
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Katedra pedagogiky

Diplomová práce

Alena Šulková
Učitelství pedagogiky
Kombinované studium

Podpora motivace žáka střední školy ke studiu

Support for student’s motivation for learning at secondary school

Vedoucí práce: PhDr.Hana Krykorková, CSc.

Praha 2010



2

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Hany 

Krykorková, CSc.  a že byly dodrženy etické principy. V práci jsem použila informační 

zdroje uvedené v seznamu.

Praha 1. prosince  2010 ………………………………………………

podpis



3

Chtěla bych poděkovat PhDr. Haně Krykorkové, CSc., vedoucí mé diplomové práce, za 

vedeni, zájem, připomínky a čas, který mi věnovala.



4

                 
Úvod............................................................................................................................................5
Teoretická část ............................................................................................................................7
1. Vymezení motivace ............................................................................................................7
2. Činitelé ovlivňující žákovu motivaci k učení .....................................................................9

2.1. Vnitřní motivační činitelé a jejich reflexe učitelem..................................................14
2.1.1. Kognitivní potřeby............................................................................................14
2.1.2. Sociální potřeby ................................................................................................16
2.1.3. Výkonové potřeby a úroveň aspirace................................................................18

3. Osobnost učitele a jeho možnosti podpořit motivaci žáka ke studiu................................22
4. Psychologické charakteristiky žáka střední školy ............................................................26

4.1. Možnosti motivace ve vybraných situacích pedagogického procesu .......................30
4.1.1. Výklad a vysvětlování z hlediska některých prvků motivace...........................36
4.1.2. Dialog, diskuze a demonstrace - významný motivační prvek ve vyučování....40
4.1.3. Využití sociální motivace ve skupinovém a kooperativním vyučování ...........45
4.1.4. Možnosti motivace, které lze využít při hodnocení ..........................................49

Empirická část...........................................................................................................................53
5. Výzkumný problém ..........................................................................................................53
6. Cíl......................................................................................................................................53
7. Vymezení pojmů...............................................................................................................54
8. Analýza výzkumného pole................................................................................................54
9. Hypotézy...........................................................................................................................55
10. Základní soubor a vzorek..................................................................................................55
11. Strategie empirického šetření............................................................................................56

11.1. Metody a techniky ............................................................................................56
11.2. Harmonogram ...................................................................................................61
11.3. Předvýzkum ......................................................................................................61
11.4. Vyhodnocení šetření .........................................................................................62
Ověření hypotézy 1 :.........................................................................................................62
Ověření hypotézy 2 :.........................................................................................................63
Ověření hypotézy 3 :.........................................................................................................64
Ověření hypotézy 4 :.........................................................................................................65
Ověření hypotézy 5 :.........................................................................................................66

12. Závěry empirického šetření ..............................................................................................68
Závěry obsahové ...............................................................................................................68
Závěry metodologické ......................................................................................................69
Praktické využití nových poznatků...................................................................................70

Závěr .........................................................................................................................................71



5

Úvod

Téma diplomové práce jsem si vybrala na základě své dlouholeté praxe a studia.

Pracuji jako učitelka na střední odborné škole, a tak je pro mne podpora motivace žáka 

k učení zásadním problémem.Jednou z klíčových kompetencí, k jejímuž osvojení směřuje 

vzdělávání na současné škole je kompetence k učení. Jde o dlouhodobý proces, který má 

hodně společného s rozvíjením kognitivní svébytnosti jedince. Učitel rozvíjející kognitivní 

svébytnost jedince výběrem metod a svými postoji pozitivně ovlivňuje vztah k učení u žáků.

Ve školním kontextu je učitel žákovi zprostředkovatelem vnějšího světa a je v jeho moci 

vybírat cesty a způsoby, kterými nejlépe dovede žáka ke kognitivní svébytnosti. V tomto 

kontextu můžeme pozitivní motivaci žáka k učení považovat za základní předpoklad úspěchu.

Jsem si vědoma toho, že zdrojů motivace je velké množství a všechny tyto zdroje jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, je proto nutné nahlížet na motivaci žáka k učení komplexně a 

brát v úvahu všechny vnější i vnitřní vlivy. Ve své práci se zaměřuji na možnosti učitele 

ovlivnit motivy žáků k učení vybranými prostředky, které má k dispozici. 

Práci jsem vypracovala na základě studia literatury z oblasti psychologie,pedagogiky,

metodologie, didaktiky a na základě vlastní učitelské praxe.

Cílem práce bylo zmapovat činitele ovlivňující motivaci žáka střední školy k učení,

vymezit a analyzovat některé možnosti učitele, kterými může motivaci žáků k učení ovlivnit.

Práce je rozdělena na dvě základních části – teoretickou a praktickou.V teoretické 

části vymezuji motivaci z hlediska psychologického, dále se zabývám vnitřními a vnějšími 

činiteli ovlivňujícími motivaci k učení, uvádím výsledky některých dosavadních 

výzkumů.V další kapitole se pokouším charakterizovat žáka střední školy z hlediska 

psychologického. Na osobnost učitele a jeho možnosti podpořit žákovu motivaci k učení jsou 

zaměřeny následující kapitoly. Možnosti učitele spatřuji v jeho komplexním působení 

v pedagogickém procesu.Motivační aspekty učitel uplatňuje mimo jiné při výběru vhodných 

metod a organizačních forem vyučování. Vybrané metody a organizační formy vyučování 

jsou předmětem několika kapitol této práce. Závěr teoretické části je věnován problematice 

hodnocení hlediska podpory motivace žáka.

Praktická část je věnována empirickému šetření, které jsem prováděla ve škole, na

které učím. Předmětem výzkumu byly vztahy vybraných motivačních zdrojů v motivaci k

učení u žáků konkrétní střední školy. Předmětem zkoumání byly ty zdroje, které může 

určitým způsobem ovlivnit učitel. Cílem výzkumu bylo zjistit a porovnat vliv některých 
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faktorů vycházejících z působení učitele a z postojů žáků konkrétní střední školy na jejich 

motivaci ke studiu. Smyslem šetření je využití výsledků  v pedagogické praxi. Výsledky a 

závěry výzkumu se mohou stát užitečným impulsem jak pro ředitele školy, tak, a to 

především, pro samotné pedagogy. 
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Teoretická část

1. Vymezení motivace

Pojem motivace je užitečný společný jmenovatel, který nám pomáhá vysvětlit mnoho 

projevů chování  žáků. Musíme si však zároveň být vědomi toho, že je to jen užitečná 

pomůcka, že na motivaci usuzujeme nepřímo (nikdy ji nevidíme). Pojetí motivace vůbec není 

jednoznačné. 

Existuje celá řada teoretických přístupů k motivaci, uplatňujících různé výkladové 

principy. Některé se více soustřeďují na obsahovou stránku (co člověka motivuje, jaké jsou 

základní motivy a jaké jsou mezi nimi vztahy), jiné se spíše zajímají o procesuální stránku 

(jak motivy působí na chování). V odborné literatuře najdeme řadu různých klasifikací teorií 

motivace (Madsen, Čáp , Hrabal, Man, Pavelková, aj.). Pro školní praxi se zdá užitečné dělení 

podle velkých paradigmat soudobé psychologie.

Behaviorální teorie vidí jako zdroj motivace úsilí dosáhnout příjemných důsledků 

určitého chování nebo snahu vyhnout se důsledkům nepříjemným. Hlavním motivačním 

činitelem je zpevnění vnější odměnou. Behavioristé ukázali, že, čím častěji a rychleji 

pochvala přichází, tím silněji žáka motivuje. Existují situace, kdy tato metoda velmi pomáhá, 

např. při nácviku chování postižených dětí může být neobyčejně efektivním a 

nenahraditelným prostředkem, jak pomoci dětem i jejich rodičům. Ve školních situacích ale 

v sobě zahrnuje řadu rizik. Existuje totiž nebezpečí, že  učitel bude oceňovat žáky výhradně

za snahu. Slabý žák pak bude během školního roku chválen a oceňován dobrými známkami a 

na konci roku bude klasifikován známkou špatnou nebo bude na konci školního roku 

klasifikován známkou dobrou, která ale neodpovídá jeho skutečným vědomostem, 

schopnostem a dovednostem. Na konci základní školy se pak často stává, že si žák na základě 

takového neobjektivního hodnocení zvolí pro něj příliš náročnou školu, na které pak zažívá 

neúspěchy. Problém vidím také v situaci, kdy žák střední školy přechází po úspěšném 

ukončení učebního oboru na nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Žáci jsou 

zvyklí na časté oceňování veškerých i velmi slabých výkonů a to jim učitel ve studijním 

oboru nemůže poskytnout. Učitel by tedy měl ke chvále vždy -  kromě případů, kdy žák téměř 

ztratil veškerou motivaci – připojit i konstruktivní kritiku.Žáci by měli být informováni, jak si 

vedou podle vnějších standardů, a nejen jaké dělají pokroky oproti minulým hodinám. 
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Humanistický přístup je založen na předpokladu, že specificky lidská motivace 

vychází ze snahy překročit současný stav vlastní existence tím, že člověk realizuje své 

vývojové možnosti. Humanistické teorie zdůrazňují, že pro správný rozvoj motivační 

struktury žáka učitel musí vytvořit prostředí charakteristické vřelým osobním vztahem, 

bezpečím a bezpodmínečným přijetím každého jednotlivce, vedoucími k postupné autonomii 

žáka. Učitel musí převzít roli pomocníka a průvodce žáků a podporovat je, aby za vlastní 

učení převzali sami odpovědnost. Humanističtí psychologové typu Carla Rogerse kladou 

velký důraz na myšlenku, že učení není něco, co je na žácích prováděno, ale to, co žáci 

provádějí sami. Nemálo žáků, zejména těch s horším prospěchem, je ovšem upřímně 

přesvědčeno, že k tomu, aby se člověk něčemu naučil, stačí být přítomen na hodinách a více 

či méně ochotně provádět  zadávané činnosti. Očekávají, že se tak automaticky probíranou 

látku naučí.Na střední škole se často setkáváme s takovým přístupem i u žáků, kteří na 

základní škole dosahovali dobrých výsledků, aniž by vynakládali větší úsilí. Tito žáci pak na 

střední škole nezvládají náročnější učivo. Tento pasivní přístup k učení je nebezpečný a 

mnoho současných pedagogických psychologů, ale především učitelé v praxi, se zabývají 

problémem, jak jej změnit 

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

Vychází z předpokladu, že člověk je především  „zpracovatelem“ informací a „institucí činící 

rozhodování“ . Zpracování informací je tedy logickým výsledkem shromáždění nutných 

poznatků a výsledného rozhodnutí člověka. Různé teorie vycházející z kognitivního směru 

jsou v pedagogické literatuře devadesátých let asi nejvíce zastoupeny. 

Absolutizování kteréhokoliv z těchto přístupů by však představovalo jednostranný 

pohled na složitý systém lidské motivace. Proto je vhodné přiklonit se, podobně jako Hrabal, 

Man, Pavelková nebo Lokšová a Lokša k chápání motivace jako souhrnu činitelů, které 

podněcují, energizují a řídí průběh chování člověka a jeho prožívání ve vztazích k okolnímu 

světu a k sobě samému. Ve shodě s nimi můžeme chápat motivovanou činnost žáka jako 

výslednici více motivačních vlivů působících současně, přičemž původní rozporuplné vlivy se 

projevují v jednotě jeho jednání. Lidé jsou motivováni nejen vnějšími důsledky svých činů 

(behaviorální přístup), ale rovněž tím, co si uvnitř myslí (kognitivní přístup);nesmíme 

přehlížet jejich základní potřeby, které máme společné se všemi živými tvory, ani zapomínat 

na potřeby specificky lidské. 
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2. Činitelé ovlivňující žákovu motivaci k učení

Problémy se soustředěním a motivováním dětí a mládeže k práci ve škole patří k těm, 

které učitelé a rodiče musí řešit nejčastěji. Jednou z cest jejího pozitivního překonávání je 

vytváření většího prostoru pro tvořivost a uvolnění žáků při učení a vyučování. To 

představuje zároveň jeden ze základních principů a cílů moderní pedagogiky a humanisticky 

orientované výchovy. Učitelé, výzkumní  pracovníci i rodiče se v současné době shodují 

v názoru, že pozitivní motivace učební činnosti žáka je důležitou, pokud ne přímo zásadní 

podmínkou  jeho školní úspěšnosti. 

Při výchově a vyučování si učitelé znovu a znovu kladou otázku, proč se žák chová 

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

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

osobnosti žáka. 

Učitel, který ve vyučování uplatňuje adekvátní způsoby vnější i vnitřní motivace, 

klade pevné  základy pozitivního rozvoje osobnosti žáka. Motivaci musí přizpůsobovat cíli a 

obsahu vyučování a věku žáků. Vývojem se mění, formuje žákova osobnost, a proto se musí 

měnit i systém motivačních činitelů. Problematika motivace však přesahuje rámec třídy a 

vyučování, působí také v mimoškolní, zájmové činnosti žáka a při jeho domácí přípravě na 

vyučování. . Vhodná motivace může vyvolávat a udržovat zájem dítěte o učení vůbec , o daný 

předmět, o určitou učební činnost. Učitel však může nevhodným používáním motivačních 

činitelů rozvíjení žákova vztahu k učení brzdit nebo přímo vyvolat nezájem, indiferentní 

postoj, či dokonce odpor.

Motivace ve vyučovacím procesu představuje důležitý reálný faktor, který může 

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

vybavením, jímž disponuje žák. Jedním z prvořadých cílů výchovy a vzdělávání je proto 

formulovat a rozvíjet především vnitřní motivaci žáků k učení jako formě seberealizace. 

