2 8 

2 % 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Celkem N 5 12 5 22 
Celkem % 22,7% 54,5% 22,7% 100,0% 

PVN = Potřeba vyhnutí se neúspěchu: 1 = malá Preference: 0 = Nerozhodnutí žáci 
2 = střední 1 = Lepší byla experimentální hodina 
3 = velká 2 = Lepší byla klasická hodina 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 
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Zaměření vysoké školy a preference hodiny 

Technicky zaměření žáci volili ve čtyřech případech hodinu klasickou (Viz tab. 31), 

ve dvou případech hodinu experimentální a dva další se nerozhodli ani pro jednu z nich. 

Když se podíváme na humanitně zaměřené žáky, tak čtyři z nich volili hodinu 

experimentální, tři hodinu klasickou a dva nezvolili ani jednu. Ekonomicky orientovaní žáci 

upřednostňovali ve dvou případech hodinu experimentální, po jednom pak hodinu klasickou 

a hodinu žádnou. 

Tab. 31 Zaměření vysoké školy vs. preference hodiny 
Zaměření 

Humanitní Technické Ekonomické 
0 2 2 1 

Preference 1 4 2 2 
2 3 4 1 

Preference: 0 = Nerozhodnutí 1 = Lepší experimentální hodina 2 = Lepší klasická hodina 

Známka a preference hodiny 

Žáci, kteří mají z matematiku jedničku nebo dvojku, preferují ve třech případech 

hodinu klasickou (Viz tab. 32), ve dvou případech pak hodinu experimentální a ve stejném 

počtu se nerozhodli ani pro jednu z nich. Žáci, kteří mají z matematiky čtyřku nebo pětku, 

v jednom případě upřednostňují experimentální hodinu a stejně jako hodinu klasickou a dva 

z nich se nerozhodli pro žádnou. Žáci, kteří mají z matematiky trojku preferují v pěti 

případech hodinu experimentální, ve čtyřech hodinu klasickou a dva nejsou rozhodnuti ani 

pro jednu z nich. 

Tab. 32 Známka a preference hodiny 
Známka a preference hodiny 

Preference hodiny Celkem 
0 1 2 

Celkem 

1 N 0 0 1 1 
2 N 2 2 2 6 

Z M 3 N 2 5 4 11 
4 N 2 0 1 3 
5 N 0 1 0 1 

Cell cem N 6 8 8 22 
Z_M = Známka z matematiky; N = Počet žáků 
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Nuda při matematice a preference hodiny 

Žáci, kteří se při hodině vůbec nenudí nebo nenudí, čtyři z nich preferovali hodinu 

klasickou (Viz tab. 33), jeden hodinu experimentální a jeden se nerozhodl ani pro jednu 

z nich. Žáci, kteří se při matematice ani nenudí, ani nudí se dvakrát nerozhodli pro žádnou 

z hodin a jeden preferoval hodinu experimentální. Ti, co se při hodině nudí a velmi nudí. 

v šesti případech preferují hodinu experimentální, čtyři pak hodinu klasickou a tři žáci se 

nerozhodli ani pro jednu hodinu. 

Tab. 33 Nuda při matematice a preference hodin 
IS uda a preference 

Nuda Celkem 
1,2 3 4 , 5 

Celkem 

Preference 
1 1 1 6 8 

Preference 2 4 0 4 8 Preference 
0 1 2 3 6 

Celkem 6 3 13 22 
PRI H O D I N Ě SE: 1. vůbec nenudím 

2. nenudím 
3. ani nenudím, ani nudím 
4. nudím 
5. velmi nudím 

Preference hodiny - shrnutí 

Experimentální hodinu preferovali žáci, kteří nematurují z matematiky, spíše se při ní 

nudí a cítí se být spíše nenadaní pro matematiku. Tuto hodinu také preferují žáci, kteří nejsou 

orientovaní na matematiku^tzn. nematurují z ní, nebudou ji mít jako stěžejní obor na vysoké 

škole a nemají ji oblíbenou. Experimentální hodinu dále ocenili žáci, kteří mají malou PUV. 

Tuto hodinu také preferovala víc jak polovina žáků, kteří mají z matematiky za známku 

trojku. Experimentální hodinu také spíše volily dívky (5 z 11ti), kdy zbylých tři a tři dívek 

volilo hodinu klasickou nebo ani jednu z nich. 

Klasickou hodinu volili žáci, kteří maturují z matematiky, cítí se být na matematiku 

nadaní, spíše se při ní nenudí, jsou orientovaní matematicky tzn. maturují z ní, budou ji mít 

jako stěžejní obor na vysoké škole a mají ji oblíbenou. Dále tato hodina vyhovovala žákům 

s technickým zaměřením vysoké školy, polovině žákům s jedničkou, dvojkou a trojkou 

z matematiky. Klasickou hodinu volili spíše chlapci (opět v 5ti případech z 11ti), po třech 

pak volili hodinu experimentální, nebo se nerozhodli ani pro jednu hodinu. 
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Experimentální a klasická hodina skončila stejně u žáků, kteří se cítí být na 

matematiku středně nadaní, kteří mají střední a velkou PÚV i PVN. Stejně tak obě byly 

voleny žáky s trojkou z matematiky 
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3.9 Hledání vazeb mezi zjišťovanými proměnnými 

V závěru práce hledáme vazby mezi jednotlivými proměnnými a na základě faktorové 

analýzy se snažíme diskutovat váhu jednotlivých motivačních ukazatelů a najít typové 

konstelace vztahu k matematice. 

3.9.1 Zaujetí při matematice 

V následující kapitole budeme porovnávat jen vybrané ukazatele a to ty, co jsme 

vybraly jako ukazatele zaujetí (zajímavost a píli), ale ještě i některé vybrané jako je prospěch, 

nuda atd. 

Nadání žáků na matematiku 

Dva žáci v této třídě se cítí jako velmi nadaní, tři jako nadaní na matematiku (Viz tab. 

34). Většina žáků (tzn. 9 žáků) se cítí být na matematiku středně nadaní. Šest žáků se popsalo 

jako málo nadaní a dva jako nenadaní. 

N A D Á N Í : 1. velmi nadaný 
2. nadaný 
3. středně nadaný 
4. málo nadaný 
5. nenadaný 

Nadání žáků a zajímavost matematiky 

Žáci, kteří se hodnotí jako velmi nadaní a nadaní, vidí matematiku ve dvou případech 

jako velmi zajímavou (Viz tab. 35), ve dvou případech zajímavou a jeden ji označil za 

nezajímavou. Jinak mezi žáky, pro které je matematika zajímavá, patří i žáci, kteří se cítí být 

na matematiku středně nadaní. Žáci, kteří se popsali jako málo nadaní či nenadaní, pro ně je 

matematika málo zajímavá či nezajímavá. 

Tab. 34 Nadání žáku na matematiku 

Nadání žáků na matematiku 
Míra nadání 1 2 3 4 5 

N 2 3 9 6 2 

N = počet žáků 
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Tab. 35 Nadání vs. zajímavost matematiky 
Nadání vs. zajímavost 

Nadání 
1 2 3 4 5 

Zajímavost 

1 1 1 1 0 0 

Zajímavost 
2 1 1 1 0 0 

Zajímavost 3 0 0 3 0 0 Zajímavost 
4 0 0 3 3 1 

Zajímavost 

5 0 1 1 3 1 
Celkem 2 3 9 6 2 

P Ř E D M Ě T JE: 1. velmi zajímavý 2. zajímavý 3. středně zajímavý 4. málo zajímavý 5. nezajímavý 
N A D Á N I : 1. velmi nadaný 2. nadaný 3. středně nadaný 4. málo nadaný 5. nenadaný 

Nadání žáků a jejich píle v matematice 

Žáci, kteří se cítí být na matematiku velmi nadaní či nadaní se v ní hodnotí (Viz tab. 

36) - jeden jako velmi pilný, dva jako pilní a dále po jednom jako středně pilný a málo pilný. 

Ještě jeden žák se cítí být pilný v matematice a ten se na ni cítí být středně nadaní. Jinak málo 

nadaní a nenadaní žáci se popsali jako středně pilní a málo pilní. 

Tab. 36 Nadání vs. píle v matematice 
Nadání vs. píle 

Nadání 
1 2 3 4 5 

1 1 0 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 

Píle 3 0 1 4 4 1 
4 0 1 3 2 1 
5 0 0 1 0 0 

Cel tem 2 3 9 6 2 
PÍLE: 1. velmi pilný 2. pilný 3. středně pilný 4. málo pilný 5. neaktivní 
N A D Á N I : 1. velmi nadaný 2. nadaný 3. středně nadaný 4. málo nadaný 5. nenadaný 

Známka z matematiky a nadání pro matematiku 

Žáci, kteří se cítí být na matematiku velmi nadaní (1) či nadaní (2), mají ve třech 

případech z matematiky dvojku a po jednom jedničku a trojku (Viz tab. 37). Žáci, kteří se cítí 

být pro matematiku málo nadaní (4) či nenadaní (5), mají v šesti případech trojku a ve dvou 
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případech čtyřku. Žáci, kteří se považují za středně nadané, mají ve čtyřech případech trojku, 

ve třech dvojku a po jednom čtyřku a pětku. 

Tab. 37 Známka z matematiky a nadání pro matematiku 
Známka z matematiky a nadání pro matematiku 

N M Celkem 
1 2 3 4 5 

Celkem 

1 N 1 0 0 0 0 1 
2 N 0 3 3 0 0 6 

Z M 3 N 1 0 4 5 1 11 
4 N 0 0 1 1 1 3 
5 N 0 0 1 0 0 1 

Celkem N 2 3 9 6 2 22 
Z _ M = Známka z matematiky 
N _ M = nadání pro matematiku 
N = Počet žáků 
N A D A N Í : 1. velmi nadaný 2. nadaný 3. středně nadaný 4. málo nadaný 5. nenadaný 

Vysoká škola (VŠ) a zajímavost matematiky 

Ti žáci, kterým přijde matematika velmi zajímavá či zajímavá, se chystají jít v šesti 

případech na technickou vysokou školu (ČVUT, VUT) (Viz tab. 38). Ti žáci, co vidí 

matematiku jako málo zajímavou až nezajímavou, jdou většinou na humanitně orientované 

vysoké školy, popřípadě na ekonomickou či přírodovědnou vysokou školu, jeden žák jde 

dokonce na školu technickou. 

Tab. 38 Vysoká škola a zajímavost matematiky 
Vysoká škola a zajímavost matematiky 

Zajímavost 
1 2 3 4 5 

VŠ 

H 0 0 0 4 3 

VŠ E 0 0 2 2 0 
VŠ 

T 3 3 1 1 0 VŠ 

P 0 0 0 1 1 
Cel cem 3 3 3 8 4 

u u 
P R E D M E T JE: 1. velmi zajímavý 2. zajímavý 3. středně zajímavý 4. málo zajímavý 5. nezajímavý 
V Š = vysoká škola 
H = Humanitní, E = Ekonomická, T = Technická, P = Přírodovědná (tzn. veterinární a farmaceutická) 
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Vysoká škola (VŠ) a píle v matematice 

Ti, co jsou v matematice velmi pilní či pilní, jdou na technicky zaměřenou vysokou 

školu (Viz tab. 39). Ti nejméně pilní žáci jsou ve většině případů zaměření na humanitní 

obory na vysoké škole a po jednom pak na technickou, ekonomickou a přírodovědnou VŠ. 

Tab. 39 Vysoká škola a píle v matematice 
Vysoká škola a píle v matematice 

Píle 
1 2 3 4 5 

H 0 0 3 4 0 

VŠ E 0 0 2 1 1 
VŠ 

T 1 3 4 1 0 
P 0 0 1 1 0 

Celkem 1 3 10 7 1 
PILE: 1. velmi pilný 2. pilný 3. středně pilný 4. málo pilný 5. neaktivní 
H = Humanitní, E = Ekonomická, T = Technická, P = Přírodovědná (tzn. veterinární a farmaceutická) 

Píle v matematice a známka 

Zaujetí při matematice jsme si definovaly pro svou potřebu skrze píli žáků 

v matematice a skrze to, jak zajímavá matematika žákům přijde. 

Žáci, kteří se hodnotí jako velmi pilní či pilní, mají ve dvou případech dvojku a po 

jednom případě jedničku a trojku z matematiky (Viz tab. 40). Žáci, kteří se vidí jako středně 

pilní, mají v sedmi případech trojku, ve dvou dvojku a v jednom čtyřku z matematiky. Žáci, 

kteří se popsali jako málo pilní či neaktivní, mají ve třech případech trojku, po dvou 

případech dvojku a čtyřku a jeden má pětku. 

Tab. 40 Vztah píle v matematice a známky 
Píle a známka 

Píle Celkem 
1 ,2 3 4 , 5 

Celkem 

1 1 0 0 1 
2 2 2 2 6 

Známka 3 1 7 3 11 
4 0 1 2 3 
5 0 0 1 1 

Celkem 4 10 8 22 
PILE: 1. velmi pilný 2. pilný 3 . středně pilný 4. málo pilný 5. neaktivní 
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Nuda při matematice a známka 

Žáci, kteří se při matematice vůbec nenudí či nenudí, mají ve třech případech dvojku, 

ve dvou případech trojku a v jednom jedničku z matematiky (Viz tab. 41). Ti, co se ani nudí, 

ani nenudí mají po jednom dvojku, trojku a čtyřku. Ti žáci, co se nudí a velmi nudí, mají 

v osmi případech trojku, ve dvou případech dvojku a čtyřku a v jednom případě pětku z 

matematiky. 

Tab. 41 Vztah nudy při matematice a známky 
Nuda a známka 

Nuda Celkem 
1 ,2 3 4 , 5 

Celkem 

1 1 0 0 1 
2 3 1 2 6 

Známka 3 2 1 8 11 
4 0 1 2 3 
5 0 0 1 1 

Celkem 6 3 13 22 
PŘI H O D I N Ě SE: 1. vůbec nenudím 2. nenudím 3. ani nenudím, ani nudím 4. nudím 5. velmi nudím 

Zajímavost matematiky a známka 

Žáci, kteří matematiku hodnotí jako velmi zajímavou a zajímavou, mají za známku 

z matematiky: jeden jedničku, tři dvojku a dva trojku (Viz tab. 42). Ti, žáci, pro které je 

matematiky středně zajímavá, mají v jednom případě dvojku a dva mají trojku. Zbytek žáků, 

kteří vidí matematiku jako málo zajímavou nebo nezajímavou, mají ve dvou případech 

dvojku, v sedmi případech trojku, tři mají čtyřku a jeden z nich má pětku. 

Tab. 42 Vztah známky a zajímavosti matematiky 
Známka a zajímavost 

Zajímavost Celkem 
1 ,2 3 4 , 5 

Celkem 

Známka 

1 1 0 0 1 

Známka 
2 3 1 2 6 

Známka 3 2 2 7 11 Známka 
4 0 0 3 3 

Známka 

5 0 0 1 1 
Celkem 6 3 13 22 

P Ř E D M Ě T JE: 1. velmi zajímavý 2. zajímavý 3. středně zajímavý 4. málo zajímavý 5. nezajímavý 
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Zajímavost matematiky a maturita z matematiky 

Osm žáků z této třídy maturuje z matematiky (Viz tab. 43). Pět z nich vidí 

matematiku jako velmi zajímavou nebo zajímavou, dva jako středně zajímavou a jeden 

dokonce jako málo zajímavou až nezajímavou. Zbylých čtrnáct žáků. kteří z matematiky 

nematurují, ji popsali v jednom případě jako velmi zajímavou až zajímavou, v jednom 

případě středně zajímavou a dvanáct z nich ji označilo za málo zajímavou až nezajímavou. 

Tab. 43 Vztah zajímavosti matematiky a maturity 
Maturita a zajímavost 

Zajímavost Celkem 
1,2 3 4 ,5 

Celkem 

Maturita z 1 5 2 1 8 
M 0 1 1 12 14 

Celkem 6 3 13 22 
P R E D M E T JE: 1. velmi zajímavý 2. zajímavý 3. středně zajímavý 4. málo zajímavý 5. nezajímavý 

Píle v matematice a maturita z matematiky 

Zjišťovaly jsme i vztah píle v matematice a maturity z matematiky (Viz tab. 44). 

Maturující žáci z matematiky v počtu třech se ohodnotili jako velmi pilní či pilní 

v matematice. Čtyři se popsali jako středně pilní a jeden jako málo pilný až neaktivní. Ti, co 

nematurují z matematiky, se vidí jen v jednom případě jako velmi pilní až pilní, v šesti 

případech středně pilní a sedm z nich se popsalo jako málo pilní až neaktivní. 

Tab. 44 Vztah píle v matematice a maturity 
Píle a maturita 

Píle Celkem 
1,2 3 4 , 5 

Celkem 

Maturita z 1 3 4 1 8 
M 0 1 6 7 14 

Celkem 4 10 8 22 
PILE: 1. velmi pilný 2. pilný 3. středně pilný 4. málo pilný 5. neaktivní 

93 



Zaujetí při matematice - shrnutí 

Ti žáci (4), kteří se označili za velmi pilné či pilné, mají z matematiky jedničku 

dvojku i trojku. Ti co se při matematice nenudí (6 žáků), mají známky opět od jedničky do 

trojky a ti (6 žáků), kterým přijde matematika velmi zajímavá až zajímavá, mají opět jeden 

jedničku, tři dvojku a dva trojku z matematiky. Žáci, kteří pociťují podle nás zaujetí při 

matematice tzn., že jsou pilní a matematika jim přijde zajímavá, mají z matematiky lepší 

známky tzn. jedničku a dvojku a trojku. Nicméně i jiní žáci se dvojkami a trojkami 

z matematik>ynejsou v matematice pilní a dokonce jim přijde matematika nezajímavá. 

Nadaní žáci hodnotí matematiku jako spíše zajímavou, mají v ní lepší známky, ale 

nejsou v ní jednoznačně pilnější než žáci, kteří se považují za méně nadané. Ti matematiku 

hodnotí jako méně zajímavou a nejsou v ní příliš pilní. 

Jednoznačně žáci, kteří se chystají jít na technickou vysokou školu, hodnotí oproti 

ostatním žákům matematiku jako zajímavou a jsou při ní pilní. Opačným pólem jsou žáci 

humanitně orientovaní, kteří vidí matematiku jako málo zajímavou a nejsou při ní příliš pilní. 

Ti žáci, co maturují z matematiky, ji jednoznačně označují jako zajímavou, oproti 

žákům, kteří z ní nematurují. Zajímavé je, že jen tři žáci z osmi maturujících se označili jako 

velmi pilní či pilní. Ti co nematurují se vidí jako méně pilní, což se ale u nich dalo očekávat. 
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3.9.2 Orientace na matematiku 

Ze získaných dat jsme se zaměřily na žáky orientované na matematiku tzn. že se 

chystají jít na vysokou školu, kde je matematika stěžejní součástí, maturují z matematiky a 

mají ji velmi oblíbenou či oblíbenou. Podle jednotlivých získaných faktorů jsme se pokusíme 

charakterizovat tuto skupinu žáků. 

Orientace na matematiku a preference hodiny 

Pro naší potřebu jsme vytvořily kategorii orientace na matematiku, která sdružuje 

žáky, kteří maturují z matematiky, mají ji oblíbenou či spíše oblíbenou a chystají se na 

vysokou školu ekonomickou či technickou. Žáci jsou umístěni na škále od - maximálně 

orientovaní na matematiku, ti získali 3 body a žáci, kteří nejsou vůbec takto orientovaní 

získali - 1 bod. Žáci, které jsme označily tedy jako orientované na matematiku, volili ve 4 

případech hodinu klasickou (Viz tab. 45), po jednom pak hodinu experimentální a jeden se 

nerozhodl pro žádnou z nich. Ti neorientovaní na matematiku vždy po dvou ohodnotili 

kladně jak experimentální, tak klasickou hodinu a ve stejném počtu se nerozhodli zvolit 

žádnou z nich. Žáci, kteří jsou velmi málo takto orientováni, preferují ve čtyřech případech 

hodinu experimentální a jen v jednom případě hodinu klasickou. 