Učební činnost, tak jako každé chování je vyvolána, udržována a usměrňována množstvím 

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

celého individuálního motivačního systému osobnosti a konkrétní sociální situace. 

Podněcující funkce motivace v učení a jednání žáků je nezastupitelná. Motivaci učitel 

neuplatňuje jen v první fázi vyučovacího procesu , ale v průběhu celé učební činnosti.

Pokud žákovi chybí motivace, málo pomáhají jiné prostředky; pokud se podaří zesílit 

motivaci, podstatně se zlepšuje situace při učení. 
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Motivace patří k nejdůležitějším činitelům v učení. Na čem je však motivace závislá a 

čím je formována? Kterými prostředky a způsoby můžeme záměrně působit na tyto činitele? 

Podle tradičního názoru zájem o jednotlivý předmět nebo i obecnější zájem  o učení je 

jakoby „kamének“ v složité mozaice žákovy motivace, jeden dílčí moment vedle mnoha 

dalších zájmů, potřeb, motivačních činitelů osobnosti. Čáp (Čáp, 1987) uvádí jinou možnost, 

která spočívá v tom, že chápeme zájem o učení (obecně, ale také o jednotlivé předměty, 

obory, profese, ke kterým se mladí lidé připravují) jako souhrnné označení žákovy motivace 

ve vztahu k učení (popřípadě k předmětu či oboru); je to motivace složitá, zahrnuje větší 

počet rozmanitých potřeb, citů, hodnot, dílčích motivačních momentů, a to v kombinacích, 

které jsou odlišné interindividuálně a také intraindividuálně. Tento druhý názor lépe odpovídá 

současnému stupni poznání a také lépe umožňuje rozbor toho, jak se formuje motivace 

k učení a jak ji můžeme výchovně ovlivňovat. 

Jestliže motivace zahrnuje větší počet rozmanitých dílčích potřeb a motivů, můžeme 

také očekávat, že existuje větší počet rozmanitých vnějších pobídek, které mohou tuto 

motivaci ovlivňovat, a že jsou tedy různé možnosti, jak záměrně formovat, vychovávat 

motivaci k učení. Výzkumy i praktické zkušenosti potvrzují tento předpoklad. Čáp (Čáp, 

1987) utřídil motivační činitele působící na motivaci k učení do několika skupin:

1) Novost situace, předmětu nebo činnosti jsou činitelé aktivizující kognitivní   

potřeby 1;                     

2) Žákova činnost a uspokojení z ní. 

Na motivaci k učení působí příznivě již to, když žák není odsouzen k pasivní roli 

diváka a posluchače, když má možnost vlastní výraznější aktivity. Působí přitom radost 

z činnosti, „funkční libost“, potřeba činnosti. Záleží na věku a vyspělosti žáků, na jejich 

zkušenostech a společenských podmínkách, které druhy činností je zvlášť upoutávají: Na 

národní škole to může být třeba kreslení a zpočátku i psaní, s postupujícím věkem to jsou 

často rozmanité technické činnosti, manipulace s nástroji a přístroji, práce s počítačem,  práce 

v dílně, v laboratoři aj. 

Přestože vnější, materiální činnosti silně upoutávají děti a mládež, nemají výlučné 

postavení při podněcování motivace k učení: u adolescentů známe  také uspokojení ze „hry 

fantazie a myšlení“ – v námětových hrách, vymýšlení příběhů, v řešení problémů, hádanek, 

křížovek aj. 

                                                
1 Viz. Str. 11-13
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Novost a žákova činnost se spojují k silnému motivačnímu účinku zejména tehdy, 

když je část vyučování uspořádána tak, aby se žáci sami aktivně účastnili při „hledání“, 

„objevování“ těch poznatků, kterým se mají naučit (Skalková, 1971).

3) Úspěch v činnosti.Člověk má radost jak ze samotné činnosti, tak z jejích výsledků, 

z toho, že se mu podařila. Dobrý výsledek, úspěch v činnosti je odměnou, „zpevněním“. Je 

pro žáka (i pro jeho okolí) dokladem toho, že překonal překážky a obtíže, že prokázal 

pozitivní vlastnosti – schopnosti a dovednosti, vůli a charakter, někdy i fyzické vlastnosti . 

Tím se uspokojuje potřeba dobrého výkonu, popřípadě vyniknutí a společenského uznání, i 

jiné motivační momenty, jako je touha po způsobilosti čili úsilí o získání dovednosti, což je 

podle některých autorů jeden z nejmocnějších činitelů v motivaci k učení (J.S.Bruner, R.M. 

Tavné aj.) .Úspěch také zvyšuje sebehodnocení, sebevědomí, žákovu jistotu, jeho obraz sebe 

samého: tím se zpravidla zlepšuje citový stav příznivý pro výkon a zároveň stoupá motivace 

pro tu činnost, která vedla k úspěchu. 

Aby žák prožil úspěch a aby ho správně zhodnotil, potřebuje znát výsledky své 

činnosti. Učení se znalostí výsledků, s kontrolou a sebekontrolou, je nezbytné k tomu, aby se 

rozvíjela žákova motivace k učení. 

4) Sociální momenty se kombinují se všemi uvedenými momenty při formování 

motivace k učení. Silně působí zejména

 pozitivní sociální hodnocení předmětu a činnosti;

 sociální hodnocení žákova úspěchu v učebních činnostech;

 společná činnost;

 soutěžení.

Sociálními momenty se podrobněji zabývá podkapitola Sociální potřeby.2

5) Souvislost nového předmětu (nové činnosti) s předchozími žákovými činnostmi, 

zkušenostmi a zájmy. Motivaci může významně ovlivnit situace, kdy dojde k vývoji a 

„přesunu“ zájmů, nebo, že se jeden zájem zformoval na podkladě jiného, dřívějšího zájmu. 

Dochází k tomu, že předchozí příbuzné žákovy činnosti , zkušenosti a zájmy usnadňují 

realizaci nové činnosti , úspěch v ní a zformování motivace k ní. 

Proto také je při poznávání osobnosti tak důležité seznámit se s jejími dřívějšími 

zájmovými činnostmi, úspěchy i neúspěchy, zkušenostmi abychom na ně mohli při vyučování 

navázat. Na středních odborných školách je v této souvislosti mnoho příležitostí v teoretickém 

vyučování navazovat na činnosti, které žák vykonával v rámci odborného výcviku a naopak 

vědomosti a činnosti z teorie uplatňovat v praxi. 

                                                
2 Viz str. 13-15
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6) Souvislost předmětu (činnosti) s životními perspektivami.

Motivace k učení vzniká a prohlubuje se také uvedením učiva do souvislosti s budoucí 

žákovou činností, s jeho perspektivami, např. profesionálními. Zkušenost však ukazuje, že 

nestačí jen slovně připomínat a opakovat, co všechno žák „bude potřebovat“ . Působivá je 

žákova zkušenost, zážitek s emočním zabarvením: např. při odborné praxi, práci na brigádě 

nebo rozhovoru se zaměstnanci firmy při exkurzi ho překvapilo, co mhou pro praxi znamenat 

teoretické vědomosti , které mu do té doby připadaly zbytečné. Tento zdroj motivace 

k budoucímu povolání je velmi významný na střední odborné škole, kde se žák připravuje na 

konkrétní povolání. 

Uvedených šest skupin činitelů navzájem souvisí a ve výchovné praxi je nutné snažit 

se o jejich kombinované užití, aby bylo dosaženo většího účinku při formování žákovy 

motivace k učení.

Všichni výše zmínění činitelé mohou být významně ovlivněni učitelem, jeho 

způsobem výuky a používanými vyučovanými metodami. Učitel, jeho osobní vlastnosti, 

postoj k žákům a způsob výchovy podstatně ovlivňuje emoční atmosféru ve třídě i citový stav 

jednotlivého žáka, jeho motivaci k učení. Tím však působí na celý průběh vyučování a učení a 

mnohdy rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu .Vyučovací metody – způsob učitelova 

výkladu, spojování názoru se slovním výkladem, metody stimulující žáka k řešení problému 

aj. – do značné míry určují , zda žák porozumí učivu či nikoli, zda si osvojí dobrou metodu 

učení a řešení úloh, zda bude pro něho vyučování prospěšné a zajímavé, nebo naopak 

nepříjemné.

Pokud má učitel zájem na podpoře žákovy motivace k učení, a takový zájem se u 

učitele předpokládá,  měl by si být dobře vědom všech vlivů,  které vstupují do hry, měl by je 

sledovat a ve své práci užívat postupů, které přihlížejí k zákonitým vztahům formování 

motivace k učení (názornost, problémové vyučování, spojení školy s praxí, příklad učitele, 

důraz na spolupráci na příznivou emoční atmosféru atd. )

V rozsáhlém výzkumu učitelé posuzovali příčiny neprospěchu, zvláště příčinu, kterou 

považují za hlavní u každého jednotlivého ze svých žáků, který opakuje ročník. Jednou 

z příčin byl negativní vztah k učení, tedy nedostatky v motivaci žáků.Výskyt této příčiny jako 

hlavní vzrůstá rok od roku ve vývoji žáků: v prvním ročníku nebyl žádný žák, který by 

opakoval z této příčiny, ve čtvrtém ročníku jich byla 4%, v šestém ročníku 12%, v osmém 

ročníku 24%, v desátém ročníku 29% (Babanskij, 1978).
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Petty (Petty, 1996) zdůrazňuje, podobně jako Čáp, následujících sedm motivačních 

faktorů:

- věci, které se učím se mi hodí;

- kvalifikace,kterou studiem získám, se mi hodí;

- při učení mívám obvykle dobré výsledky a tento úspěch mi zvyšuje sebevědomí;

- když se budu dobře učit, vyvolá to příznivý ohlas mého učitele nebo mých spolužáků;

- když se nebudu učit , bude to mít nepříjemné důsledky;

- věci, které se učím jsou zajímavé a vzbuzují moji zvídavost;

- zjišťuji, že vyučování je zábavné.

Každé motivované chování je výsledkem vzájemného působení jedince a prostředí. 

Vnitřní motivační dispozice jedince – potřeby a vnější motivační popudy, které tyto vnitřní 

potřeby aktualizují – incentivy jsou základním předpokladem vzniku a vývoje motivu, 

vůdčího principu lidského chování.V konkrétním vyučovacím procesu ale není učební 

motivace žáka dána pouze jedním motivem. Uplatňuje se zde složitá struktura motivů, z nichž 

některý se obvykle stává vedoucím. Motivační činitelé vycházející z vnějšího prostředí, tedy 

z prostředí mimo školu, jako je působení rodiny, vrstevnických skupin, médií, společnosti 

apod. nejsou předmětem této práce, a proto se jimi nebudeme zabývat. Pozornost zaměříme 

na ty zdroje motivace, které jsou důležité v průběhu vyučování. Motivačně může působit sám 

obsah učiva, zajímavost látky, osobní význam cíle činnosti, problém, který je žákovi 

předkládán, systematická kontrola výsledků, jejich hodnocení, určitá aspirační úroveň žáka, 

strach, osobnost učitele, sociální přijetí  aj. Pro učitele, který chce podporovat motivaci svých 

žáků k učení je důležité znát motivační zaměření jednotlivých žáků. 
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2.1.Vnitřní motivační činitelé a jejich reflexe učitelem

Na každou lidskou činnost působí řada vnějších i vnitřních činitelů .Tito činitelé 

působí ve vzájemné interakci a zároveň v interakci s vykonávanou lidskou činností. Hybnou

silou k vykonávání nebo nevykonávání jakékoliv činnosti se mohou stát vlastnosti osobnosti, 

jakými jsou schopnosti (vrozené nebo získané), charakterové vlastnosti (zodpovědnost, 

pracovitost x nezodpovědnost, lenost apod.), emoční prožívání konkrétní situace, zájmy, 

postoje, hodnotové orientace, potřeby apod. Z Maslowova modelu hierarchie potřeb vyplývá, 

že osobní potřeby, umístěné v hierarchii níže (fyziologické potřeby a potřeby souvisící 

s potřebou bezpečí a zajištěností) jsou největší měrou vrozené, zatímco společenské, 

rozumové a další vyšší potřeby obsahují vrozené činitele stále více propojené s naučenými 

odezvami. Z hlediska zaměření této práce mohou být pominuty  fyziologické potřeby, ačkoliv 

nelze říci, že jsou ve výchovně vzdělávacím procesu opominutelné. Pozornost bude 

v následujících kapitolách zaměřena na potřeby sekundární, a to jen na ty, které jsou 

získávány a rozvíjeny v průběhu interakce jedince se sociálním prostředím, především 

v interakci učitel - žák a které hrají klíčovou roli v motivaci žáka k učení. 

2.1.1. Kognitivní potřeby

Explorační chování nastupuje již od raného dětství. Kognitivní potřeby se rozvíjejí 

zároveň s vývojem rozumových schopností jedince a jsou ovlivňovány mnoha faktory. Učitel 

ve škole má značné možnosti, jejich vývoj podporovat. Aktualizace těchto potřeb může učitel 

dosáhnout navozením situace, ve které je žák nucen zabývat se problémem, k jehož řešení 

dostává neúplné informace. K vyřešení problému si potřebuje vytvořit uzavřený celek znalostí 

– tedy chybějící informace doplnit.Tehdy se kognitivní potřeby nejen vzbuzují, ale i utvářejí.