Tab. 45 Orientace na matematiku a preference hodiny 
Orientace na matematiku a preference hodiny 

Preference hodiny Celkem 
0 1 2 

Celkem 
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at
ik

u -1 N 2 2 2 6 
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0 N 0 4 1 5 

O
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ce
 n
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1 N 1 1 0 2 
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 n
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at
ik

u 

2 N 2 0 1 3 

O
ri

en
ta

ce
 n

a 
m

at
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at
ik
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3 N 1 1 4 6 
Cel tem N 6 8 8 22 

Orientace_M = Orientace na matematiku = vysoká škola technická či ekonomická + maturita z matematiky + 
obliba matematiky) 

Preference: 0 ,00 = Nerozhodnutí žáci 
1,00 = Lepší byla experimentální hodina 
2 ,00 = Lepší byla klasická hodina 

N = Počet žáků 
% = Počet žáků vyjádřený v procentech 
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Známka z matematiky a obliba matematiky 

Žáci, kteří mají matematiku jako oblíbenou (1) či spíše oblíbenou (2), mají ve čtyřech 

případech z matematiky dvojku, v jednom případě jedničku a ve dvou případech trojku (Viz 

tab. 46). Žáci, kteří matematiku mají jako spíše neoblíbenou (4) a neoblíbenou (5), mají 

v šesti případech z ní trojku, ve třech případech čtyřku a jeden z nich má pětku. Žáci, kteří ji 

mají ani oblíbenou, ani neoblíbenou, tři z nich mají trojku a dva dvojku z matematiky. 

Tab. 46 Známka z matematiky a obliba matematiky 
Známka z matematiky a obliba matematiky 

Obliba matematiky Celkem 
1 2 3 4 5 

Celkem 

Z M 

1 N 1 0 0 0 0 1 

Z M 
2 N 0 4 2 0 0 6 

Z M 3 N 1 1 3 3 3 11 Z M 
4 N 0 0 0 1 2 3 

Z M 

5 N 0 0 0 0 1 1 
Celkem N 2 5 5 4 6 22 

Z _ M = Známka z matematiky 
N = Počet žáků 
O B L I B A : 1. velmi oblíbený 2. oblíbený 3. ani oblíbený, ani neoblíbený 4. neoblíbený 5. velmi neoblíbený 

Maturita a známka z matematiky 

Žáci, kteří maturují z matematiky, mají ve čtyřech případech trojku, ve třech 

případech dvojku a v jednom případě jedničku (Viz tab. 47). Žáci, kteří z matematiky 

nematurují, získali v sedmi případech trojku^ve třech případech dvojku a stejně tak čtyřku a 

jeden z nich má z matematiky pětku. 

Tab. 47 Maturita a známka z matematiky 
Maturita a známka z matematiky 

Maturita Celkem 
0 1 

Celkem 

1 N 0 1 1 
2 N 3 3 6 

Z M 3 N 7 4 11 
4 N 3 0 3 
5 N 1 0 1 

Cel cem N 14 8 22 
Z _ M = Známka z matematiky 
Maturi ta z matemat iky : 0 = N e 

1 = Ano 
N = Počet žáků 
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Vysoká škola s matematikou a známka z matematiky 

Žáci, kteří se chystají jít na vysokou školu, kde základní součástí je matematika tzn. 

vysoká škola ekonomická či technická, mají v jednom případě jedničku, ve čtyřech případech 

dvojku a v sedmi případech trojku (Viz tab. 48). Jeden žák, který se také chystá na tento typ 

vysoké školy, má dokonce pětku. Žáci, kteří se chystají na jiný směr vysoké školy např. 

humanitní, tak mají ve dvou případech dvojku, ve čtyřech případech trojku a tři z nich čtyřku. 

Tab. 48 VŠ s matematikou a známka z matematiky 
Vysoká škola s matematikou a známka z matematiky 

VS M Celkem 
0 1 

Celkem 

Z_M 

1 N 0 1 1 

Z_M 
2 N 2 4 6 

Z_M 3 N 4 7 11 Z_M 
4 N 3 0 3 

Z_M 

5 N 0 1 1 
Cel cem N 9 13 22 

Z M = Známka z matematiky, N = Počet žáků 
V Š M = Vysoká škola matematického zaměření tzn. technická či ekonomická 
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3.9.3 Typologie žáků 

Pro vytvoření jednotlivých typologických skupin žáků, jsme vzaly za třídící kritérium 

známku z matematiky, současně se však snažím vytvořit typy žáků na základě pohlav í a 

maturity z matematiky (Viz tab. 49). 

1) Jediný žák (chlapec) má z matematiky jedničku. Tento žák má matematiku za 

velmi oblíbenou a cítí se v ní velmi nadaný, bude z ní maturovat. Lepší prožitek flow měl 

v klasické hodině, sám ji také jako lepší hodnotil. Pozitivní mu na ni přišlo to. že více učil 

profesor a byla konkrétnější. Tento žák jako své zájmy uvedl informatiku a sport, jeho 

zájmové zaměření je na práci s počítačem a chystá se jít na vysokou školu technického 

zaměření. Tento žák má velkou potřebu úspěšného výkonu (dále PÚV) a střední potřebu 

vyhnutí se neúspěchu (dále PVN). U tohoto žáka se ukázkově shoduje jeho postoj 

k matematice s jeho zájmy se zájmovým zaměřením a následně s volbou vysoké školy. 

2) Šest žáků z celé třídy má z matematiku dvojku. Čtyři dívky a dva chlapci. Dvě 

dívky z matematiky maturují, ty j i mají za oblíbenou a jedna se cítí být na ni nadaná a druhá 

středně nadaná. Obě měly příjemnější flow zážitek v hodině klasické, jedna ale uvedla, že 

upřednostňuje hodinu experimentální a druhá si nevybrala ani jednu z nich. Obě dívky mají 

zájmové zaměření na stavební činnosti a chystají se jít na vysokou školu s technickým 

zaměřením. Na žádném zájmu se neshodly a uváděly tyto své koníčky: malování, kultura, 

sport, cestování a fotografování. Jedna dívka má velkou PÚV i PVN a druhá střední PUV i 

PVN. Další dvě dívky, které nematurují z matematiky, ji mají za ani oblíbenou, ani 

neoblíbenou a jedna se na ni cítí být nadaná a druhá středně nadaná. Jedna měla lepší flow 

prožitek v hodině experimentální, druhá v hodině klasické, což také samy uvedly. Jedna 

z nich je zájmově zaměřená na kulturu a jazyk a chystá se na humanitní typ vysoké školy, 

druhá, která je zájmově zaměřená na předškolní výchovu dětí by ráda šla na přírodovědně 

orientovanou vysokou školu. Dívky se opět na žádném zájmu neshodly a uvedly tyto své 

koníčky: sport, přátelé, zvířata, hudba, četba, atd. Jedna z dívek má střední PÚV i PVN, 

druhá má malou PÚV a velkou PVN. 

Chlapci, z nichž jeden z matematiky maturuje a druhý nikoliv, mají oba dva 

matematiku za oblíbenou a jeden se cítí být na ni nadaný a druhý středně nadaný. Chlapec, 

který z matematiky maturuje, měl příjemnější flow prožitek v hodině klasické, sám ji také za 

lepší označil. Druhý chlapec se první hodiny nezúčastnil, proto to nelze u něj srovnávat. 

Chlapci jsou zájmově zaměření jeden na chemickou orientaci a druhý na zaměření na práci 

s počítačem, oba se chystají jít na technickou vysokou školu. Jeden žák neuvedl žádné své 
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zájmy a druhý napsal tyto: sport, počítač, četba. Jeden z žáků má malou PÚV a střední PVN, 

druhý to má přesně naopak tzn. střední PÚV a malou PVN. 

3) Jedenáct žáků v této třídě má z matematiky trojku. Jde o čtyři dívky a sedm 

chlapců. Pokud se nejprve zaměříme na dívky, tak žádná z nich z tohoto předmětu 

nematuruje, dvě mají matematiku za ani oblíbenou, ani neoblíbenou a cítí se být na ni středně 

nadané. Další dvě dívky se cítí být málo nadané a mají matematiku za neoblíbenou nebo 

velmi neoblíbenou. Tři dívky měli lepší flow prožitek v hodině experimentální, dvě z nich to 

tak i samy uvádějí, ale třetí sama vybrala jako lepší klasickou hodinu. Dívka, která měla 

příjemnější flow prožitek v klasické hodině, sama ale jako lepší vybrala hodinu 

experimentální. Dvě dívky se nezúčastnily dotazníkového šetření na zájmové zaměření a 

zbylé dvě mají zaměření jedna na stavební činnosti a druhé zaměření na kulturu a jazyk a 

také na výtvarné činnosti. Tři dívky se chystají jít na humanitně zaměřenou vysokou školu, 

čtvrtá jde ekonomickým směrem. Co se týče zájmů těchto dívek, tak tři se shodly na četbě, 

dvě na sportu a na přátelích, dále pak uvedly kulturu, historii a referáty. Dvě dívky mají 

střední PVN a dvě velkou, dvě pak mají velkou PÚV a další dívka malou a poslední dívka 

střední PÚV. 

Čtyři chlapci maturují z matematiky a každý hodnotí její oblibu zcela jinak, akorát 

jako velmi neoblíbenou ji neohodnotil žádný z nich. Dva tito chlapci se považují za středně 

nadané na matematiku, jeden za velmi nadaného a jeden za málo nadaného. Dva z těchto 

žáků měli příjemnější flow prožitek v hodině klasické, sami také tuto hodinu vybrali. Jeden 

žák měl příjemnější flow prožitek v hodině experimentální, ale sám uvedl jako pro něj lepší 

hodinu klasickou, protože podle něho žáci při experimentální hodině nespolupracovali 

s vyučujícím. Poslední žák měl v obou hodinách stejné flow prožitky, sám pak žádnou 

hodinu nezvolil jako lepší. Tři tito žáci mají zájmové zaměření na práci s počítačem a jeden 

na stavební činnosti. Tři z nich se také chystají jít na technickou vysokou školu, jeden na 

ekonomickou. Všichni tito chlapci uvedli mezi svými zájmy sport, pak se vždy po dvou 

shodli na autech, počítačích a hudbě. Dva žáci mají střední PÚV a dva velkou. Pak mají opět 

dva střední PVN a dva malou. 

Tři žáci (chlapci) z matematiky nematurují. Dva ji mají za velmi neoblíbenou a jeden 

za neoblíbenou. Dva z nich se na ni cítí málo nadaní a jeden nenadaný. Dva měli příjemnější 

flow prožitek v hodině experimentální, také ji tak sami hodnotili. Třetí žák měl příjemnější 

flow prožitek v klasické hodině, sám jako lepší žádnou hodinu nevybral. Ve dvou případech 

mají žáci zájmové zaměření na počítače a v jednom případě na stavební činnosti. Každý žák 

se chystá jít na vysokou školu sjiným zaměřením - přírodovědným, technickým a 
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ekonomickým. Dva žáci se shodli na sportu jako na tom, čemu se věnují ve volném čase. 

Dále pak tito tři žáci mezi své zájmy řadili: hasiččinu, četbu, přírodu, cestování a přátele. 

Dva žáci mají malou PÚV a jeden střední. Dva pak mají zase střední PVN a jeden ji má 

malou. 

4) Tři žáci mají z matematiky čtyřku, jde o samé dívky. Dvě žákyně mají 

matematiku za neoblíbenou, jedna za spíše neoblíbenou. Co se týče jejich nadání na 

matematiku, tak každá se cítí nadaná jinak. Jedna středně nadaná, druhá málo nadaná a třetí 

nenadaná. Tyto dívky se neshodují ani v tom, ve které z hodin měly příjemnější flow 

prožitek. Jedna se cítila lépe v klasické hodině, druhá v experimentální a třetí se cítila v obou 

stejně. Dvě z nich nevybrali ani jednu hodinu jako lepší a pro jednu dívku byla lepší klasická 

hodina, protože jí vyhovuje spíše počítat příklady společně na tabuli. Všechny tři dívky se 

chystají na vysokou školu s humanitním zaměřením. Jejich zájmová zaměření jsou u jedné na 

kulturu a jazyk, u druhé na stavební činnosti, výtvarné činnosti a předškolní institucionální 

výchovu dětí a u poslední dívky na výtvarné činnosti. Jako své zájmy tyto dívky uvedly 

všechny sport, dále pak historii a literaturu. Rozdílné jsou dívky i v potřebě úspěšného 

výkonu a v potřebě vyhnutí se neúspěchu. Jedna má PÚV malou a PVN velkou, druhá má 

zase velkou PÚV a střední PVN a třetí má střední PÚV a malou PVN. Ani v jednom se tedy 

opět neshodly. Tyto žákyně nejsou orientovány na matematiku, jejich postoje k ní patří k těm 

horším. Ač by tato skupina dívek mohla být homogenní vzhledem k výběru hodiny, která jim 

více vyhovovala, tak tomu je právě naopak. 

5) Jediný žák (chlapec) má z matematiky pětku. Pro něho je matematika 

neoblíbená a cítí se na ni být středně nadaný. Tento žák měl příjemnější flow prožitek 

v hodině experimentální, sám ji také hodnotil jako lepší, byla pro něj zajímavější. Tento 

chlapec se chystá jít na vysokou školu s ekonomickým zaměřením. Zájmové zaměření tohoto 

žáka je na práci s počítačem a jako své zájmy uvedl informatiku a elektroniku. Tento žák má 

malou potřebu úspěšného výkonu a střední potřebu vyhnutí se neúspěchu. 

V této kapitole jsme se pokusily vytvořit určité typové skupiny, v nichž by se 

sdružovali žáci si navzájem podobní (v námi sledovaných charakteristikách). Tato naše snaha 

však nevyšla příliš dobře, protože vytvořené skupiny žáků nejsou ve svých charakteristikách 

příliš homogenní. 
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3.9.4 Faktorová analýza 

Na základě faktorové analýzy se snažíme diskutovat váhu jednotlivých motivačních 

ukazatelů a najít typové konstelace vztahu k matematice. Extrakce faktorů byla provedena 

metodou hlavních komponent, rotace byla provedena metodou VARIMAX. Počet faktorů byl 

dán tím, aby i nejslabší z nich vyčerpal více rozptylu než původní proměnné (ty jsou 

standardizovány tak, že rozptyl každé z nich je roven jedna). 

Nejprve jsme k faktorové analýze zvolily sedm proměnných, ze kterých nám vzešly 

dva faktory (Viz tab. 50). První faktor, který vysvětluje 45% celkové variability souboru 

proměnných, je sycen proměnnými: známka z matematiky, obliba matematiky, nadání na 

matematiku, maturita z matematiky a potřeba úspěšného výkonu. Tento faktor je tvořen žáky 

neorientovanými na matematiku, jde o žáky^ kteří nevolí VŠ s matematickým zaměřením, 

nematurují z matematiky, mají horší známku z matematiky, na kterou se cítí spíše nenadaní a 

mají ji jako spíše neoblíbenou, nejsou výkonoví. Druhý faktor, který vyčerpal 22% celkové 

variability souboru proměnných, sdružuje žáky, kteří se v matematice nebojí a volí VŠ 

s matematickou orientací, kteří budou z matematiky maturovat. 

Když jsme do faktorové analýzy přidaly ještě další dvě proměnné (prožitek flow ve 

dvou sledovaných hodinách), tak nám vznikly faktory tři (Viz tab. 51). První faktor, který 

vysvětluje 43% celkové variability souboru proměnných, v podstatě kopíruje již popsaný 

faktor žáků neorientovaných na matematiku, ale přidává se ještě horší flow zážitek v klasické 

hodině. Druhý faktor, který vyčerpal 18% celkové variability souboru proměnných, opět 

sdružuje žáky, kteří se v matematice nebojí a jsou na ní orientovaní. Poslední třetí faktor, 

který vyčerpal 12% celkové variability souboru proměnných, je zajímavý z motivačního 

hlediska, ale je bez vazby na orientaci na matematiku. Sdružuje žáky, kteří prožívali nízkou 

flow motivaci v experimentální hodině a jsou výkonově motivovaní. 

Když jsme vytvořily faktorovou analýzu na základě dvanácti proměnných (rozšířily 

jsme počet motivačních ukazatelů), tak se nám opět vytvořily tři faktory (Viz tab. 52). První 

faktor, který vysvětluje 40% celkové variability souboru proměnných, sdružuje žáky 

v matematice nemotivované, žáky bez orientace na matematiku, jde o žáky, kteří mají horší 

známky z matematiky, matematika je pro ně spíše neoblíbená, cítí se na ní být nenadaní, 

nematurují z matematiky a nevolí VŠ s matematickou orientací, flow zážitek nezažívají ani 

v jednom typu hodiny, matematiku hodnotí jako nezajímavou a spíše se při ní nudí. 

Druhý faktor, který vyčerpal 22% celkové variability souboru proměnných, je opět 

faktorem motivačním (bez orientace na matematiku) sdružuje žáky nevýkonové žáky, kteří se 
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v matematice nudí a jsou s trochou nadsázky „líní" (málo pilní). Poslední třetí faktor, který 

vyčerpal 14% celkové variability souboru proměnných, je strachový. Žáci, kteří spadají do 

tohoto faktoru se chystají jít na nematematickou vysokou školu a v matematice prožívají 

strach. 

Výsledky faktorové analýzy vycházejí ve shodě s výsledky jednotlivých tabulek. 

Tab. 50 Sedm proměnných Tab. 51 Devět proměnných 

7proměnných 

Faktor 
1 2 

V Š m a t -0,473 0,731 

Z_M 0,786 

O M 0,925 

N_M 0,859 

Maturita -0,734 0,400 

PUV -0,436 

PVN -0,880 

9 proměnných 
Faktor 

1 2 3 
VŠ mat -0,471 0,711 
Z M 0,793 
O M 0,938 
N M 0,827 
Maturita -0,754 0,458 
PUV -0,461 0,413 
PVN -0,869 
Flow E -0,088 0,869 
Flow K 0,783 

Tab. 52 Dvanáct proměnných 
12 proměnných 

Faktor 
1 2 3 

VŠ mat -0,474 -0,668 
Z M 0,593 0,427 
O M 0,887 0,369 
N M 0,844 
Maturita -0,660 -0,430 -0,386 
PUV -0,881 
PVN 0,873 
Flow E 0,550 
Flow K 0,795 
M_Zj 0,780 0,380 
M Nu 0,626 0,606 
M Pí 0,765 

V Š _ M = Vysoká škola matematického zaměření tzn. 
technická či ekonomická 0 = NE 1 = Ano 
Z _ M = Známka z matematiky 
0 _ M = Obliba matematiky 

(1 = velmi obl íbená, . . . 5 = neoblíbená) 
N _ M = Nadání pro matematiku 

(1 = velmi nadaný, . . . 5 = nenadaný) 
Matur i ta = Maturita z matematiky 0 = N e 1 = Ano 
P U V = Potřeba úspěšného výkonu 

(Čím větší hodnota tím lepší) 
P V N = Potřeba vyhnutí se neúspěchu 

(Čím menší hodnota tím lepší) 
F low E = Prožitek f low při experimentální hodině 

(Čím menší tím lepší) 
F low K = Prožitek f low při klasické hodině 

(Čím menší tím lepší) 
M _ Z j = Zajímavost matematiky 

(1 = velmi zaj ímavá, . . .5 = nezajímavá) 
M _ N u = Nuda v matematice 

(1 = vůbec se nenudím,. . . 5 = velmi nudím) 
M _ P í - Píle v matematice 

(1 = velmi pi lný, . . . 5 = neaktivní) 
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4. DISKUSE: 

Na začátku práce jsme si vytyčily několik cílů. Zajímalo nás, jaké motivační faktory 

hrají roli při zaujetí při matematice a podněcují orientaci na matematiku. Prověřovány byly 

různé podoby zájmů, výkonová motivace, flow zážitek a vnímané nadání na matematiku. 

Připravily jsme dvě různé hodiny matematiky pro žáky v maturitním ročníku gymnázia, kdy 

jedna probíhala „klasickým" způsobem a druhá byla experimentální tzn. probíhala způsobem 

alternativním. Ve středu našeho zájmu bylo to, jakou z těchto hodin žáci budou preferovat. 

Která hodina bude vyhovovat těm, kteří jsou v matematice úspěšní, a která těm žákům, 

kterým se v matematice nedaří? Dalším cílem bylo sledovat skupinu žáků, které jsme si 

označily jako „orientované na matematiku" tzn. že z ní maturují, chystají se na vysokou 

školu, kde je matematika jedním z hlavních předmětů, a mají matematiku za oblíbenou. 

Jak lze tedy odpovědět na otázku: „Co ovlivňuje zaujetí při matematice?". Naší 

hypotézou bylo, že vliv na zaujetí při matematice má situační zájem, individuální zájem, 

aktuální zájem/cílová orientace, zájmové zaměření, výkonová a flow motivace a v neposlední 

řadě i vnímané nadání pro předmět. 

Situační zájem jsme získaly ze srovnání obou hodin žáky a z dotazníku „Flow 

motivace", který obsahoval i doplňující otázky na situační zájem. Ve třech z pěti 

doplňujících otázek žáci preferovali hodinu klasickou, kdy jim vyhovoval způsob výuky, 

pochopili lépe učivo a cítili se být více motivovaní, za to by spíše v této hodině chtěli dělat 

něco jiného. V hodině experimentální se cítili žáci více aktivní. V experimentální hodině si 

někteří žáci dělali starosti s neúspěchem, což by při navození situačního zájmu nemělo 

nastat. Vzhledem ktomu, že se nám nepodařilo situační zájem zcela navodit, nemůžeme 

s jistotou určit, jakou roli hraje při zaujetí v matematice, i když podle našich výsledků se zdá, 

že jeho role při zaujetí v matematice není stěžejní. 