Rozvinuté kognitivní potřeby patří mezi vnitřní motivační činitele a jsou tedy pro 

motivaci žáka k učení významnější než vnější, incentivní. Žáka kteréhokoli věku upoutává 

vše, co je pro něho nové. Je to projev zvídavosti, poznávací potřeby, popřípadě orientačního 

reflexu. Z tohoto hlediska sám vstup dítěte do školy, začátek vyučování novému předmětu, 

nová učebnice nebo pomůcka, přechod na školu vyššího stupně – to vše jsou příznivé situace 

pro vznik nového zájmu.Žák střední odborné školy se setkává s novými předměty, které jsou 

důležité pro jeho budoucí profesi. Především učitelé odborných předmětů a učitelé odborného 

výcviku stojí před úkolem vzbudit u žáka zájem o nový předmět a tím i prohloubit jeho zájem 

o budoucí profesi. Ale i učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů mají šanci změnit žákův 
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přístup k předmětu. Jiný typ školy, nové vztahy mezi spolužáky, nový učitel a jiný styl výuky 

to vše může být zdrojem aktivace kognitivních potřeb žáka.

Učitel může vnitřní motivaci žáků vzbudit názorným prezentováním učiva, tím, že 

hodinu zahájí předvedením překvapivého pokusu nebo zajímavého problému, který aktivizuje 

poznávací potřeby žáků, navodí pocit rozporu mezi dosavadním pojetím a tím, co žák vidí 

nebo se dozvídá. Učitelé, učebnice, exkurze, nejrůznější instituce mohou předložit učivo jako 

poutavou hádanku, popřípadě mohou v žákovi vzbudit údiv, úžas, zážitek „jak je něco 

takového možné“ , a to může vést k silně motivovanému učení. 

Na druhé straně má příznivý motivační účinek i to, když žák v novém předmětu a 

problému nalézá zároveň něco známého a pochopitelného. Přílišná složitost, nepřehlednost, 

úplná novost předmětu může vzbuzovat strach, že mu neporozumím, kdežto známé prvky či 

aspekty dávají naději, že „se mám čeho zachytit“, že problém nějak zvládnu.

Problém pro učitele spočívá v tom, že někteří žáci dávají přednost receptivnímu 

získávání poznatků před vlastním přístupem a jiní naopak vlastnímu řešení. Hrabal (Helus, 

Hrabal ml., Kulič, Mareš,1979) uvádí jako optimální přístup ten, který navazuje na již 

existující potřebu a vytváří podmínky k rozvoji nové, dosud neaktualizované potřeby.

Nedostatečná péče učitelů o rozvoj kognitivních potřeb žáků může být ilustrována na 

výzkumu aktivity žáků střední školy (Skalková, 1971). Autorka sledovala v průběhu týdne 

činnost učitele a žáků, přičemž zaznamenávala žákovskou aktivitu, kterou potom 

kategorizovala. 

Vzniklo tak 7 stupňů, které lze zkráceně uvést takto:

- projevy naprosté neujasněnosti cíle vlastní činnosti, časté projevy nezájmu a 

lhostejnosti; chybí vlastní úsilí v učební činnosti; trpné přejímání učiva; plnění úkolů 

jen za detailního vedení;

- chybějí znalosti cíle vlastní činnosti; žáci sledují vyučování bez patřičného zájmu; na 

výzvu ke spolupráci váhavé reakce; receptivní přijímání učiva s nízkou úrovní 

formativních složek činnosti;

- vědomí cíle činnosti, který stanoví učitel, nebo který vyplývá z předchozích činností;

žáci sledují vyučování s občasnými projevy zájmu; spolupráce na popud prostým 

plněním úkolů apod. 

- vědomí cíle činnosti; zájem projevující se v živých reakcích; pohotová ochota ke 

spolupráci; trvalé myšlenkové úsilí při řešení úkolů; 

- vědomí cíle činnosti; trvalý zájem vyvolávaný působením učitele; samostatné plnění 

úkolů stanovených učitelem;
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- činnost usměrňovaná vědomím cíle, který klade učitel; vlastní zájem o činnost ; 

samostatná volba vlastních prostředků při řešení učitelem stanovených problémů;

- žáci si sami určují cíl činnosti; vnitřní trvalý zájem o činnost samu; spontánní snaha o 

činnost spojenou s vlastním úsilím.

Autorka zjistila, že optimální sedmý stupeň aktivity žáků, který zřejmě souvisí 

s aktualizací kognitivních potřeb se vyskytl jen ve třech procentech sledovaného časového 

úseku výukové interakce mezi učitelem a žáky. Z rozboru vyplývá, že žáci převážně jen 

poslouchají buď učitele, nebo ostatní žáky, a jejich učební činnost čerpá převážně jen 

z vnějších popudů.Výklad učitele byl jen velmi málo doplňován např. přímou činností žáků či 

řešením teoretických či praktických problémů. V pozorované časové jednotce bylo 

samostatné práci věnováno jen asi pět procent celkové týdenní vyučovací doby. Toto zjištění 

konstatující velmi nízký podíl samostatných prací žáků při vyučování, je ve shodě s výsledky 

výzkumů řady dalších našich autorů . 

Vyučování, které neaktualizuje kognitivní potřeby žáků vede ve většině případů 

k nudě a nezájmu, pokud kompenzačně nepůsobí jiné motivy. Ale ani účinky jiných motivů 

nemohou plně nahradit  dostatečně silnou potřebu poznání a s ní spojených zájmů, na jejichž 

základě vzniká u žáků stabilní motivace k učení, která se stává rysem jejich osobnosti, 

přetrvávajícím i po skončení školní docházky (Hrabal, 1979)

Učitel by měl mít neustále na paměti nutnost aktivovat u žáků jejich kognitivní 

potřeby. Při projektování výuky se musí zaměřit na vlastní činnost žáků během vyučovacího 

procesu, ale i na činnost žáka doma v rámci přípravy na vyučování. Předávání hotových 

poznatků žákům u nich nutně vyvolává pasivitu a nezájem.  

2.1.2. Sociální potřeby

Sociální motivace vycházející ze sociálních potřeb žáka, tedy potřeby afiliace nebo 

potřeby prestiže, není motivací primárně orientovanou na úkol, který je žákovi předkládán, 

dokonce ani ne na výkon jako takový.Přijetí úkolu a dosažení vysokého výkonu je zde 

především prostředkem k uspokojení sociálních potřeb, týkajících se vztahů mezi lidmi a 

postavení v nich. V této souvislosti lze sociální motivaci chápat jako vnější motivaci. Klíčový 

není úkol sám, ale dopad na sociální vztahy,  v jejichž rámci se žák hodnotí, srovnává 

s druhými atd. 

Mladý člověk je při formování svých zájmů značně ovlivněn tím, co kladně hodnotí a 

považují za „zajímavé“ osoby, s kterými má kladné vztahy. Silně působí kladné hodnocení 

předmětu či oboru referenční skupinou, např. skupinou kamarádů nebo sportovním oddílem, 
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ale také sdělovacími prostředky a celkovou atmosférou  společnosti, třídy a vrstvy, krajovými 

a místními tradicemi.

Když mladý člověk realizuje činnost společně s osobou nebo skupinou, ke které má 

silně pozitivní vztah, zvyšuje to jeho motivaci k této činnosti. Společná činnost v příznivé, 

radostné emoční atmosféře může zformovat u žáků potřebnou motivaci i k obtížným 

předmětům a úkolům. Velkou roli zde hrají nejen vzájemné vztahy mezi spolužáky, ale také 

vzájemný vztah žáků a učitele. 

Soutěžení je další moment v životě skupin a v jejich působení na motivaci jednotlivců 

k práci i učení. Soutěžení v učení vytváří další doplňkové (a často velmi silné) momenty 

úspěchu či neúspěchu: již tím je naznačena možnost jeho příznivého i nepříznivého působení. 

Podporuje-li učitel soutěživou atmosféru ve třídě, která vytváří a uspokojuje potřeby prestiže 

a soupeření, neměl by zapomínat na možné negativní důsledky, které spočívají v odrazování 

slabších žáků, v malé pobídkové hodnotě soutěže pro ty žáky, kteří se domnívají, že mohou 

zvítězit bez větší námahy a ve vytváření nekooperativní atmosféry.Pozitivní stránka soutěžní 

atmosféry ve třídě se projevuje tehdy, jestliže všichni žáci mají pocit, že mohou uspět, 

soutěžní aktivity jsou střídány tak, aby dovolovaly všem žákům zakusit úspěch a je-li důraz 

kladen na to, aby žák pracoval úspěšně, než na to, aby dosáhl lepších výsledků než ostatní. 

Čáp (Čáp, 1964) uvádí výsledky několika experimentálních výzkumů, ve kterých  

zkoumali nácvik pohybových dovedností.Vždy po několika počátečních cvičeních zvýšili 

motivaci pokusných osob tím, že začali každé sdělovat výsledky nejen vlastní , ale také 

ostatních osob, takže mezi nimi vznikla „soutěž“; výsledkem byly nejen projevy radostného 

vzrušení (připomínajícího hry a sportovní soutěže) a okamžité zrychlení pohybů i 

soustředěnější pozornost při jejich kontrole, ale také to, že pokusné osoby začaly novým 

způsobem přemýšlet o své činnosti a samostatně hledat lepší způsob, metodu jejího 

vykonávání.

To znamená, že zvýšená motivace může příznivě ovlivnit autoregulaci i myšlení, 

samostatné hledání lepší metody učení, takže se příznivý účinek motivace na učení znásobuje.

Soutěžení působí naopak nepříznivě zvláště tehdy, když soustavně přináší některým 

žákům velké neúspěchy, frustrace, ztrátu jistoty. Tak tomu bývá při ustavičném srovnávání 

žáků, při zdůrazňování individuálního úspěchu, vyniknutí a „vynikajících individualit“ bez 

ohledu na spolupráci a vzájemnou pomoc. 

Soutěžení může být vhodnou doplňkovou metodou, která oživí vyučovací proces, ale 

nemělo by se zařazovat při plnění náročnějších úkolů, které ovlivní celkové hodnocení žáka 

v daném předmětu. 
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Učitel by při volbě metod měl brát v úvahu sociální vztahy ve třídě Ve třídě, ve které 

převažují žáci s potřebou afiliace je vhodnější uplatňovat metody s důrazem na kooperaci a 

spolupráci, avšak stejné metody se neosvědčí ve třídě se žáky převážně zaměřenými na 

uspokojování potřeby prestiže. 

Učitel svým přístupem významně ovlivňuje sociální atmosféru ve třídě. Tím přispívá 

k formování motivace žáků k učení. Vřelý vztah učitele a žáků může navodit ovzduší 

spolupráce, tolerance a přátelství mezi žáky, zvláště u žáků se silně rozvinutou potřebou 

pozitivního vztahu, na druhou stranu může docházet k nekritickému přejímání všeho, co učitel 

žákům předává. Důsledkem toho může být nesamostatnost žáků. 

Optimální sociální motivace lze dosáhnout pouze uvážlivým přístupem učitele se 

zřetelem k individuálnímu zaměření žáků a zvláštnostem sociálních vztahů ve třídě. 

2.1.3. Výkonové potřeby a úroveň aspirace

Jakmile je člověk schopen provádět jakoukoli cílenou činnost, jejíž výsledky jsou 

hodnoceny okolím, vyvíjí se u něj potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu. 

V této souvislosti je  literatuře uváděna ještě potřeba vyhnout se úspěchu. Tato potřeba  se 

vytváří u jedinců, kteří nepodávají takové výkony, kterých by byli schopni z důvodu přijetí 

sociální skupinou, která uznává jiné hodnoty.  

Tyto potřeby nestojí vedle sebe,  osobnost necharakterizuje vždy jedna nebo druhá, ale 

všechny na sebe vzájemně působí a za spoluúčasti některých dalších činitelů vytvářejí 

komplexnější motivační tendence, které mají značný vliv na chování žáka v úkolových 

situacích a na jeho reálný výkon. Tendence dosáhnout úspěšného výkonu a tendence vyhnout 

se neúspěchu nebo úspěchu se vytvářejí spolupůsobením:

- odpovídajících potřeb ( potřeby dosáhnout úspěšného výkonu, potřeby vyhnout se 

neúspěchu a potřeby vyhnout se úspěchu );

- incentivních hodnot  (osobní přitažlivostí cíle pro jedince);

- subjektivní pravděpodobností jedince, že cíle bude dosaženo. 

Zná-li učitel žákovy tendence, může lépe porozumět jeho chování ve výkonových 

situacích. Žákova celková orientace závisí na převaze konkrétní potřeby. Převládá-li potřeba 

dosáhnout úspěšného výkonu, bude výsledná tendence směřovat k cíli. Převládá-li naopak 

potřeba vyhnout se neúspěchu nebo potřeba vyhnout se úspěchu, bude výsledná tendence 

orientovat chování žáka k tomu, aby se vyhnul úkolu. Jestliže je ale žák nucen vybrat si 

několika různě obtížných úkolů stejného typu, tj. stanovit si vlastní aspiraci, závisí jeho výběr 

na subjektivní pravděpodobnosti, s jakou si myslí, že úkol zvládne, a incentivní hodnotě cíle.

Hrabal (Hrabal ml., 1979) v této souvislosti charakterizuje dva typy žáků: 
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- žáky s převažující potřebou úspěšného výkonu 

- žáky s převažující potřebou vyhnout se neúspěchu. 

V každé třídě obvykle najdeme oba typy žáků. Je na učiteli, aby žákovy tendence 

odhalil a podle získaných poznatků plánoval jeho činnost při vlastním vyučovacím procesu. 

Žáci s převažující potřebou úspěšného výkonu pracují  sebevědomě s vidinou dosažení 

cíle. Rádi soutěží s rovnocennými partnery. Úspěch je pro ně velmi motivující a neúspěch je 

obvykle vede k vlastní korekci. Pokud si mohou vybírat úkoly podle obtížnosti, vybírají si 

takové, které odpovídají jejich schopnostem. Učitel by měl dbát na to, aby takovým žákům 

nezadával úkoly příliš snadné. Žáci mají takové úkoly rychle vyřešené a pak se věnují jiným 

činnostem nesouvisejícím s vyučováním. Mimoto mohou zažívat pocit podceňování ze strany 

pedagoga a to může být jedním z důvodů ztráty motivace k učení. Požadavky kladené na 

takové žáky by měly plně využívat jejich schopností, a tím podporovat jejich optimální 

rozvoj. U těchto žáků je dobré posilovat spolupráci s ostatními žáky ve třídě. V praxi bývá 

ovšem problematická spolupráce žáka s převažující potřebou úspěšného výkonu se žákem 

s převažující potřebou vyhnout se neúspěchu. Pokud pracují tito dva žáci na společném úkolu, 

často se stává, že žák s převažující potřebou úspěšného výkonu splní celý úkol sám a žák 

s převažující potřebou vyhnout se neúspěchu se „přiživí“ na úspěchu. Žák s převažující 

potřebou úspěšného výkonu pak ztrácí motivaci ke společným úkolům a upřednostňuje 

samostatnou práci. 

Žák s převažující potřebou vyhnout se neúspěchu je pro učitele problémem. Často se 

stává, že takový žák se snaží vyhnout se neúspěchu podvodem nebo přímým únikem ze 

situace. V okamžiku, kdy přichází situace, ve které by mohl zažít neúspěch, vymýšlí si 

zástupné činnosti – např. potřebuje odejít na WC. Ještě složitější je situace, kdy se žák  

hodinám, ve kterých by mohl zažít neúspěch, úplně vyhýbá. Tato situace je většinou spojena 

s podvody při omlouvání absence, vede k záškoláctví a k dalším následným problémům.

Podstatou je to, že pro oba typy žáků je silným motivačním činitelem úspěch. Úspěšná 

práce učitele spočívá v postupném zpevňování potřeby úspěšného výkonu u žáků 

s převažující potřebou vyhnout se neúspěchu. Jde tedy o to, aby se ze žáka s převažující 

potřebou vyhnout se neúspěchu stal žák s převažující potřebou úspěšného výkonu. Toho lze 

dosáhnout tím, že je žákovi poskytnuta šance na dosažení cíle v jednodušších úkolech  a 

postupně je náročnost úkolů zvyšována. Jestliže má žák pocit úspěchu, zvyšuje se jeho další 

očekávání i jeho zájem o příslušný úkol a on sám mobilizuje své vlastní síly pro splnění 

úkolu.Žák postupně získává sebevědomí a schopnost reálně zhodnotit své vlastní schopnosti. 
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Naopak nemá-li žák vůbec úspěch nebo jen velmi zřídka, vede to obvykle k tomu, že se snaží 

různým způsobem uniknout negativní stimulaci. Tehdy se snižuje jeho zájem o příslušnou 

činnost a při déle trvajících neúspěších se mohou narušit i kognitivní funkce. Tento negativní 

aspekt však neznamená, že má učitel  vytvářet pouze takové situace, ve kterých vyloučí 

možnost prožitku neúspěchu. Jde spíše o to najít správný vztah mezi prožitky úspěchu a 

neúspěchu. Výzkumy dokázaly, že jestliže žáci mají naději na úspěch i při dílčích neúspěších, 

může i neúspěch vést k zvýšení nároků na sebe. Proto učitel má postupovat tak, aby při 

neúspěchu dával žákům naději na další úspěchy, aby neztráceli naději dosáhnout pozitivních 

výsledků (Skalková, 1971). Učitel může žákům nabízet úkoly různé náročnosti s tím, že si 

žáci sami vybírají úkol, který považují za pro ně zvládnutelný. Pro učitele je to velmi náročný 

úkol, který vyžaduje jak znalosti z oboru psychologie a didaktiky, ale hlavně citlivý 

individuální přístup k žákům. V současné době existuje značné množství ucelených programů 

rozvíjení motivace vycházejících z teorie výkonové motivace, které může učitel využít. 

Použití těchto programů ve školní praxi klade nároky i na hlubší teoretickou pedagogicko-

psychologickou přípravu učitele, proto by je učitel mohl nejlépe realizovat ve spolupráci se 

školním psychologem.    

Aspirační úroveň každého jedince určují ty cíle, které si jedinec vytyčil sám, jejichž 

dosažení očekává jako výsledek svého usilování. Výše aspirace, tedy náročnost stanoveného 

cíle, je ovlivňována  situací, ve které činnost probíhá, předchozí zkušeností jedince s touto 

činností a schopností jedince reálně hodnotit stávající vlastní možnosti. Za normální je 

považována reakce, kdy jedinec po neúspěchu v činnosti své aspirace v této činnosti snižuje. 

Božovičová (L.I. Božovičová, L.V. Blagonaděžinová,172, s.114)  se zmiňuje o afektu 

neadekvátnosti. „Afekt neadekvátnosti je v tomto pojetí svéráznou obrannou reakcí, 

pomáhající dítěti ohradit se před nepříjemnými výsledky činnosti, a tak uchránit uspokojivý 

vztah k sobě samému.“ V určitých pedagogicky a psychologicky nepříznivých podmínkách 

pak může docházet reakcím žáků, které se většinou projevují:

 žákovým odporem snižovat aspirační úroveň, bez ohledu na prokazatelný 

neúspěch – žák střední koly například i přes dlouhotrvající neúspěch studuje 

obor pro který nemá předpoklady;

 naprostým odmítáním uvažovat o tom, že příčiny neúspěchu mohou vycházet 

z něho samého – nepřemýšlí o tom, co by na své práci mohl zlepšit, neumí 

převzít zodpovědnost za své učení;

 snahou obviňovat ze svých neúspěchů kohokoli jiného nebo přesouváním viny 

na objektivní okolnosti – příčinu neúspěchu vidí v práci učitele(neumí látku 
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vysvětlit, neumí zaujmout), přesouvá odpovědnost z vlastní osoby na obsah 

učiva (učivo je nudné, příliš složité apod.) nebo zlehčit význam učiva ( je 

nesmyslné, neužitečné apod.).

 pocitem ukřivděnosti a nespravedlnosti – žáci často obviňují učitele 

z předpojatosti vůči své osobě.

Celý komplex uvedených reakcí se často objevuje v situaci, kdy požadavky školy 

narůstají a mění se učitelé , tedy po přechodu  ze základní školy na školu střední. V praxi se 

často setkáváme se situací, kdy si žáci vybrali studijní obor, pro který nemají předpoklady a 

neúspěchy přichází již na začátku studia. V těchto případech je vhodné žákovi nabídnout 

přestup na jiný méně náročný obor, ve kterém by mohl být úspěšný. 

Přestože se aspirační úroveň žáka utváří největší měrou na základní škole, i učitel na 

střední škole má možnost zasahovat do tohoto procesu jak pozitivně, tak negativně. Pozitivní 

vývoj  projevující se adekvátními aspiracemi může být ovlivněn reálným hodnocením 

učitelem, formulací učebních cílů, strukturou úkolu, který žák plní a o němž musí mít přehled. 

Jak již bylo výše uvedeno, potřeby nevystupují izolovaně3. Tak jako nemůžeme chápat 

jednotlivé potřeby odděleně, nýbrž jako složky vzájemně se překrývající, nemůžeme chápat 

potřeby jako jediné činitele ovlivňující motivaci jedince. Potřeby působí ve vzájemné 

interakci s ostatními činiteli. Je nutné, abychom respektovali mnohotvárnost, rozmanitost a 

rozvinutost lidských motivů. Kromě potřeb chápeme jako spolutvůrce motivů emoce, zájmy, 

postoje, hodnotové orientace, cíle a smysl. Lidé se vzájemně liší jak v jednotlivých motivech, 

tak v celkové individuální motivaci. I to je jeden z důvodů, proč je u pedagogů kladen důraz 

na individuální přístup k žákům. Motivační rozdíly můžeme spatřovat v aktivačním, 

energizujícím aspektu motivace (někdo je celkově silně motivovaný, někdo je naopak 

pasivní), v obsahu motivace (některý z dílčích motivů u jedince  vystupuje mezi ostatními do 

popředí) nebo v motivační šíři jedince (lidé s velmi zúženou motivací na několik působících 

potřeb či zájmů a lidé se širokým spektrem působících potřeb a zájmů). Motivy jsou také

ovlivňovány situacemi, kterými jedinec prochází. V situacích působí na osobnost jedince, 

tedy i na jeho motivaci, řada vnějších činitelů od globálních, jakými jsou celosvětové změny, 

až po činitele týkající se výhradně jeho osoby.Motivaci jedince musíme chápat jako výsledek 

komplexního působení všech činitelů.

                                                
3 Viz str. 11
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3. Osobnost učitele a jeho možnosti podpořit motivaci žáka ke 

studiu

Významným faktorem ovlivňujícím vztah žáka ke studiu je vztah žáka k učiteli 

utvářený vzájemnou interakcí a podmíněný osobností učitele. Učitelé patří k významným 

osobám v životě a vývoji mladistvých. Učitel může působit silně příznivě nebo naopak 

nepříznivě svým záměrným výchovným působením, ale především celou komunikací a 

interakcí, vztahem k žákům, svou osobností.  

Obliba učitele je pro žáky velmi silným motivačním faktorem. V hodinách oblíbeného 

učitele se žáci cítí uvolněněji, jsou v lepší psychické pohodě a tím jsou vytvářeny podmínky 

k efektivnějšímu učení. 

Od učitele se očekává, že bude žáky vzdělávat a vychovávat. Nebývá vždy snadné 

vzájemně sloučit oba momenty.Zjišťováním vlastností osobnosti důležitých pro učitele se 

zabývalo mnoho výzkumů. J. Čáp (Čáp, Mareš, 2001) uvádí závěry výzkumů P.A. Witta ze 

čtyřicátých let. Witt analyzoval výpovědi dvanácti tisíc žáků, kteří napsali volné vyprávění na 

téma „Učitel, který mi nejvíce pomohl“. Ukázalo se, že se žákům na učitelích nejvíce líbí 

demokratický vztah k žákům, porozumění pro jednotlivce, trpělivost, široké zájmy, osobní 

vzhled a přívětivé chování, spravedlnost, smysl pro humor, charakternost a důslednost, 

chápání obvyklých problémů žáků, přizpůsobivost, užívání pochval a uznání spíše než trestů a 

učitelské mistrovství. 

Z výzkumů uskutečněných  v různých zemích a odlišnými metodami vyplynuly 

shodné závěry. Postoj žáků k učiteli a k učení a výsledky pedagogického působení  závisí 

především na vlastnostech osobnosti učitele na jeho postoji k žákům, na humánním vztahu 

učitele k dětem a mladistvým. Na dalším místě jsou učitelovy didaktické dovednosti a jeho 

odbornost. 

Výrazně dominantní autokratické chování učitele, jeho intenzivní řízení mimo jiné 

omezuje spontaneitu a vlastní činnost žáků, jejich samostatnost, zvyšuje jejich závislost na 

vedení, snižuje mnohostrannost a individualitu ve vnějších projevech chování. Naproti tomu 

sociálně integrativní chování učitele odpovídá žákově potřebě osobního uznání, nezávislosti a 

samostatnosti, vytváří sociální klima bez strachu a hrozeb, bez pocitu nejistoty a ohrožení, a 

tím přináší vhodné stimulující prostředí pro vlastní činnost žáků.

Osobnost učitele, jeho vztah k žákům a k profesi ovlivňují jeho pocit subjektivní 

odpovědnosti za úspěšnost a neúspěšnost žáků. „Podle výzkumu v našich podmínkách jsou 

v subjektivní odpovědnosti mezi učiteli velké rozdíly, zvláště pokud se týká neúspěšných žáků. 
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Učitelé se hlásí spíše k úspěchu svých žáků než k jejich neúspěchům (totéž bylo zjištěno u 

učitelů v Kanadě a USA). Větší subjektivní zodpovědnost pociťují učitelé mladších žáků. 

Studenti učitelství projevovali v dotazníku vyšší stupeň subjektivní odpovědnosti než učitelé 

v činné službě. Nebyl však zjištěn vztah subjektivní odpovědnosti a délky praxe, takže asi 

záleží více na individuálních zvláštnostech učitelovy osobnosti.“ (Mareš, Skalská, Kantorová, 

1994, s. 25-35). Učitel cítící zodpovědnost za úspěšnost svých žáků hledá nové cesty, které by 

žákům učení usnadnily a dovedly je k úspěchu. Jde o nikdy nekončící činnost, která vyžaduje 

trpělivost, pracovitost tvořivost  a entuziasmus učitele. Odměnou se učiteli stává zvýšený 

zájem o žáků o učivo, dobré výsledky a uspokojení z dobře vykonané práce.  

Kromě intelektu, který je vstupním předpokladem k dosažení vysokoškolského 

vzdělání v příslušném oboru, je důležitá odolnost učitele k zátěži. Je dána tím, že učitel je 

během přímé pedagogické činnosti neustále v kontaktu s mnoha lidmi, jejichž činnost musí 

smysluplně řídit, reagovat na dotazy, řešit problémy, neustále přecházet od jedné činnosti ke 

druhé a přitom neztrácet ze zřetele hlavní cíle. Učitele zatěžuje řešení velkého množství 

drobných či větších kázeňských přestupků během výuky, problémů v třídním kolektivu i 

osobních problémů žáků. Náročnost profese zvyšuje i značná proměnlivost situací a 

podmínek. Učitel je ohrožen syndromem vyhoření, a proto by měl zvládat metody, které 

zvyšují jeho odolnost proti stresu. Vyčerpaný učitel nemá sílu ani zájem hledat nové způsoby 

práce a jeho činnost se stává rutinní a pro žáky nudná.