Po analýze výroků jednotlivých žáků na otázku, která hodina jim vyhovovala a proč, 

se ukázalo, že každému z žáků vyhovovalo něco trochu jiného a nelze tedy jednoznačně 

určit, která hodina byla lepší. Ti žáci, co jsou v matematice úspěšní, preferovali spíše hodinu 

klasickou, ti méně úspěšní hodinu experimentální. Našli se však i neúspěšní žáci 

v matematice, kterým vyhovovala spíše hodina klasická a některým úspěšným žákům zase 

hodina experimentální, popřípadě nevybrali jako lepší ani jednu z těchto hodin, protože buď 

z nich měla každá své výhody a nevýhody, nebo nepozorovali výrazný rozdíl mezi oběma 
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hodinami. Někteří úspěšní žáci tedy prožívají v matematice úspěch bez ohledu na způsob 

výuky. 

Dalším zdrojem zaujetí při matematice jsme předpokládaly, že by mohl být samotný 

flow prožitek žáků. Z vyhodnocení obou dotazníků „Flow prožitku" vyplynulo, že žákům o 

něco více vyhovovala klasická hodina. V klasické hodině žáci u každého kroku věděli, co 

dělat, měli pocit, že mají průběh hodiny pod kontrolou a úkoly se jim také zdály více jasné. 

V experimentální hodině se snadněji koncentrovali, nepozorovali, jak čas ubíhá, hodina je 

více bavila. Celkově měli žáci flow prožitek v obou hodinách ale velmi podobný, proto 

pravděpodobně nehraje zásadní roli při zaujetí při matematice. 

Výkonová motivace (tzn. potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se 

neúspěchu), o které jsme předpokládaly, že by mohla mít vliv na zaujetí při matematice, tak 

podle našich výsledků se zdá, že nemá příliš velký vliv na výběr/preferenci hodiny. Ale 

ukázalo se, že žáci s velkou potřebou vyhnutí se neúspěchu v matematice se na matematiku 

neorientují. Další část žáků neorientovaných na matematiku je charakterizována malou 

potřebou úspěšného výkonu, méně jim matematika přijde zajímavá, spíše se nudí a jsou méně 

pilní při matematice. 

Individuální zájmy žákův jsme zjišťovaly opět po čtyřech letech (poprvé v rámci 

postupové práce). Žáci uvedli jako nejfrekventovanější oblast zájmu sport. Na druhém místě 

se umístila literatura, za ní informatika, kterou uvedli ale pouze chlapci. Přátelé / posezení 

v hospůdce a kultura / kino / divadlo se umístily shodně na dalším místě. Dále pak žáci 

uváděli jako své zájmy např. turistiku, cestování a výlety s rodinou. Na dalších několika 

místech se umístily tyto zájmy žáků: filmy, příroda, malování, hudba, historie (dějepis) a 

nakonec automobily. V odpovědích žáků se dále vyskytovaly, i když vždy jen jedinkrát, 

uvedené tyto zájmy: hra na hudební nástroj, ruční vyrábění, bunkrologie, pasivní odpočinek, 

zvířata, atd. Prakticky žádný z uvedených zájmů žáků nelze v hodinách matematiky využít, 

proto lze říci (shodně s výsledky postupové práce), že individuální zájmy nemají vliv na 

zaujetí při matematice. 

Dalším faktorem, o kterém jsme uvažovaly jako o možném zdroji zaujetí při 

matematiceo byl aktuální zájem/cílová orientace. Žáci, kteří se chystají na technickou 

vysokou školu hodnotí matematiku většinou jako velmi zajímavou a zajímavou. Čtyři z nich 

se považují v matematice za velmi pilné či pilné, čtyři středně pilné a jeden málo pilný. 

Matematiku jako zajímavou či velmi zajímavou nehodnotí žádní jiní žáci, jen ti technicky 

orientovaní. Stejně tak nikdo jiný ve třídě o sobě neuvedl, že by byl velmi pilný či pilný 

105 



v hodinách matematiky. Mezi cílovou orientací a zaujetím v matematice existuje velmi 

pravděpodobně silná vazba. 

Nadání na matematiku byl další faktor, o kterém jsme uvažovaly jako o možném 

zdroji zaujetí při matematice. Celkově ze všech předmětů se žáci nejméně nadaní cítí právě 

v předmětu matematiky. Nadaní žáci hodnotí matematiku jako spíše zajímavou, mají v ní 

lepší známky, ale nejsou v ní jednoznačně pilnější než žáci, kteří se považují za méně 

nadané. Ti matematiku hodnotí jako méně zajímavou a nejsou v ní příliš pilní. Mezi 

prožívanou zajímavostí matematiky a odhadem svého nadání bude velmi pravděpodobně také 

vazba. Nevýraznost vazby mezi pílí a odhadem svého nadání může být u žáků, kteří se 

považují za nadané na matematiku sehrávat roli jejich pocit, že se nemusí učit a stejně 

dosahují dobrých výsledků. Zároveň se ukázalo, že při matematice žáci této třídy pilní příliš 

nejsou. 

Dalším hypotetickým faktorem, který by mohl ovlivňovat zaujetí při matematice, je 

zájmové zaměření žáků. Vzhledem k tomu, že v této třídě v podstatě zájmové zaměření 

žáků odpovídá jejich aktuálnímu zájmu resp. cílové orientaci, tak se ukazuje, že má toto 

zájmové zaměření podobný vliv na zaujetí při matematice jako cílová orientace. Vzhledem 

k tomu, kdy bylo zájmové zaměření pomocí Hrabalova dotazníku testováno, a jak vzhledem 

k cílové orientaci studentů velmi přesně predikovalo, je nutné ocenit pravděpodobnou kvalitu 

této metody, ale zároveň si uvědomit, že jde o pravděpodobně velmi dlouhodobou 

charakteristiku žáků. Zájmové zaměření se nám v této výzkumné sondě překrývá s cílovou 

orientací. 

Jedna z našich dalších výzkumných otázek byla, pro které žáky je lepší hodina 

experimentální a pro které hodina klasická? Experimentální hodinu preferovali žáci, kteří 

nematurují z matematiky, mají z ní horší známky, cítí se být spíše nenadaní a při matematice 

se spíše nudí. Tuto hodinu také preferují žáci, kteří nejsou orientovaní na matematiku tzn. 

nematurují z ní, nebudou ji mít jako stěžejní obor na vysoké škole a nemají ji oblíbenou. 

Experimentální hodinu dále ocenili žáci, kteří mají malou potřebou úspěšného výkonu. Tuto 

hodinu také preferovala víc jak polovina žáků, kteří mají z matematiky za známku trojku. 

Experimentální hodinu také spíše volily dívky. Žáci, kteří volili hodinu experimentální, by 

šlo obecně označit za žáky v matematice neúspěšné. Možná po čase by tito neúspěšní žáci 

zjistili, že nejsou úspěšní ani v hodině experimentální a postoj k této hodině by se změnil. To 

však můžeme jen odhadovat a vyžadovalo by to další zkoumání. 

Klasickou hodinu volili žáci, kteří maturují z matematiky, cítí se být na matematiku 

nadaní, při matematice se spíše nenudí, jsou orientovaní matematicky, tzn. maturují z ní, 
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budou ji mít jako stěžejní obor na vysoké škole a mají ji oblíbenou. Dále tato hodina 

vyhovovala žákům s technickým zaměřením vysoké školy, polovině žákům s jedničkou, 

dvojkou a trojkou z matematiky. Klasickou hodinu volili spíše chlapci. Klasickou hodinu 

volili žáci spíše úspěšní v matematice, preferovat ji také mohli proto, že tento „klasický" 

způsob se jim osvědčil a zaručuje jim úspěch. Jakýkoliv jiný způsob je vzhledem k této 

situaci špatný. To je ale opět jen naše úvaha, která by byla potřeba ověřit v praxi. 

Experimentální a klasická hodina skončila stejně u žáků, kteří se cítí být na 

matematiku středně nadaní, kteří mají střední a velkou potřebu úspěšného výkonu i potřebu 

vyhnutí se neúspěchu. Stejně tak obě byly voleny žáky s trojkou z matematiky. 

Žáci, které jsme označily tedy jako „orientované na matematiku" tzn. že se chystají jít 

na vysokou školu, kde je matematika stěžejní součástí, maturují z matematiky a mají ji velmi 

oblíbenou či oblíbenou, preferovali ve většině případů hodinu klasickou. U žáků 

neorientovaných na matematiku nebyla ani jedna hodina jednoznačně zvolena jako lepší. 

Žáci, kteří jsou velmi málo orientovaní na matematiku, u nich byl jednoznačný příklon 

k hodině experimentální. 

Naším předpokladem bylo, že v experimentální hodině bude více aktualizován 

situační zájem, i když se nám ho nepodařilo zcela ideálně navodit, tak u orientovaných žáků 

na matematiku situační zájem nenabyl významu téměř vůbec. Situační zájem, v podobě 

v jaké se nám ho podařilo navodit, pravděpodobně alespoň trochu oslovil spíše žáky 

neorientované na matematiku. Nabízí se zde otázka, zda jejich preference souvisí 

s „ponořením" se do matematiky či pouze v neobvyklé situaci, ve které prožívali pocit 

naopak „úniku" od matematiky. 

Výzkum ukázal, že hodnocení prožitku ve dvou různých hodinách je velmi 

komplikované, protože různým žákům vyhovují odlišné věci. V hodnotících soudech žáků se 

rozdíly a shody projevovaly v těchto ukazatelích: v aktivitě žáků, v aktivitě učitele, ve 

spolupráci žáků s vyučujícím, v motivovanosti žáků, v preferenci novosti, v nutnosti 

přemýšlet, v náročnosti hodiny, v jistotě správného postupu, v pochopení látky, v rychlosti 

probírání látky, v konkrétnosti a v systému - postupu od nejlehčího. 

Pro zaujetí při matematice se ukázal jako důležitý faktor zájmové zaměření, které je 

pravděpodobně velmi dlouhodobou charakteristikou žáků a cílová orientace (tzn. maturita 

z matematiky a studium na vysoké škole s matematikou, jako jedním z hlavních předmětů). 

Tyto charakteristiky se objevují u žáků, kteří se popisují jako nadaní či spíše nadaní pro 

matematiku, nemají z matematiky špatné známky a matematiky se nebojí. Negativní roli 

v orientaci na matematiku sehrává pravděpodobně strach některých žáků z matematiky. 
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5. ZÁVĚR: 

Pokusily jsme se zmapovat zaujetí při matematice a orientaci na matematiku u žáků 

v maturitním ročníku gymnázia. Orientaci na matematiku jsme sledovaly v různých 

momentech (před čtyřmi lety coby zájmová zaměření žáků a nyní v maturitním ročníku coby 

zvolenou vysokou školu) a pravděpodobně jde o dlouhodobý proces a lze jen odhadovat, do 

jaké míry jej lze ovlivnit. Některé charakteristiky, se kterými jsme ve výzkumné sondě 

pracovaly, by bylo potřeba pro další výzkum přesněji operacionalizovat. Zajímavé by bylo, 

jak by žáci hodnotili experimentální hodinu, kdyby se podařilo lépe navodit situační zájem, a 

když by probíhala po delší čas? Další zajímavou výzkumnou otázkou by byly i skutečné 

pokroky v matematice a hledání indikátorů adekvátních motivačních charakteristik při 

náročných kognitivních procesech. Těmto tématům bych se dále ráda věnovala. 
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6. SUMMARY: 

In the beginning of my dissertation me and my supervisor set out several objectives. 

We concerned ourselves on incentives factores acting prejudice in favour of mathematics 

and incite orientations for mathematics as well. Various kinds of interests (individual, 

situational, actual, special-interest), achievement motivation, flow experience and perceived 

capability for mathematics. We prepared two various lessons of mathematics for the 

students in graduation class of gymnasium - the first one conventional, the second one 

experimental, alternative method. We concerned ourselves in students' preferences - which 

classwork is convenient to successful 1 sudents in mathematics and which one to students 

which go badly in maths. Next objectiv was observing the group of students „orientated on 

mathematis", preparing themselves for leaving examination in mathematics and preparing 

themselves for study in faculties where is this subject is one of the major. What influences 

the love for mathematics? 

Situation interest - we took of both from lessons comparison by the students and of 

their flow experience during lessons. Students' flow experience was almost similar in both 

lessons, though a little bit better flow experience had students in conventional lesson. The 

students has been enquired which kind of lesson was better for them. After analysis of their 

answers appeared that each student agrees with something different. That's why 

is impossible to intend unambiguously which lesson was better. 

We assumed that the next spring of captivation is flow experience alone. Date 

evaluation of flow experience approved that classical lesson suits the students a little bit 

more than experimental one. Generally said - students passed similar flow experienced in 

both lessons and from this reason doesn 't play the main role in favour of mathematics. 

Achievement motivation shows that students with high need of avoidance non-

success in maths don't oriente on mathematics. Other studennts not oriented on mathematics 

are characterized by low need of successfull effort and they find mathematics less 

interesting, more likely they are bored and less deligent in this subject. 

Individual interests we filed into potential springs of prejudice in favour of 

mathematics. Students specified sports as the most frequent interest for them, futhermore 

informatics, friends, joining in pubs, culture, travelling, nature, painting, music, history, etc. 

None of these above mentioned interests couldn't be used in mathematics' lessons and that's 
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why is possible to argue, that individual interests have no influence in favour of 

mathematics. 

Next factor which we considered as potential spring of prejudice for mathematics 

was actual interest/target orientation. Students prepared themselves for technical 

university mostly appreciate mathematics as interesting, in such a way mathematics is not 

appreciated by any other students. There is existing strong bind between target orientation 

and prepossession probably. 

Talent for mathematics was another factor which could be the spring in favour of 

mathematics. Gifted students appreciate mathematics as interesting subject, have better 

marks, but they are not unambiguously more hardworking than less gifted students. There is 

probably a bind between interestingness of mathematics and estimation of own abilities. 

Next hypotetic factor which could influent the favour of mathematics is special-

interest polarization of students. Regarding to the fact that special-interest polarization 

refers to their actual interest or more precisely to target orientation, appears that special-

interest polarization has similar influence in favour for mathematics as target orientation. 

One of our next research question was - for which students is better conventional or 

experimental lesson? Experimental lesson has been prefered by students having worse marks 

in maths, not making leaving exam in maths, feeling non-gifted themselves and beiing bored 

of it. Conventional lesson choosed students going to make leaving exam in mathematics, 

feelin themselves gifted for mathematics, being not bored of maths and students oriented for 

mathematics. Futher this type of lesson was welcome for students planning to enter technical 

universities. 

The research demonsrated that the classification of experience in two different 

lessons is very complicated, because there are various things which suites to different 

students. In students' statements differences and conformities became evident in following: 

students activity, teacher's activity, students collaboration with teacher, students' 

motivation, preference for newness, necessity to bethink, in demandigness of the lesson etc. 

In favour for mathematics has been exposed that the the important factor is interest 

orientation, which is probably very long-lasting characteristic of students, futher target 

orientation (it means leaving examination in maths and study in university, where maths is 

one of the main subject). These characteristics occur by students which are described as 

gifted or rather gifted for mathematics, don't have bad marks in mathematics and are not 

afraid of it. The negative role in orientation for mathematics makes fear of mathematics 

probably. 
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8. PŘÍLOHY: 

Dostaly se Vám do ruky dotazníky, které slouží k napsání mé diplomové práce na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře Pedagogické a školní psychologie. 
Získání těchto podkladů je pro mě velmi důležité, a proto Vás žádám o jejich vyplnění. 
Zajímají mě názory každého z Vás, v dotazníku se můžete svobodně vyjádřit. Žádné 
odpovědi nejsou správné ani špatné.Věřím, že Vám to nezabere příliš mnoho času a mně to 
velmi pomůže. 

Mnohokrát děkuji a vážím si Vaší ochoty a spolupráce 

Eliška Kmínková 

Jméno: 

Datum: 

Vypište oblasti Vašeho zájmu: 
(Co Vás baví, zajímá, čemu se rádi věnujete ve volném času.) 

Budete maturovat z předmětů: 1 2 3 4 +5 (Kdo má 5 maturitních 
předmětů.) 

Po ukončeni studia se chystáte: 
a) do zaměstnání 
b) vyšší odborná škola 
c) vysoká škola: 1 (= ta, na kterou nejvíce chcete 
jít!) 

2 
3 

d) jazyková škola 
e) jiné: 
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OBLIBA: 
1. velmi oblíbený 
2. oblíbený 
3. ani oblíbený, ani neoblíbený 
4. neoblíbený 
5. velmi neoblíbený 

OBTÍŽNOST: 
1. velmi obtížný 
2. obtížný 
3. ani obtížný, ani snadný 
4. snadný 
5. velmi snadný 

VÝZNAM: 
1. velmi významný 
2. významný 
3. zčásti významný 
4. málo významný 
5. nevýznamný 

NADANÍ: 
1. velmi nadaný 
2. nadaný 
3. středně nadaný 
4. málo nadaný 
5. nenadaný 

PŘEDMĚT JE: 
1. velmi zajímavý 
2. zajímavý 
3. středně zajímavý 
4. málo zajímavý 
5. nezajímavý 

PRI HODINĚ SE: 
1. velmi nudím 
2. nudím 
3. ani nenudím, ani nudím 
4. nenudím 
5.vůbec nenudím 

Předmět Obliba 
předmětu Nadání Zájem Nuda Obtížnost 

předmětu 
Význam 
předmětu Známka 

Český jazyk 
1 jazyk 
Anglický 
1 jazyk 
Německý 
2. jazyk: 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Zeměpis 

Dějepis 
Základy spol. 
věd 
Výtvarná 
výchova 
Hudební 
výchova 
Tělesná 
výchova 
Informatika 

Porovnejte, prosím, poslední 2 hodiny matematiky (5. 2. 2008 a 6. 2. 2008). Byl 
v nich pro Vás nějaký rozdíl? Pokud ano, tak v čem? Která z nich Vám více vyhovovala 
a proč? 
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Vyplňujte ve vztahu k předmětu MATEMATIKY!!! 

1) Abych byl/a vynikajícím žákem/žákyní, o to stojím: 
a) moc 
b) dost 
c) středně 
d) moc ne 
e) vůbec ne 

2) Dobré známky pro mne mají: 
a) velmi vysokou hodnotu 
b) vysokou hodnotu 
c) někdy mají, někdy nemají vysokou hodnotu 
d) nemají vysokou hodnotu 
e) mají velmi malou hodnotu 

3) Při učení se mi daří soustředit: 
a) téměř vždycky 
b) často 
c) někdy 
d) většinou ne 
e) téměř nikdy 

4) Při učení jsem: 
a) hodně pečlivý/á 
b) dost pečlivý/á 
c) středně pečlivý/á 
d) málo pečlivý/á 
e) vůbec nejsem pečlivý/á 

5) Ve škole se hlásím: 
a) vždycky, když je to možné 
b) často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

6) Kdybych si mol/a vybrat, chtěl bych být známkovaný: 
a) ve všech předmětech 
b) ve většině předmětů 
c) jenom v některých předmětech 
d) jenom v jednom nebo ve dvou předmětech 
e) v žádném předmětu 

7) Mám-li před vysvědčením nerozhodnou známku, přihlásím se, abych byl/a 
vyzkoušen/a: 

a) téměř vždycky 
b) většinou 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 
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8) Když mám být zkoušený/á, tak mám strach: 
a) téměř vždycky 
b) dost často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

9) Mám-li být upřímný/á, tak se školy: 
a) hodně bojím 
b) dost bojím 
c) trochu bojím 
d) moc nebojím 
e) vůbec nebojím 

10) Když máme psát nějakou písemnou práci: 
a) mám téměř vždycky chuť nejít do školy 
b) mám často chuť nejít do školy 
c) mám někdy chuť nejít do školy 
d) moc mi to nevadí 
e) vůbec mi to nevadí 

11) Když jsem zkoušený/á a moc neumím: 
a) mám vždycky pocit, že bych se nejraději sebral a odešel 
b) mám často pocit, že bych se nejraději sebral a odešel 
c) mám někdy takový pocit 
d) nemívám většinou takový pocit 
e) nemívám takový pocti téměř nikdy 

12) Když jdu rádo do školy, mívám strach, jak to zase dopadne: 
a) téměř vždycky 
b) často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

13) Špatných známek se obávám: 
a) hodně 
b) dost 
c) někdy ano, někdy ne 
d) málo 
e) vůbec 

14) Když ve škole píšeme písemnou práci, počítám raději s tím, že dostanu horší 
známku. 

a) téměř vždycky 
b) často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

116 



Dotazník průběhu hodiny 

Jméno: Datum: 

Právě proběhla hodina matematiky. Mě by zajímalo, jak jste se během této konkrétní 
hodiny cítily. Některé otázky Vás možná překvapí, jiné budete očekávat. Důležité pro Vás je, 
že neexistuje žádná správná odpověď, zajímá mě Váš názor. Vždy na škále zatrhněte jeden 
čtvereček, který podle Vás nejlépe odpovídá. 