Mění se žáci, mění se generace a s tím jejich zájmy, postoje, hodnoty. Pokud chce 

učitel svým žákům porozumět, je nezbytné, aby měl přehled o jejich zájmech. To s sebou nese 

nutnost orientovat se ve světě adolescentů, což je pro učitele náročný úkol vzhledem 

k obrovské rozmanitosti zájmů dnešní mládeže.Cestou je otevřená komunikace, naslouchání a 

projev zájmu učitele o život   svých svěřenců.

Učitel by měl být především zralou osobností reagující uvážlivě, věcně s nadhledem. 

Nezralá osobnost reaguje na nezralé projevy žáků podobným způsobem, a tím oslabuje 

možnost výchovného působení. Klíčovými vlastnostmi učitele by měly být humánní vztah 

k dětem, empatie, porozumění, snaha pomoci, kladný emoční vztah a afiliace. 

Způsob komunikace učitele je důležitým projevem jeho osobnosti , rysů a 

sociálních dovedností. Významně ovlivňuje vzájemný vztah učitele se žáky, jak s jednotlivci, 

tak s celou školní třídou a potažmo i vztah žáků k učení. Každý učitel by měl komunikovat 

tak, aby se komunikace stala účinným prostředkem navození a podpory učebních činností 

žáků. Vzájemná komunikace ve vyučování výrazně ovlivňuje atmosféru ve třídě. Zajímavé je, 

jak na žáky působí způsob oslovování. Na střední škole, na rozdíl od školy základní, většina 
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učitelů žákům „vyká“. Žáci prvních ročníků jsou tím často překvapeni a dokonce učitele 

žádají, aby jim „tykali“. Ovšem ze strany učitele to je způsob projevení respektu k žákovi, 

který již není dítětem, a proto od něj očekává, že se bude chovat jako dospělý. Komunikace 

na střední škole se dostává na úroveň dospělý – dospělý, a tím podporuje žákovo sebevědomí. 

Učitel by v komunikaci se žáky neměl zapomínat na projevy běžné zdvořilé úcty a říkat jim 

„prosím“ a „děkuji“.Mnoho učitelů zapomíná také na to, že účinnost jejich působení se 

nezvýší zvyšováním hlasu. Oční kontakt je nezbytným předpokladem úspěšné komunikace. 

Učitel má řadu možností zvyšování motivace žáků k učení. Výběr učiva, způsob 

jeho předkládání, organizace vyučování, vlastní interakce s žáky a jejich hodnocení jsou do 

značné míry podmíněny profesionalitou učitele. Pro mnohé učitele je cílevědomé motivování 

žáků velmi náročné. V souvislosti s tím L.Mihálik (Mihálik, 1988, s.75) doporučuje učitelům, 

aby se pokusili zodpovědět následující otázky, které by jim pomohly zhodnotit do jaké míry 

vlastně využívají možnosti motivace žáků ve vyučování:

- Ve kterých fázích vyučovacího procesu uplatňuji motivaci?

- Jaký druh motivace využívám? (Převažuje v mé práci kladná nebo záporná motivace?)

- Jaká metodická opatření využívám na stimulování poznávacích zájmů žáků?

- Je můj výklad orientován problémově?

- Využívám učební cíle jako přitažlivé motivační prostředky?

- Motivuji méně úspěšné žáky tak, aby překonaly negativní vztah k učení a nezájem o 

učení?

- Znají žáci cíl a smysl učení, vzdělávání, sebevýchovy a seberealizace?

- Využívám klasifikaci a hodnocení tak, aby působily jako pozitivní motivační 

prostředek?

- Není pro žáka špatná známka negativní motivací, příčinou napětí, nervozity, strachu a 

obav?

- Uplatňuji pedagogický takt jako motivační prostředek?

- Překonávám těžkosti v učení a v chování svých žáků v hodnou motivací?

- Utváří se u žáků vnitřní motivace k učení? (Uvědomují si žáci význam plnění 

požadavků školy, ctí zodpovědnost za jejich plnění?)

- Vytvářím ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru?

- Využívám k motivování žáků metod mravní výchovy a úryvky z uměleckých děl?

- Využívám u žáků didaktické hry jako motivační prostředek?
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Efektivita učitelova působení má přímý vliv na žákovu motivaci ke studiu. Snaha 

učitele v této oblasti je závislá na jeho osobnosti, vztahu k profesi, vztahu k žákům a 

v neposlední řadě na jeho odborné připravenosti. Učitel musí dobře znát nejen obor, kterému 

žáky vyučuje, ale i žáky samotné. Jde o pochopení specifik mládeže spojených s věkem, 

společenskými problémy, genderovými rozdíly, ale také o pochopení konkrétních žáků.
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4. Psychologické charakteristiky žáka střední školy

Na střední školu přichází žáci ve věku patnácti let, tedy na konci rané adolescence. Jde 

o klidnější období než předchozí puberta.Obě období na sebe plynule navazují a přechod je 

značně individuální. Zvládnutí rozvojových úkolů pubescence významně ovlivňuje průběh 

adolescence. Během studia na střední škole prochází žák všemi třemi stádii adolescence (rané, 

střední a pozdní), které s sebou nesou změny v jeho osobnosti. V prvním ročníku je tedy 

objektem působení učitele jiná osobnost než ta, která školu opouští v osmnácti až dvaceti 

letech. 

V období adolescence zažívá mladistvý dva důležité mezníky v sociální oblasti. Na 

začátku opouští dětství a končí povinnou školní docházku a ve věku okolo osmnácti až 

dvaceti let může končit střední školu a nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu.Jde 

o období přípravy na dospělost, během kterého se v souvislosti s perspektivami budoucího 

povolání může motivace žáka k učení radikálně změnit. Otázkou k diskuzi je rozhodování o 

budoucím povolání v patnácti letech. Běžně se setkáváme se žáky učebních nebo studijních 

oborů, kteří již v průběhu studia na střední škole ví, že se v budoucnosti nechtějí zabývat 

profesí, na kterou se připravují. Adolescenti pak nevyvíjejí úsilí v učebních činnostech, 

nedosahují dobrých výsledků ani ocenění a to má za následek prohlubující se pocit nejistoty a 

hledání kompenzace mimo školu. Naopak jiní v tomto období cíleně zaměřují své aktivity na 

vlastní profesní rozvoj a jejich obor se pro ně stává koníčkem. V tomto příznivějším případě 

žák zvyšuje své kompetence a usiluje o dobré výsledky ve škole. V tomto směru může být 

velmi důležité  působení učitelů, kteří mohou nemotivovaného žáka ovlivnit a získat jeho 

zájem o studovaný obor. 

V období rané adolescence dominují pubertální změny, emocionální a kognitivní 

změny a nutnost adaptovat se na nové prostředí a role na střední škole. Žáci prvních ročníků 

si hledají své místo v novém třídním kolektivu a to s sebou často nese kázeňské problémy. 

Například šikana se nejčastěji objevuje právě u žáků prvních ročníků. Problematické může 

být i budování vztahů s novými učiteli.Učitelé středních škol vyžadují od žáků větší 

samostatnost a odpovědnost za vlastní učení, což  si žáci mohou vysvětlovat jako nezájem 

učitelů o jejich osobu.
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Střední adolescence je charakteristická kvalitativními změnami v oblasti blízkých 

vrstevnických vztahů. V novém společenském kontextu musí znovu prokázat své sociální 

kompetence a vydobýt přijatelnou pozici. Jde o období, které s sebou přináší velké množství 

obtíží.   Rostoucí a vyvíjející se mladí lidé,  si dělají nyní především starost o to, jak se jeví v 

očích ostatních ve srovnání s tím, co sami o sobě cítí. Změna vztahů k druhým lidem úzce 

souvisí se změnou vztahu k sobě. Většina dospívajících není spokojena sama se sebou jak po 

psychické, tak po fyzické stránce. Adolescentovi i jeho okolí komplikuje život střídání nálad, 

negativismus, pocit osamělosti, rebelie, snadná psychická i fyzická unavitelnost, problémy 

s koncentrací pozornosti apod.Pokud se ale mladiství nedostává opakovaně do krizových 

situací a je schopen zvládnout běžné životní problémy, jeho sebepojetí  se postupně 

stabilizuje.

Adolescenti mají často sklon k nadměrnému idealizování si určitých osob nebo 

osobností např. mediálních hvězd. Paradoxní je, že ačkoliv každý mladistvý chce být 

originální, neváhá napodobovat svůj vzor do nejmenších detailů. A tak se stává, že ve třídě 

sedí žáci oblečeni téměř stejně, upraveni téměř stejně, užívající stejná gesta a stejné výrazové 

prostředky. Tyto idoly obvykle nemají dlouhého trvání, nicméně mají na dospívajícího 

obrovský vliv, což s sebou nese riziko, že pod vlivem špatného vzoru a skupiny vrstevníků 

může mladistvý změnit svůj životní styl nesprávným směrem a setkat se tak s patologickými 

jevy jako je konzumace alkoholu a jiných drog, delikvence, promiskuita aj. Adolescence je 

obecně považována za velmi citlivé období pro rozvoj rizikového a problémového chování. 

V prevenci problémového chování adolescenta má nesporně prvořadý vliv jeho rodina, dále 

vliv vrstevníků, ale ani vliv konkrétních učitelů jako osobností a autorit nemusí být 

zanedbatelný. 

Adolescenti pokračují ve formování své identity, jsou však ve specifické situaci, kdy 

nejsou ani dětmi, ani dospělými. Dětmi už být nechtějí a ze světa dospělých si vybírají pouze 

ty aspekty, které považují za výhodné. Typická je pro toto období situace, kdy se mladiství 

domáhají všech práv přiznávaných dospělým bez toho, aby přebírali i povinnosti a 

zodpovědnost.E.H. Erikson to vyjádřil termínem psychosociální moratorium. Jde o krizi 

identity ve stadiu mezi dětstvím a dospělostí. Adolescenti usilují o nezávislost na dospělých , 

chtějí mít své názory, kulturu, způsob života a jiné názory a životní formy často energicky 

odmítají. Jsou velmi lehce ovlivnitelní radikálními názory a konzervativní názory dospělých 

nepřijímají. Výhrady explicitně vyjadřují k vlastnímu okolí – typická je ostrá a značně 

subjektivní kritika téměř všeho.
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Pro učitele je porozumění procesům identity žáků důležité, protože poznávací procesy 

a identita jsou vzájemně propojeny. Podle konstruktivistických didaktik se člověk učí jen 

tomu, co považuje za osobně smysluplné, co zapadá do projektu jeho vlastní identity. Žák 

těžko přijme požadavky výuky, pokud má pocit, že ohrožují jeho sebepojetí nebo jeho obraz 

v očích vrstevníků (Kalhous, Obst, 2002)

Současné generace adolescentů postkomunistických zemí se od adolescentů z dob 

totalitního režimu odlišují řadou svobod – v projevu, názorech, hodnotové orientaci, cestování 

apod.  Musí na sebe však brát větší tíhu rozhodování a zodpovědnosti za sebe samého než 

jejich předchůdci. Nezávislá a svobodná volba životního stylu je v současné době 

komplikována zhoršujícími se materiálními a ekonomickými podmínkami, včetně zvyšující se 

nezaměstnanosti, což může mít  za následek ztrátu jistoty adolescenta a oslabení motivace 

k přípravě na budoucí povolání. Často se setkáváme s pochybnostmi žáků o budoucím 

uplatnění své kvalifikace. Komplikovaná je také situace u žáků, jejichž rodiče jsou 

nezaměstnaní. Špatná ekonomická situace a chybějící vzory v podobě pracujících rodičů jsou 

dalšími negativními faktory ovlivňujícími žákovu motivaci ke zvyšování kvalifikace. 

Přes mnohé problémy má období adolescence i velmi příznivé stránky nebo alespoň 

možnosti týkající se vývoje intelektu. Podle Piagetových výzkumů dosahuje intelekt v tomto 

vývojovém období takové úrovně, která umožňuje dosahovat vysokých výkonů. Bohužel 

značná část adolescentů nevyužívá této možnosti ve vztahu k učení vzhledem k nedostatečné 

motivaci. Na druhé straně adolescenti často dokážou vyvinout značné úsilí, pokud jde o 

činnost silně motivovanou. Motivace žáků, adolescentů, bývá do značné míry ovlivněna 

klimatem třídy. Motivační klima ve třídě adolescentů může učitel těžko ovlivnit bez  získání 

podpory neformálního vůdce třídy. Piťha a Helus (Piťha, Helus, 1994) zmiňují motivační 

krizi žáků střední školy ve vztahu ke školnímu učení  (tzv. motivační vakuum), kdy odmítání 

školy a učitelů je vnímáno jako vrstevníky oceňovaný projev dospělosti. 

Na základě dosavadních poznatků lze předpokládat, že podmínky ovlivňující 

podněcující účinnost motivace, jsou spjaty s určitými vývojovými hledisky. Dosavadní 

výzkumy, sledující vývoj motivace žáků, poukazují na přesuny motivačních zdrojů i jejich 

dynamiku, a to v souvislosti s působením vyučování i dalších situačních zřetelů. Z tohoto 

hlediska lze podle Leonťjeva období adolescence označit jako etapu motivů plynoucích z 

okolního života, z budoucího povolání a životních perspektiv a etapu  rozvinutých učebních 

poznávacích zájmů, do nichž se promítá bezprostřední motivace učebních úkonů. (Skalková, 

1971). Znalost základních tendencí vývoje motivace a jejich promyšlené využití může 

umožnit učiteli pozitivně ovlivňovat intenzitu činnosti žáků. „Zatímco znalost skutečné 
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motivace, jejího skutečného zaměření, popř. individuálních zvláštností jednotlivých žáků 

umožňuje citlivé a adekvátní výchovné působení, neznalost skutečného stavu nebo jeho 

nesprávná interpretace vyvolávají často pravý opak výchovných intencí. Osobní neúčast 

subjektu, který vnitřně nepřijímá podněty vyplývající z látky či činnosti učitele, vede nutně 

k lhostejnému a neúčastnému chování a v krajních případech k vnitřnímu odporu.“ (Skalková 

1971, s.89)

Učitel může žákovi pomoci, když se mu podaří zaujmout ho pro hodnoty a cíle, jež 

může dospívající vnímat jako přitažlivé, jež jsou perspektivní v tom smyslu, že se mohou stát 

základem žákovy profesionální nebo volnočasové činnosti. Významnou motivační roli mohou 

sehrát zájmová seskupení, kde je dospívající mezi vrstevníky, kteří pozitivně přistupují 

k určité oblasti učení a vzájemně se motivují k výkonu. 