Vyplněním tohoto dotazníku mi velmi pomůžete při realizaci mé diplomové práce a 
za to Vám velmi děkuji. 

Eliška Kmínková 

Hodí se Částečně Nehodí se 

Způsob výuky v této hodině mi vyhovoval. • • • • • 
Učivo jsem pochopil/a velmi dobře. • • • • • 
Cítil/a jsem se během této hodiny motivovaný/á. • • • • • 
Obtížnost učiva v této hodina byla pro mě nízká. • • • • • 
Tato hodina mě velmi bavila. • • • • • 
Úkoly v hodině pro mě byly úplně jasné. • • • • • 
Nemusím se namáhat, abych se koncentroval/a. • • • • • 
Cítil/a jsem se optimálně zatížen/á. • • • • • 
Vůbec jsem nepozoroval/a, jak čas ubíhá. • • • • • 
Nesměl/a jsem udělat žádnou chybu. • • • • • 
Měl/a jsem pocit, že mám průběh hodiny 

pod kontrolou. • • • • • 
U každého kroku jsem věděl/a, co mám udělat. • • • • • 
Během hodiny jsem byl/a aktivní. • • • • • 
Během hodiny jsem se cítil/a dobře. • • • • • 
Dělal/a bych raději něco jiného. • • • • • 
Dělal/a jsem si starost s neúspěchem • • • • • 

117 



Dotazníky použité v postupové práci 

ZZZŠ PRO DÍVKY 

Zájmová zaměření 

Tento dotazník Ti pomůže poznat lépe Tvé zájmy. Výsledek může být užitečný při výběru 
studijního oboru, střední školy či učebního oboru, budeš-li odpovídat pravdivě. 
Otázky na dalších stránkách se týkají činností ve škole, mimo školu a v povoláních. Na každou z 
nich odpovíš tak, že do záznamového listu zapíšeš číslici 1 až 5, podle toho, jak se Ti uvedená 
činnost líbí. U každé otázky si představ, že uvedenou činnost nebo uvedené povolání vykonáváš 
a pomocí číslice označ, jak se Ti líbí. Když činnost nebo povolání dobře neznáš, vezmi v 
úvahu, co o něm či o ní víš, cos slyšela, viděla, četla. 

Neuvažuj, zda na činnosti či povolání stačíš; v tomto dotazníku jde o to, jak se Ti líbí. 

Číslice snaipepaií: 
1 - velmi se mi líbí 
2 - líbí se mi 
3 - v něčem se mi líbí, v něčem ne 
4 - nelíbí se mi 
5 - vůbec se mi nelíbí 

Než si na používání číslic zvykneš, čti si při odpovídání znovu, co znamenají. 

Pracuj svižně, nadměrné přemýšlení nezlepšuje výsledek. Bu<f však pozorná, odbyté a 
vynechané odpovědi znehodnocují i ostatní, uvážené a pravdivé. 
Do tohoto sešitu nepiš nic, všechny odpovědi patří do záznamového listu. 
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OTÁZKY 
A 1 Naučit se znakovou řeč 
A 2 Učit se ovládat počítač 
A 3 Přesně rýsovat 
A 4 Gymnastika v tělesné výchově 
A 5 Provádět chemické pokusy 
A 6 Tvořit věci z hlíny 
A 7 Práce na pozemku 
A 8 Učit se psát na stroji 
A 9 Provádět pitvu na zvířeti v biologii 

B I Psát slohové práce 
B 2 Učit se ve fyzice o elektronice 
B 3 Kreslit mapy 
B 4 Přednášet básně 
B 5 Učit se o chemické výrobě 
B 6 Malovat přírodu 
B 7 Učit se v zeměpisu o půdě a podnebích 
B 8 Učit se hospodářský zeměpis (průmysi, obchod, doprava) 
B 9 Učit se o lidském těle 

C 1 Učit se dějepis z knihy 
C 2 Učit se o počítačích 
C 3 Sestrojovat v geometrii trojúhelníky 
C 4 Učit se v přírodopise o zvířatech 
C5 Učit se o složení nerostů 
C 6 Kreslit lidi a zvířata v pohybu 
C 7 Učit se o druzích ovocných stromů 
C 8 Učit se těsnopis 
C 9 Učit se v chemii o složení léků 

D 1 V češtině - gramatika, rozbory 
D 2 Používat různé typy počítačových programů 
D 3 Počítat v matematice příklady, když znám řešení 
D 4 Sčítat, odečítat, násobit, dělit 
D 5 Sestavovat chemické rovnice 
D 6 Učit se o umění v minulosti 
D 7 Znát druhy a působení umělých hnojiv 
D 8 Učit se pravopis v češtině a jiných jazycích 
D9 Učit se o dědičnosti 
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E I Číst životopisy 
E 2 Číst o elektronice, počítačích 
E 3 Číst o stavbách v minulosti 
E 4 Číst o výchově malých dětí 
E 5 Číst o objevech v chemii 
E 6 Číst o velkých malířích a sochařích 
E 7 číst o šlechtění nových druhů živočichů 
E 8 Číst inzeráty 
E 9 Číst o nemocech a léčení 

F 1 Psát básně, povídky 
F 2 Sestavovat počítačovou stavebnici 
F 3 Navrhnout a nakreslit plánek uspořádání bytu 
F 4 Učit dítě správné výslovnosti 
F 5 Rozumět výrobě nových hmot a látek 
F 6 Vyjadřovat barvami své pocity 
F 7 Sledovat průběh zemědělských operací 
F 8 Vyznat se v ceně cizích peněz 
F 9 Dbát zásad správné výživy 

G 1 Dovídat se o historii svého rodu v minulosti 
G 2 Porozumět jak funguje počítač 
G 3 Pozorovat organizaci stavebních prací 
G 4 Hrát na hudební nástroj 
G 5 Pracovat s jedovatými látkami 
G 6 Dělat si vlastní názor na obrazy 
G 7 Pěstovat pokojové rostliny 
G 8 Přemýšlet o nejlepším použití vlastních peněz 
G 9 Zavádět umělé dýchání 

H 1 Všímat si rozdílu nářečí v různých krajích 
H 2 Učit se programovat 
H 3 Organizovat stavbu tábora 
H 4 Vést skauty 
H 5 Mít chemickou laboratoř 
H 6 Navštěvovat muzea 
H 7 Chovat drůbež 
H 8 Zastávat ve třídě funkci pokladníka 
H 9 Zastávat ve třídě funkci zdravotníka 
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I 1 Rozšiřovat vlastní knihovnu 
12 Nakupovat počítačové programy 
13 Pomáhat při maiování bytu 
14 Hrát loutkové divadlo 
15 Vy volávat filmy 
16 Vytvářet kulisy pro divadlo 
17 Pracovat na zahradě 
I 8 Zastávat funkci jednatele 
19 Odstraňovat nepořádek, nečistotu 

K 1 Ruční práce při vykopávkách z pravěku 
K 2 Opravovat počítač 
K 3 Pomáhat při stavbě 
K.4 Vyšívat 
K 5 Konzervovat ovoce různými způsoby 
K 6 Hledat a opracovávat kořeny a větve zajímavých tvarů 
K 7 Brigáda na farmě 
K 8 Starat se ve třídě o stav pomůcek 
K 9 Ošetřovat nemocné členy rodiny 

L 1 Knihařka 
L 2 Mechanička ve výrobě počítačů 
L 3 Jeřábnice na stavbě 
L 4 Pomocnice v mateřské škole; stará se o úklid a čistotu dětí 
L 5 Pracovnice v chemické čistírně 
L 6 Umělecká zámečnice 
L 7 Pracovnice v zmemědělství 
L 8 Pracovnice na poště 
L 9 Ošetřovatelka 

M I Spisovatelka 
M 2 Programátorka 
M 3 Architektka, která navrhuje umělecké stvaby 
M 4 Psycholožka, která pracuje s dětmi 
M 5 Vědecká pracovnice v chemickém výzkumu 
M 6 Akademická malířka nebo sochařka 
M 7 Výzkumná pracovnice v zemědělství 
M 8 Odbornice, která zkoumá vliv reklamy na prodej zboží 
M 9 Lékařka ve výzkumu zdraví a nemoci 
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N I Učitelka dějepisu 
N 2 Inženýrka ve výrobě počítačů 
N 3 Stavební projektantka, která navrhuje a rýsuje plány budov nebo mostů 
N 4 Učitelka na prvním stupni ZŠ 
N 5 Lékárnice 
N 6 Restaurátorka, která obnovuje staré obrazy nebo sochy 
N 7 Zvěrolékařka 
N 8 Nákupčí, zásobovatelka podniku 
N 9 Lékařka na gynekologii (porody, ženské nemoci) 

O I Průvodkyně cizinců 
O 2 Správkyně počítačové sítě 
O 3 Stavbyvedoucí 
0 4 Učitelka mateřské školy 
O 5 Chemická kontrola potravin 
O 6 Výtvarnice v reklamě 
O 7 Agronomka, která vede práce na farmě 
0 8 Úřednice 
O 9 Zdravotní sestra 

Po ukončení gymnázia plánujete: 

V I Zaměstnám 

V 2 Vyšší odbornou školu 

V 3 Jazykovou školu 

V 4 Studium v zahraničí 

V 5 Práci v zahraničí 

V 6 Bakalářský úroveň vysoké školy 

V 7 Magisterskou úroveň vysoké školy 

V 8 Odborné dpSkofoyaci kiffsy 
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ZZZŠ PRO CHLAPCE 

Zájmová zaměření 

Tento dotazník Ti pomůže poznat lépe Tvé zájmy. Výsledek může být užitečný při výběru 
studijního oboru, střední školy či učebního oboru, budeš-li odpovídat pravdivě. 
Otázky na dalších stránkách se týkají činností ve škole, mimo školu a v povoláních. Na každou z 
nich odpovíš tak, že do záznamového listu zapíšeš číslici 1 až 5, podle toho, jak se Ti uvedená 
činnost líbí. U každé otázky si představ, že uvedenou činnost nebo uvedené povolání vykonáváš 
a pomocí číslice označ, jak se Ti líbí. Když činnost nebo povolání dobře neznáš, vezmi v 
úvahu, co o něm či o ní víš, cos slyšel, viděl, četl. 