Žák střední školy prochází během svého studia důležitým vývojovým stádiem svého 

života. Jeho biologické změny jsou u konce a nastává čas významných změn psychologických 

a sociálních. Často je adolescence označována jako most od dětství k dospělosti. Pokud má 

adolescent dobře zvládnout všechny vývojové úkoly tohoto období musí mít jeho most 

k dospělosti pevné pilíře. Ty můžeme spatřovat nejen v jeho psychologických předpokladech, 

ale také v jeho okolí – v rodině, vrstevnících, učitelích, společnosti.  
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4.1.Možnosti motivace ve vybraných situacích pedagogického procesu

V učební činnosti se z hlediska žáka uplatňují takové vnitřní předpoklady, jako jsou 

vlohy, dovednosti, dosavadní zkušenosti a vědomosti a různé osobnostní rysy. Z hlediska 

učitele jde především o systém prostředků a metod, jichž ve své činnosti používá a o způsob 

použití těchto metod.

Prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického procesu 

s jeho výsledkem, který se projevuje změnami ve vědomostech, dovednostech, postojích a 

osobních vlastnostech žáků. Účinnost použitých metod se odráží na výsledcích, kterých žáci 

dosahují. Učitel by se měl snažit volit takové metody, prostředky a organizační formy, které 

budou podněcovat aktivitu žáků a jejich samostatnou tvořivou činnost a budou utvářet 

pozitivní vztah žáků ke škole, k učení, k práci 

V konkrétním vyučovacím procesu se uplatňují různé vyučovací metody souběžně a 

ve vzájemném propojení. Nejsou od sebe vzájemně odděleny. V průběhu hodiny se mohou 

měnit, střídat se. Časté střídání metod je vhodné zvláště u žáků, kteří mají problémy 

s udržením pozornosti. Široký repertoár metod učiteli umožňuje pružně reagovat na celou 

řadu náročných problémů, na něž při výuce narazí, a mimoto zintenzivňuje pozornost a zájem 

žáků. Jednostranné používání metod nevede obvykle k dobrým výsledkům. Učitelé, kteří 

vyznávají jen jedinou metodu nudí sebe i své žáky. Promyšlené využívání různých metod 

umožňuje vyložit látku dostatečně ekonomicky , vést k osvojování určitého systému nových 

poznatků a zároveň rozvíjet způsoby intelektové činnosti, které jsou nezbytné pro další 

sebevzdělávání. 

„Na systému metod, který se v praxi používá , do značné míry závisí, jaké formy 

poznávací činnosti žáků se stimulují a jak jsou usměrňovány procesy učení………V závislosti 

na tom, jakými metodami učitel disponuje, se bude lišit průběh poznávacích procesů, aktivita 

emocionálních i motivačních stránek osobnosti žáků, jejich poznávacích potřeb a zájmů, 

uplatňování konkrétních praktických nebo teoretických samostatných činností……..Proto 

soudobá didaktika klade důraz na takové metody, kde jde o výraznou aktivizaci žáků, o 

postupy heuristické, problémové, které vedou k objevování nových vztahů, o nalézání nových 

řešení, rozvíjení tvořivosti.“ (Skalková, 2007, s.206).

Pokusy o klasifikaci metod jsou stále otevřeným problémem. Příkladem podnětným 

pro učitele je klasifikace základních metod vyučování podle  Maňáka (1995) a Vališové

(2007).
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Z hlediska rozvíjení motivace žáka učitelem doporučuje Lokšová, Lokša (Lokšová, 

Lokša) následující způsoby, principy a metody:

- Problémové vyučování - učitel předloží žákům problém, k jehož řešení se musí na 

základě vlastních aktivit za pomocí učitele dopracovat. Algoritmus postupu je 

následující: vyjasnění problému – rozbor problému – naznačení možného postupu –

výběr řešení – ověření realizovaného řešení, případně modifikace správného řešení. 

Motivační prvky této metody spočívají ve  vyvolání zájmu žáka o problém, v možnosti 

alternativních řešení, v tvoření hypotéz, v aktivitě žáka a ve zpětné vazbě. 

- Vyučování hrou - prostřednictvím didaktických her se dají s žáky řešit i složité učební 

úlohy, proto se dají použít na všech stupních škol. Motivačně se využívá zejména 

soutěživosti, radosti ze hry, uvolněné atmosféry, nezávaznosti.

- Zajímavé úlohy - uvedení úloh, ve kterých žák nachází dramatičnost, tajuplnost, 

vědecké objevování nebo úloh ze života.

- Soutěže - spornost používání soutěže ve vyučování již byla zmíněna výše4 . Pokud 

chce učitel soutěže používat, měl by je střídat tak, aby se uplatnili žáci s různými typy 

nadání, různé životní zkušenosti žáků.

- Programované učení - didaktický princip spočívá v individuálním přístupu k žákovi, 

v postupu podle potřeb žáka, po malých úsecích a ve zvládání cílů. Motivačně využívá 

samostatné práce, zpětné informace o řešeních a volby vlastního tempa práce. 

- Dramatizace činností - motivačně se využívá v živém  názorném, pro žáka zajímavém 

způsobu podání učiva.

- Odměna a trest - hodnocením se v této práci zabývá samostatná kapitola5

- Akceptování jako motivační princip - zodpovědnost každého žáka za výsledky práce, 

žák jako osobnost, zvýraznění individuality a jedinečnosti žáka ve skupině.

- Uplatňování principu sebevyjádření žáka - učitel poskytuje žákům možnost 

sebevyjádření, poskytuje jim prostor, aby hovořili nejen o poznatcích, ale i o vztazích, 

motivech atd.

- Rozmanitost ve vyučování - učitel střídá metody a formy vyučování, mění rytmus a 

tempo. Motivačně působí překvapivost.

- Zohledňování principu synektického klimatu - vytvoření ovzduší aktivity, výměny 

názorů vedoucí k rozvoji nových nápadů, k řešení problémů.

- Brainstorming - po oznámení problému vysloví každý účastník svůj nápad na možné 

řešení. Následuje kritika navržených řešení a společné hledání optimálního řešení.

                                                
4 Viz str. 14
5 Viz str. 46- 49
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- Koncentrace pozornost i- zařazení relaxačních cvičení na rozvoj a posilování 

pozornosti.

- Regenerace sil - zařazení relaxačních cvičení do vyučovacích hodin jako účinného 

motivačního prostředku.

- Tvořivost - tvořivé úkoly, řešení podporující motivaci, divergentní produkce 

umožňující žákovi zažít autentický pocit seberealizace.

- Imaginace - cvičení na rozvoj fantazie, spontánnosti v tvorbě asociací, uvolněná 

pracovní atmosféra, která zvyšuje motivaci.

- Učení činností - objevy v praxi, pokusy. Učitel řídí výuku žáků tak, aby žáci vyvinuli 

k poznávání maximální praktickou činnost a zapojili do ní celou svou osobnost.  

- Kooperativní vyučování a učení - žáci pracují ve skupinách (2 – 5 žáků). Vzájemná 

pozitivní závislost, společný cíl (musí přispět každý člen skupiny), snaha o to, aby se 

každý dostal na své osobní maximum.Motivačně působí mimo jiné i sociální styk a 

skupinová dynamika.

- Výcvik a rozvíjení citového vztahu k problémům 

- Skupinová dynamika - učitel zkoumá sociální vztahy ve třídě a na základě analýz 

respektuje a využívá role jednotlivých žáků ve skupině.

- Využívání informačních fondů - žák sám vyhledává informace z různých zdrojů, a tím 

může projevit vlastní iniciativu.

- Rozvoj hodnotícího myšlení a sebehodnocení žáků - učitel nehodnotí všechno, ale 

ponechává prostor na to, aby výkony své i jiných hodnotili žáci sami. Motivačně 

působí pocit zodpovědnosti žáků za dění ve třídě.

- Aktuálnost - témata by měla být spojena s reálným životem a se zkušenostmi 

žáků.Žáci chápou smysluplnost vyučování a jsou motivováni k učení.

- Uplatňování principu hierarchie cílů - práce učitele s cíli – seznamuje žáky s bližšími 

i vzdálenějšími cíli práce. Pokud je to možné, je vhodné, aby spolutvůrci cílů byli sami 

žáci.

- Uplatňování principu smyslu a významu učiva – učitel se snaží žáky přesvědčit nejlépe 

příkladem, že vědomosti jim budou užitečné v praxi.

Výzkum v oblasti psychologie učení přináší nové prvky - výsledky mediačního učení, 

metakognice, motivační prvky spočívající ve smysluplnosti osvojované učební látky nebo v 

kontextu vztahů a souvislostí.  Všechny tyto prvky motivaci žáka k učení ovlivňují. Výsledky 
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výzkumů nás posouvají dále na cestě k žákovi a mohou nám pomoci ve snaze aktivovat 

motivaci žáka ke školní práci . 

O nejvhodnějších metodách se učitel rozhoduje již ve fázi promýšlení a plánování 

vyučování. Výchozím bodem je cíl vyučovací jednotky, charakter obsahu učiva a jeho 

analýza, předpokládaný charakter procesu učení žáků, znalosti žáků a konkrétní situace i jeho 

osobní zkušenosti. Dále musí učitel brát v úvahu reálné prostředky, které má  k dispozici.Aby 

se učitel mohl rozhodnout  jakou vyučovací metodu zvolí, musí vědět, jaké metody jsou mu 

k dispozici, jaké jsou přednosti a slabiny těchto metod, k jakým účelům mu každá z metod 

může sloužit a jak vybranou metodu používat. Důležitým faktorem je také vztah žáků 

k metodě. Petty (Petty, 1996) uvádí údaje získané a zpracované M. Hebditchem na základě 

vlastního dotazníku v roce 1990 od jedenáctiletých až osmnáctiletých žáků v jižní Anglii, 

kterých se ptal, jakým vyučovacím metodám dávají přednost. Výsledky výzkumu jsou 

zachyceny v tabulce č.1 .Z uvedených výsledků vyplývá, že žáci jsou rádi aktivní – hovoří 

spolu, vyrábějí předměty, jsou tvůrčí, konají činnosti. Z těchto poznatků by měl učitel při 

volbě metod vycházet. 
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Jakému stylu výuky dávají žáci přednost

Styl výuky mají rádi nemají rádi nerozhodnuti

% % %

Skupinová diskuze 80 4 17
Divadlo 70 9 22
Výtvarné práce 67 9 26
Design 63 4 33
Pokusy 61 11 28
Možnost volby 61 4 33
Počítače 59 22 20
Zkoumání pocitů 59 11 30
Čtení anglické literatury 57 9 35
Praktické cvičení 52 9 37
Laboratorní práce 50 11 37
Studium v knihovně 50 24 26
Grafy, tabulky atd. 46 15 37
Ruční práce 43 17 39
Zahradnické práce 43 20 35
Úkoly s otevřeným koncem 43 20 37
Témata 41 11 48
Výroba předmětů 41 11 43
Samostatná práce 41 26 33
Vynalézání 39 20 41
Uspořádání údajů 37 20 43
Empatie 35 30 35
Pozorování 30 13 57
Pracovní listy 28 17 52
Vyhledávání informací 26 30 43
Práce s přístroji 24 26 46
Stanovené termíny 24 50 26
Časové rozvrhy 17 41 41
Analyzování 17 35 46
Teorie 15 39 43
Slohové práce 13 28 54
Přednášky 11 70 19

Tab. 1  Oblíbenost stylů výuky (Petty, 1996, s.112)
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Metody, které mají žáci rádi jsou také z hlediska učení nejefektivnější.Takové metody, 

pomocí kterých se žáci snadněji učí mají silný motivační potenciál. S. Sharpio (Sharpio, 1992, 

s. 52) uvádí pyramidu učení vztahující se k výukovým metodám (obr.1). Procenta 

zapamatování u uvedená u jednotlivých výukových metod mohou být různá, protože 

kvalitativní efekt každé metody závisí na mnoha faktorech. Můžeme však  souhlasit s tím, že 

žák získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu výuky. 

Obr.1 Pyramida učení (Sharpio 1992)

Porovnáme-li umístění metod v pyramidě s umístěním stejných metod v tabulce č.1, 

můžeme konstatovat, že nejúčinnější metody jsou mezi žáky nejvíce oblíbené a také platí, že 

metoda je tím efektivnější, čím jsou žáci aktivnější.

Jako vnější stránka vyučovacích metod je tradičně chápána organizační forma výuky. 

Jde o uspořádání vyučovacího procesu, tedy vytvoření prostředí a způsob organizace činnosti 

učitele i žáků při vyučování. Jako základní proudy organizačních forem v současnosti 

nejčastěji používaných lze uvést následující:

 hromadná frontální výuka;

 individuální výuka;

 individualizovaná výuka;

 skupinová a kooperativní výuka;

 projektová výuka.



36

Uvedené organizační formy se v praxi často vzájemně prolínají. Při volbě formy učitel 

bere v úvahu cíl výuky, charakter probíraného učiva, úroveň vědomostí a schopností žáků, 

jejich specifické potřeby a individuální zvláštnosti a možnosti školy. Učitel při přípravě 

promýšlí s kým a jak bude pracovat - zda chce výuku více individualizovat, tedy zaměřovat 

na jednotlivé žáky, do jaké míry chce podporovat spolupráci žáků. Dalším hlediskem je místo, 

kde bude výuka probíhat. Může jít o tradiční učebnu, o specializovanou učebnu, prostředí 

mimo školu nebo domácí prostředí. 

Existují ustálené formy , které lze motivačně obohatit. Následující kapitoly popisují  jen 

některé, na střední škole nejčastěji používané, metody a organizační formy s tím, že je zde 

věnována pozornost motivačním aspektům té které metody nebo formy. Důležitý motivační 

aspekt spočívá v hodnocení v pedagogickém procesu. Učitel má v rukou účinný nástroj, jak 

prostřednictvím hodnocení motivaci žáka k učení posílit nebo naopak oslabit. Poslední 

kapitola teoretické části je věnována právě tomuto prvku výchovně vzdělávacího procesu. 

4.1.1. Výklad a vysvětlování z hlediska některých prvků 

motivace

Výklad je nejčastěji užívanou vyučovací metodou. Jde o didaktickou vyučovací 

metodu, při níž je učitel v centru děje. Výklad může zahrnovat vysvětlení nebo ukázky. Jako 

každá metoda má i výklad své výhody a nevýhody. 

Mezi výhody lze zahrnout následující skutečnosti:

 představuje vhodný způsob vysvětlování;

 může být veden na úrovni odpovídající znalostem třídy a jeho obsah lze řídit 

jejími potřebami;

 může nadchnout pro věc;

 jde o rychlou metodu seznamování s látkou;

 je osobnější metodou komunikace než metody písemné.

Za nevýhody můžeme považovat:

 učitel postupuje se všemi žáky stejným tempem;

 začínající učitelé mají sklon vykládat látku příliš rychle;

 neexistuje při něm zpětná vazba, takže učitel neví, zda žáci výkladu 

porozuměli;

 může být nudný;
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 žáci nejsou nijak aktivně zapojováni do hodiny;

 vyžaduje dodatečné zjišťování, zda posluchači informacím porozuměli a 

zapamatovali si je;

 po žákovi se žádá intelektuální činnost a tělesná nečinnost;

 soustředění žáků je kratší než při jiných metodách;

 předpokládá ukázněné žáky;

 žáci nedostávají příležitost použít naučené znalosti.

Výklad lze zkvalitnit po stránce technické, obsahové, doplněním výkladu obrazovými 

pomůckami, prezentací promítanou plátno apod. 

Působivost učitele během výkladu se zvyšuje řečí těla – učitel nesedí za katedrou, ale 

stojí těsně u žáků, pohybuje se po třídě, sleduje zrakem celý prostor a kontaktuje žáky očima. 

Často  mění výšku a sílu hlasu, aby dodal svým slovům důraz, gestikuluje a mění výraz tváře. 

Novou větu nebo nový úsek promluvy obyčejně ohlašuje delší odmlka a mnohdy i změna 

tělesného postoje. Učitel výklad nečte. Vhodné je použití poznámek na tabuli nebo 

promítnutých pomocí zpětného projektoru či dataprojektoru. Pokud si žáci pořizují během 

výkladu poznámky, měl by učitel pamatovat na přiměřené pauzy. 

Z hlediska obsahového je nutné přizpůsobit výklad posluchačům, jímž je určen. 

Učitel musí brát v úvahu zralost a vědomosti žáků, vyvarovat se používání žákům neznámých  

výrazů, pokud ovšem není cílem výuky osvojení si těchto pojmů. Pokud učitel použije žákům

neznámý výraz, žáci obvykle přestanou poslouchat, protože se snaží přijít na to, čemu 

nerozumějí.

Jak již bylo výše zmíněno, výklad lze oživit používáním pomůcek: tabule, zpětného 

projektoru, PC, modelů map apod. Jednou ze základních metod oživování výkladu je kladení 

otázek6. Umožňuje aktivní začlenění žáků do výuky a překonává tak některé nevýhody 

výkladové metody. Předem připravené přestávky, v nichž jsou žákům kladeny otázky, mohou 

učiteli poskytnout informace pro formativní hodnocení, podle něhož může upravit další část 

výkladu.Vhodné je také používání předem připravených pracovních listů. Učitel vede žáky 

k soustředění pozornosti na jednotlivé položky v pracovním listu a občas jim dá za úkol něco 

napsat. Tím jim pomůže sledovat postup výkladu a minimalizuje možnost, že žáci výklad 

nesledují. 

                                                
6 Více str. 37 - 38
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Nevýhody výkladu byly zmíněny v předchozím textu. Nelze však předpokládat, že by 

učitelé mohli výklad zvláště na školách vyššího stupně zcela ignorovat. Cestou, jak výklad 

zefektivnit, je hledání možností , které pomohou zmírnit či odstranit tyto nevýhody.

I výklad se může stát motivačním prostředkem učitele. Musí být ovšem pro žáky 

zajímavý, přínosný, jasný a srozumitelný.Při splnění těchto požadavků jsou starší žáci schopni 

poměrně dlouho udržet pozornost a zapamatovat si množství informací. 

Umění vysvětlovat je žáky nejvíce oceňovaná schopnost učitele. Žáci se obrací o 

pomoc k učiteli, o kterém ví, že je schopen a ochoten problém trpělivě a jasně vysvětlit. 

Vysvětlení by mělo být logicky uspořádané, stručné, důležité informace by měly být 

na závěr ještě jednou shrnuty.Dobré vysvětlení by mělo:

 obsahovat jen informace podstatné pro jasný a logicky uspořádaný popis 

vysvětlované skutečnosti;

 být vystavěno výhradně na znalostech, které posluchač již má;

 být přizpůsobeno posluchačům i za tu cenu, že budou vynechána fakta, která 

odborník v daném oboru (např. učitel) může pokládat za podstatné detaily;

 být předkládáno přesvědčivě a trpělivě.

Porozumění nové látce je založeno na starších znalostech, proto je žádoucí, aby učitel 

při vysvětlování vycházel ze žákových dosavadních znalostí a zkušeností. Předpokladem je 

tedy důkladná znalost jak vyučovaného předmětu, tak schopností žáků a jejich předchozího 

učiva. 

Během vysvětlování bývá největším nepřítelem učitele omezený objem žákovy 

krátkodobé paměti. Je důležité, uvědomit si, že není podstatné sdělit vše, co o dané 

problematice učitel ví. Vhodnější cestou je vynechat vše, kromě informací podstatných pro 

pochopení vysvětlovaného faktu. Na výjimky a zvláštnosti je možné upozornit později, 

v okamžiku, kdy již žáci pochopili základní ideu. Zjednodušení lze úspěšně provádět pouze 

po důkladném předchozím promyšlení a naplánování. 

K tomu, aby při vysvětlování nezanikla podstata věci, slouží učiteli zaměří-li se na 

klíčové věty, přehledy, či logické řetězce. Ty lze promítat na zpětném projektoru, 

dataprojektoru, interaktivní tabuli, ukazovat na tabuli nebo je nadiktovat žákům do sešitů.

Při vysvětlování bývá největším problémem pro učitele vysvětlování abstraktních 

pojmů. Pojmy se podle všeho formují v pravé polovině mozku, která je neverbální. Při 

jakémkoliv učení přichází nejprve porozumění a teprve později schopnost toto porozumění 

verbalizovat, což by samo o sobě mělo učitele varovat před vysvětlováním čistě na základě 

abstraktních definic. Pokud učitel bude takto vysvětlovat, dospěje pravděpodobně k tomu, že 
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se žáci budou učit abstraktní definice nazpaměť bez toho, aby jim rozuměli a uměli je dále 

použít. Definice jsou abstraktní vysvětlení za pomoci abstraktních pojmů. Jestliže je 

vysvětlovaný pojem složitý, zdá se žákovi takové vysvětlení obvykle nejasné, nebo dokonce 

zcela nesmyslné. Definice bývají pro učitele spíše konečným než výchozím bodem. Žáci si 

raději utvářejí pojmy metodou indukce a pak je testují a zdokonalují tím, že je užívají a 

zkoušejí. Pro děti i dospělé bývají nejlepším způsobem, jak uvést abstraktní myšlenku , určité 

konkrétní příklady z jejich vlastní zkušenosti, následované shrnujícím abstraktním 

vysvětlením. Zkušení učitelé užívají abstraktních i konkrétních vysvětlení. 

Významnou roli při vysvětlování hraje kladení otázek. Je to způsob , jak dovést žáky 

k pochopení a zároveň důležitá metoda zjišťování, čemu se žáci naučili. Problematikou 

kladení otázek se podrobněji zabývá následující podkapitola .

Oblíbené  a často používané prostředky vysvětlování jsou analogie a přirovnání. Žáci 

je mají rádi a dobře si je pamatují, ale od učitele vyžadují důkladnou přípravu. 

Příklady z výuky anglického jazyka:

- „Podstatné jméno v anglické větě se „bojí“ být samo, proto chce mít u sebe většinou 

člen nebo přivlastňovací zájmeno.“

- „Sloveso se nejlépe cítí v infinitivu, a tak mu v otázkách a v záporu pomáhá zbavit se 

koncovek pomocné sloveso.“

Velmi užitečnou přesvědčivou metodou je dovedení ad absurdum. Je to metoda, jak 

odnaučit chybnou myšlenku demonstrováním toho, že vede k naprosté absurditě. 

Zkušení učitelé zdokonalují své vysvětlovací schopnosti zjednodušováním svých 

myšlenek, vymýšlením nových způsobů vysvětlování a posuzováním vlastních výsledků 

prostřednictvím zpětné vazby. Když žáci něco nepochopí, viní dobří učitelé z neúspěchu 

především sebe nikoliv své žáky a snaží se najít jiný způsob vysvětlení, který dovede žáky 

k pochopení problému. Takový přístup učitele přesvědčí žáky o zájmu učitele o jejich úspěch 

a tím je motivuje k další práci. 

Při vysvětlování by měl učitel brát v potaz dosavadní žákovy znalosti, zkušenosti a 

úroveň jeho slovní zásoby. Vysvětlení by mělo být stručné, logicky vystavěné, přehledné a 

srozumitelné. Podstatné pasáže by měly být zopakovány a na závěr vysvětlení by mělo být 

nové učivo shrnuto. 

Výklad a vysvětlování může významnou měrou ovlivnit žákovu motivaci k učení. 

Pokud žák výkladu nebo vysvětlování rozumí, zažívá pocit úspěchu a zvyšuje své 

sebevědomí. Prohlubuje se jeho kladný vztah k vyučujícímu, má pocit, že i učitel rozumí 
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jemu. V případě, že tyto pocity zažívá většina žáků ve třídě, vytváří se zde ideální prostředí 

pro tvořivou práci a efektivní studium.  

4.1.2. Dialog, diskuze a demonstrace - významný motivační prvek ve vyučování

Dialogická metoda je metoda rozhovoru učitele s celou třídou, se skupinami nebo 

jednotlivci. Při rozhovoru používá učitel otázky, na které žáci odpovídají. Výuka formou 

kladení otázek klade větší důraz na  pochopení  než na pouhou znalost. 

Mnoho žáků přichází na hodiny s nesprávnými představami a domněnkami. O 

problémech žákova pojetí učiva před tím než se o něm začne učit se podrobněji zabývá J. 

Čáp.(Čáp, 1987). Žákovo pojetí učiva se proměňuje v čase. Tyto proměny lze chápat jednak 

z vývojově psychologického pohledu, jako záležitost, která se týká všech žáků a souvisí 

s kognitivním vývojem jedince, jednak jako jev pedagogický, jenž souvisí s tím, jak je výuka 

ve škole koncipována, nakolik učitelé počítají s žákovským pojetím učiva před výukou, 

v jejím průběhu a po jejím ukončení. Po ukončení studia modifikují pojetí žákova učiva ještě 

životní a praktické zkušenosti. Badatelé jsou už dnes schopni předpovídat, že u většiny žáků 

se objeví v určitém věku obdobné nebo téměř shodné miskoncepce učiva. Tyto miskoncepce , 

které se liší od vědeckého pojetí, od názoru expertů i od výkladu, si žádají přehodnocení. 

Metoda kladení otázek  pomáhá učiteli diagnostikovat žákovy miskoncepce a následně pak 

ovlivňovat  žákovo pojetí učiva. Učitel může například ve třídě navodit takovou diskuzi, při 

níž si žáci uvědomují , že každý z nich má trochu jiné zkušenosti s daným tématem , trochu 

jiný názor na problém. Žáky začne zajímat, kdo z nich má vlastně pravdu nebo kdo je pravdě 

nejblíže. Projeví se pro žáky přitažlivé prvky soutěžení a tím se zvýší jejich aktivita. Učitel 

pak může ve spolupráci se třídou shrnout body, v nichž se třída shoduje, a body, v nichž se 

rozchází. Poté buď učitel sám, nebo ve spolupráci se třídou konstruuje správné pojetí učiva. 

Zjišťování žákovských miskoncepcí a úrovně již osvojených vědomostí a dovedností by mělo 

být úvodem do každého nového tématického celku. Učitel tak předchází tomu, že žáky učí to, 

co už mají osvojeno, a výuka je pak nezajímá, nebo předchází riziku, že se na  žákovy 

miskoncepce „nabalí“ další fakta a utvoří se tak další, ještě širší miskoncepce. 