Neuvažuj, zda na činnosti či povolání stačíš; v tomto dotazníku jde o to, jak se Ti líbí. 

Číslice znamenají: 
1 - velmi se mi líbí 
2 - líbí se mi 
3 - v něčem se mi líbí, v něčem ne 
4 - nelíbí se mi 
5 - vůbec se mi nelíbí 

Než si na používání číslic zvykneš, čti si při odpovídání znovu, co znamenají. 

Pracuj svižně, nadměrné přemýšlení nezlepšuje výsledek. Buď však pozorný, odbyté a 
vynechané odpovědi znehodnocují i ostatní, uvážené a pravdivé. 
Do tohoto sešitu nepiš nic, všechny odpovědi patří do záznamového listu. 
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OTÁZKY 
A 1 Naučit se znakovou řeč 
A 2 Učit se ovládat počítač 
A 3 Přesně rýsovat 
A 4 Práce v dílnách s elektřinou 
A 5 Provádět chemické pokusy 
A 6 Tvořit věci z hlíny 
A 7 Práce na pozemku 
A 8 Učit se psát na stroji 
A 9 Práce v dílnách s kovem 

B I Psát slohové práce 
B 2 Učit se ve fyzice o elektronice 
B 3 Kreslit mapy 
B 4 Učit se ve fyzice o elektřině 
B 5 Učit se o chemické výrobě 
B 6 Malovat přírodu jak já ji vidím 
B 7 Učit se v zeměpisu o půdě a podnebích 
B 8 Učit se hospodářský zeměpis (průmysl, obchod, doprava) 
B 9 Učit se ve fyzice o motorech 

C 1 Učit se dějepis z knihy 
C 2 Učit se o počítačích 
C 3 Sestrojovat v geometrii trojúhelníky 
C 4 Učit se fyziku podle schémat 
C 5 Učit se o složení nerostů 
C 6 Kreslit lidi a zvířata v pohybu 
C 7 Učit se o druzích ovocných stromů 
C 8 Učit se těsnopis 

C 9 Učit se ve fyzice o jednoduchých strojích 

D 1 V češtině - gramatika, rozbory 
D 2 Používat různé typy počítačových programů 
D 3 Počítat v matematice příklady, když je znám postup 
D 4 Řešit v matematice rovnice 
D 5 Sestavovat chemické rovnice 
D 6 Učit se o umění v minulosti 
D 7 Znát druhy a působení umělých hnojiv 
D 8 Učit se pravopis v češtině a jiných jazycích 
D 9 Počítat ve fyzice příklady 
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E l Číst životopisy 
E 2 Číst o počítačích 
E 3 Číst o stavbách v minulosti 
E 4 Číst o elektronice 
E 5 Číst o objevech v chemii 
E 6 Číst o velkých malířích a sochařích 
E 7 číst o šlechtění nových druhu živočichů 
E8 Číst o inzeráty 
E 9 Číst o vývoji leteckých motorů 

F 1 Psát básně, povídky 
F 2 Sestavovat počítačovou stavebnici 
F 3 Navrhnout a nakreslit plánek uspořádání bytu 
F 4 Konstruovat elektrické přístroje 
F 5 Rozumět výrobě nových hmot a látek 
F 6 Vyjadřovat barvami své pocity 
F 7 Sledovat průběh zemědělských operací 
F 8 Vyznat se v ceně cizích peněz 
F 9 Přemýšlet jak funguje mechanismus 

G 1 Dovídat se o historii svého rodu v minulostí 
G 2 Porozumět jak funguje počítač 
G 3 Pozorovat organizaci stavebních prací 
G 4 Porozumět podle plánu jak funguje televize 
G 5 Pracovat s jedovatými látkami 
G 6 Dělat si vlastní názor na obrazy 
G 7 Pěstovat pokojové rostliny 
G 8 Přemýšlet o nejlepším použití vlastních peněz 
G 9 Hledat skrytou závadu přístroje 

H I Všímat si rozdílu nářečí v různých krajích 
H 2 Učit se programovat 
H 3 Organizovat stavbu tábora 
H 4 Opravovat rádio 
H 5 Mít chemickou laboratoř 
H 6 Navštěvovat muzea 
H 7 Chovat včely 

H 8 Zastávat ve třídě funkci pokladníka 
H 9 Opravovat hodiny 
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I 1 Rozšiřovat vlastní knihovnu 
1 2 Nakupovat počítačové programy 
1 3 Pomáhat při malování bytu 
1 4 Nakupovat moderní elektrotechnické součástky 
1 5 Vyvolávat filmy 
I 6 Vytvářet kulisy pro divadlo 
I 7 Pracovat se zemědělskými stroji 
1 8 Zastávat funkci jednatele 
1 9 Pracovat s obráběcím strojem 

K 1 Ruční práce při vykopávkách z pravěku 
K 2 Opravovat počítač 
K 3 Pomáhat při stavbě 
K 4 Opravovat elektřinu v bytě 
K 5 Konzervovat ovoce různými způsoby 
K 6 Hledat a opracovávat kořeny a větve zajímavých tvarů 
K 7 Brigáda na farmě 
K 8 Starat se ve třídě o stav pomůcek 
K 9 Práce kolem strojů a se stroji 

L 1 Knihař 
L 2 Mechanik, který opravuje počítače 
L 3 Zedník 
L 4 Elektromontér, který zavádí elektřinu do bytů 
L 5 Dělník v chemické výrobě 
L 6 Umělecký zámečník 
L 7 Zemědělec 
L 8 Pracovník na postě 
L 9 Montér a opravář strojů 

M 1 Spisovatel 
M 2 Programátor 
M 3 Architekt, který navrhuje umělecké stvaby 
M 4 Výzkumný pracovník v elektrotechnice 
M 5 Vědecký pracovník v chemickém výzkumu 
M 6 Akademický malíř nebo sochař 
M 7 Výzkumný pracovník v zemědělství 
M 8 Odborník, který zkoumá vliv reklamy na prodej zboží 
M 9 Konstruktér nových strojů 
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N 1 Učitel dějepisu 
N 2 Inženýr ve výrobě počítačů 
N 3 Stavební projektant, který navrhuje a rýsuje plány budov nebo mostů 
N 4 Inženýr ve výrobě elektrických přístrojů 
N 5 Lékárník 
N 6 Restaurátor, který obnovuje staré obrazy nebo sochy 
N7 Zvěrolékař 
N 8 Nákupčí, zásobovatel podniku 
N9 Strojní inženýr 

O 1 Průvodce cizinců 
0 2 Správce počítačové sítě 
O 3 Stavbyvedoucí 
O 4 Mechanik elektronik, který sestavuje přístroje z polovodičů 
O 5 Chemická kontrola potravin 
O 6 Výtvarník v propagaci 
O 7 Agronom, který vede práce na farmě 
0 8 Úředník 
O 9 Technik, vedoucí výroby strojů 

Po ukončeni gymnázia plánujete: 

V I Zaměstnáni 

V 2 Vyšší odbornou školu 

V 3 Jazykovou Skohi 

V 4 Studium v zahraničí 

V 5 Praci v zahraničí 

V 6 Bakalářský úroveň vysoké školy 

V 7 Magisterskou úroveň vysoké školy 

V 8 Odborné dpš^o|QYací kw?y 
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DOTAZNÍK PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL 

(1. část) 

JMÉNO: 

K jednotlivým předmětům vždy napište číslo, které odpovídá Vašemu postoji 

z hlediska obliby daného předmětu, jeho obtížnosti a jeho významu. Do posledního 

sloupečku napište svou známku z daného předmětu na pololetním (závěrečném) vysvědčení. 

OBLIBA: 
1. velmi oblíbený 
2. oblíbený 
3. ani oblíbený, ani neoblíbený 
4. neoblíbený 
5. velmi neoblíbený 

OBTÍŽNOST: 
1. velmi obtížný 
2. obtížný 
3. ani obtížný, ani snadný 
4. snadný 
5. velmi snadný 

VÝZNAM: 
1. velmi významný 
2. významný 
3. zčásti významný 
4. málo významný 
5. nevýznamný 

Předmět Obliba předmětu Obtížnost předmětu Význam předmětu Známka 

Českýjazyk 

1. jazyk Anglický 

1. jazyk Německý 

2. jazyk: 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Zeměpis 

Dějepis 

Základy spol. věd 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Informatika 
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Dále mi ještě prosím odpovězte na několik otázek.: 
Vypište oblastí Vašeho zájmu.: 

Využili jste někdy Vašich zájmových znalostí či dovedností při školní výuce? Pokud ano 
tak podrobněji specifikujte kde, u kterého předmětu. Ano - Ne 

Zamyslete se, u které látky by Vaše zájmy mohly být využity. 

K jednotlivým předmětům mají studenti různé postoje. Zkuste se zamyslet dle Vás nad 
tím, co rozhoduje o Vašem postoji k předmětu. 

Odpovězte na otázku: „Kým budu?" 
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DOTAZNÍK PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL 
(2. ČÁST) 

Ve druhé části dotazníku k jednotlivým předmětům vždy napište číslo, které vyjadřuje 

Váš odhad z hlediska: Vašeho nadání k danému předmětu, Vaší motivace, Vaší píle v daném 

předmětu (jak se na předmět připravujete) a Vašeho zájmu o předmět. 

Chcete - li specifikovat Vaše nadání pro předmět, nebo např. co Vás konkrétně motivuje 

v daném předmětu, využijte kolonky Poznámky nebo se rozepište na volnou část papíru. 

NADANÍ: 
1. velmi nadaný 
2. nadaný 
3. středně nadaný 
4. málo nadaný 
5. nenadaný 

MOTIVACE: PÍLE: 
1. velmi motivovaný 1. velmi pilný 
2. motivovaný 2. pilný 
3. středně motivovaný 3. středně pilný 
4. málo motivovaný 4. málo pilný 
5. nemotivovaný 5. neaktivní 

PŘEDMĚT JE: 
1. velmi zajímavý 
2. zajímavý 
3. středně zajímavý 
4. málo zajímavý 
5. nezajímavý 

Předmět Nadání Motivace Píle Zájem Poznámky 

Českýjazyk 

1. jazyk Anglický 

1. jazyk Německý 

2. jazyk: 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie 

Zeměpis 

Dějepis 

Základy spol. věd 

Výtvarná výchova 
Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Informatika 
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