Pro učitele je důležité ovládat techniku kladení otázek. Dobře kladené otázky by měly 

přimět k přemýšlení všechny žáky ve skupině a dát jim příležitost získat pozitivní zpětnou 

vazbu, která by byla projevem jejich úspěchu . Otázky by neměly v žácích vyvolávat pocit, že 

se je vyučující snaží „nachytat“. 

Po položení otázky je nutné dát žákům čas na promyšlení odpovědi. Až poté by měl 

učitel vyzvat jednoho žáka k odpovědi.  Pokud vyvolá jednoho žáka po vyslovení otázky, 
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ostatní žáci ztratí zájem a nebudou se otázkou zabývat. Každá správná odpověď by měla být 

pochválena. Pokud ji žák pronese potichu, učitel by ji měl zopakovat nahlas. Dobrý učitel 

nikdy nezesměšňuje špatné odpovědi, nýbrž se snaží ukázat, jak dospět k odpovědi správné. 

Zdůvodní, proč je odpověď nesprávná a položí další otázku, která navádí žáky na správné 

řešení. Prostřednictvím špatných odpovědí učitel navíc vyvrací chybné miskoncepce. 

Petty (Petty, 1996) uvádí následující výhody metody kladení otázek ve vyučování:

 odhaluje „logiku“ předmětu a předává ji, nevede žáky jen k mechanickému 

zapamatování, ale i k porozumění;

 vytváří aplikovatelné znalosti, poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, takže učitel 

i žáci vědí, zda je učení úspěšné;

 přizpůsobuje tempo výuky možnostem žáků;

 zapojuje žáky aktivně do výuky;

 procvičuje nově nabyté poznatky a slovní zásobu;

 odhaluje nesprávné představy a domněnky a umožňuje jejich odnaučování;

 demonstruje žákům jejich úspěch v učení , čímž je motivuje;

 umožňuje učiteli určit problém žáků, kteří si nevědí rady;

 lze ji užít k ukáznění žáka;

 umožňuje učiteli posoudit, kolik se žáci naučili;

 rozvíjí rozumové schopnosti vyššího řádu.

Za nevýhody Petty na druhou stranu považuje skutečnosti, že 

 bývá časově náročná;

 je obtížné zapojit všechny žáky;

 není pro učitele jednoduchá.

Metodu kladení otázek učitel nemusí nutně používat jen při frontální výuce. Její 

použití například při samostatné práci žáků nebo při práci žáků ve skupinách, kdy učitel 

obchází jednotlivé žáky a klade doplňující otázky, žáky aktivizuje a motivuje k další činnosti. 

Motivačním aspektem dialogické metody je to, že ji žáci většinou považují za 

zábavnou činnost, a to hlavně z toho důvodu, že správné odpovědi jim dodávají sebedůvěru a 

naplňují je pocitem úspěšnosti. I žáci, kteří na otázku neodpovídali, získávají jistou 

sebedůvěru, pokud byli schopni si v duchu zformulovat správnou odpověď. Tato sebedůvěra a 

úspěch, společně s chválou a akceptací, jež by je měly provázet, zvyšují motivaci.  
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Diskuze je jako vyučovací metoda používána poměrně často. Žáky bývá oblíbená, 

protože při ní mají možnost vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout názory ostatních a 

na tyto reagovat. Krátkou spontánní diskuzi může učitel použít jako přirozené rozšíření 

techniky kladení otázek.

Použití metody diskuze je vhodné v následujících případech:

 učitel se potřebuje seznámit s názory a zkušenostmi žáků, pokud jsou názory a 

zkušenosti žáků cenné a zajímavé pro ostatní;

 téma se týká více hodnot, postojů a pocitů než výlučně faktických znalostí;

 je třeba, aby se žáci naučili utvářet si vlastní názory a posuzovat názory 

ostatních. 

Nevhodná je diskuze v hodinách, ve kterých je probíráno učivo obsahující jen 

nesporná fakta.

Učitel, který se zájmem  naslouchá názorům žáků, vede žáky k větší otevřenosti a 

schopnosti vyjádřit své myšlenky. Mimoto dává žákům najevo, že jsou pro něho jejich názory  

cenné, a tím upevňuje vzájemné vztahy nejen mezi učitelem a žáky, ale i vztahy žáků mezi 

sebou.  Žáci v diskuzi konfrontují své názory s názory ostatních a mají tak možnost své 

původní názory opravit nebo úplně změnit. Dobře vedená diskuze  je pro žáky aktivizující , 

podporuje jejich zájem o diskutovanou problematiku. Žáci mají možnost využít svých 

kognitivních dovedností vyššího řádu, jako například hodnocení a syntézy. 

Předpokladem přínosné diskuze je důkladná příprava učitele. Bez přípravy se 

z diskuze může stát bezúčelné ventilování názorů – žáci při ní nic hodnotného nepochytí a pro 

všechny zúčastněné bude ztrátou času. Kromě případů krátkých spontánních diskuzí je 

žádoucí, aby měl učitel stanoveny cíle, již chce v průběhu diskuze dosáhnout a plán například 

ve formě klíčových otázek. Některé diskuze mohou mít otevřený konec a učitel se pak 

soustředí více na to, co žáci říkají než na dosažení předem daného cíle. Pro diskuzi jsou 

vhodnější otevřené otázky vyžadující podrobnější odpověď. 

Vedení  úspěšné diskuze není jednoduché a je ovlivněno mnoha faktory. Učitel by 

měl zvážit rozmístění žáků v prostoru. Klasické rozsazení žáků v lavicích není pro diskuzi 

vhodné. Žáci by měli sedět tak, aby si vzájemně viděli do tváře. Průběh diskuze je ovlivněn i 

počtem žáků ve skupině. Pokud je ve skupině více než 12 žáků, je pro učitele obtížné zajistit, 

aby se do diskuze zapojili všichni žáci. V tomto případě je vhodné žáky rozdělit do několika 

menších skupin. Ve větších skupinách mají sebevědomější žáci sklon diskuzi ovládnout. 
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Problematické je vedení diskuze ve třídách, ve kterých jsou špatné sociální vztahy. Učitel by 

měl tyto vztahy znát a před vedením diskuze si důkladně promyslet strategii jejího vedení. 

Pro začátek diskuze je vhodné, když učitel předloží nějaká fakta, z nichž mohou žáci 

vycházet. O těchto faktech s odkazem například na novinový článek, zprávu na internetu nebo 

televizní pořad může žáky informovat dopředu s tím, že si žáci téma doma rozmyslí a do 

diskuze přinesou smysluplné příspěvky. Pokud je tématem diskuze sporná otázka, měl by být 

úvod učitele nestranný. Učitel by v tomto případě neměl dávat najevo svůj názor, aby žáky 

neodradil od vyjádření názoru opačného. Pokud chce učitel vyjádřit svůj názor na dané téma, 

měl by tak učinit až v závěru diskuze a zdůraznit, že jde o jeho osobní názor. Po úvodním 

příspěvku je dobré položit otázku. Ta by měla být otevřená, jasná a stručná. Komunikace by 

neměla být vedena jen v rovině učitel – žák, ale tak v rovině žák- žák. Diskuze by měla 

probíhat v nesoutěživé a objevné atmosféře, mělo by ji provázet úsilí všech dospět ke 

společnému závěru a členové skupiny by neměli názory ostatních nepřátelsky napadat ani 

zesměšňovat. (Petty, 1996) Na závěr je nutno provést společně se žáky shrnutí celé diskuze a 

vyvodit závěry, které by si měli žáci poznamenat. 

„Téma diskuze se mnohem snáze udrží ve středu pozornosti, když žáci vnímají, že 

diskuze má nějaký konkrétní účel.Účelnost diskuze mohou žáci ocenit, když učitel připraví 

situaci pro diskuzi úvodními učebními činnostmi a když výsledky diskuze použije v činnostech 

následujících.“ (Cangelosi, 1996, s.161)

Žáci obecně rádi diskutují, proto je účelná a pružná diskuze vhodnou učební metodou 

aktivizující žáky. Na střední škole je diskuze vhodnou metodou zejména proto, že žáci 

v adolescentním věku mají zpravidla velkou potřebu diskutovat o všem. Diskuze motivuje 

žáky promýšlet problémy, utvářet, vyjadřovat a obhajovat vlastní názory, tolerovat názory 

ostatních, upevňuje vztahy nejen mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky vzájemně. Dobře 

vedená diskuze se může stát jedním z mnoha faktorů ovlivňující žákovu motivaci ke studiu 

daného předmětu.  

Význam názorně demonstračních metod zdůrazňoval již J. A. Komenský ve svém 

požadavku na názornost vyučování. Požadavek na používání těchto metod vyhází z poznatku, 

že žák si lépe zapamatuje to, co vidí a slyší než to, co jen slyší7. 

„Metody názorně demonstrační uvádějí žáky do přímého styku s poznávanou 

skutečností, obohacují jejich představy , konkretizují abstraktní systém pojmů, podporují 

spojování poznávané skutečnosti s reálnou životní praxí“. (Skalková, 2007, s.195) 

                                                
7 Viz též pyramida učení na str. 32



44

Demonstrace využívá napodobování, které je nejpřirozenějším způsobem učení. Jde o  

metody, které lze použít v kterémkoliv oboru při učení praktickým i intelektuálním 

dovednostem.

Názorně demonstrační metody zpravidla doplňují jiné vyučovací metody, jako jsou 

výklad, vysvětlování, diskuze apod. Mohou mít různé formy od pozorování předmětů a jevů, 

předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů, přes demonstraci statických obrazů, projekci 

statickou i dynamickou až po exkurzi. Demonstrace se neomezuje pouze na vizuální objekty, 

ale významné jsou i demonstrace akustického charakteru, jako jsou např. nahrávky 

uměleckého přednesu, správné výslovnosti, hudební ukázky aj.  

V současné době význam názorně demonstračních metod vzrůstá tím, že učitelé mají 

k dispozici moderní technické prostředky jako např. interaktivní tabule, PC, dataprojektory, 

CD a DVD přehrávače  apod. To s sebou ovšem nese vyšší požadavky na odbornou 

připravenost učitelů v oblasti ovládání této techniky. 

Používání názorně demonstračních metod vyžaduje důkladnou přípravu učitele. 

Prvním krokem přípravy je důkladné promyšlení demonstrace. Učitel bere v úvahu cíl 

demonstrace, žáky, kterým je demonstrace určena a materiální vybavení, které má k dispozici. 

Pokud používá k demonstraci technické vybavení, měl by předem vyzkoušet, je-li funkční. 

Důležité je také rozmístění žáků ve třídě. Je nutné zajistit, aby všichni žáci na demonstraci 

dobře viděli. Má-li být demonstrace účinná, nestačí žákům pouze ukázat určité předměty nebo 

předvést činnosti. „Jádrem demonstračních metod je plánovité a cílevědomé pozorování, 

které poskytuje dostatečnou zásobu konkrétních představ  pro další poznávací činnost, 

založenou na abstraktním myšlení.“ (Skalková, 2007, s. 196) Učitel by měl především jasně 

zformulovat cíl, k němuž pozorování směřuje. Cíl může žákům sdělit před začátkem 

demonstrace formou otázky nebo problému. Znalost cíle usnadní žákům odlišit podstatné od 

nepodstatného a naznačí jim cestu k zobecňujícím závěrům.V průběhu vlastní demonstrace 

učitel upozorňuje žáky na to, čeho si mají všímat, co je důležité. Tím zaměřuje pozornost 

žáků správným směrem. 

Skalková (2007,s. 196) zdůrazňuje motivační účinek demonstračních metod takto: 

„………podporují zájem žáků o probíranou látku vyvolávají i jejich citové zaujetí. Má-li být 

působení demonstračních metod skutečně účinné a má-li dobře plnit svou funkci z hlediska 

poznávacího i emociálně motivačního, uvažuje učitel vždy o jejich vhodném začlenění do 

výchovně vzdělávacího procesu a o jejich kombinaci s ostatními metodami, především s těmi, 

které umožňují přímou aktivní činnost žáků.“
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Čáp (Čáp, Mareš, 2001,s. 501-502) v kapitole zabývající se funkcemi obrazového 

materiálu podobně zmiňuje funkci afektivně motivační: „Učení je také záležitost emocí a –

jak ukazují zkušenosti mnohých žáků – nebývá automaticky provázeno příjemnými pocity. 

Posláním obrázku proto může být probuzení žákova zájmu učivo, navození nálady, která je 

pro učení příznivá, oživení průběhu žákova učení, „ozvláštnění“ učiva něčím nečekaným, 

překvapujícím, usnadnění porozumění, umožnění zážitku uspokojení z toho, že žák učivu 

rozumí……Dobře koncipovaná ilustrace může kladně ovlivnit jeho zájmy, postoje  učební 

motivaci , špatně koncipovaná ilustrace mívá opačné účinky.“

Učitel může při použití názorně demonstrační metody spolupracovat se svými žáky, 

když je vyzve, aby sami přinesli nějaký obrazový materiál, nahrávku nebo předmět vhodný 

k danému tématu. Před demonstrací samotnou je vhodné ji s žákem připravit. Tato spolupráce 

vyvolává v žákovi pocit kompetence, zvyšuje mu sebevědomí a má velký motivační účinek.

Názorně demonstrační metody mají ve vyučovacím procesu nezastupitelné místo.  V 

dnešní době má učitel široké možnosti využití názorně demonstračních pomůcek 

prostřednictví moderní techniky. Přispívá tím k zvýšení atraktivity učiva pro žáky a tím u nich 

vzbuzuje zájem o učivo a učební činnosti.

4.1.3. Využití sociální motivace ve skupinovém a kooperativním 

vyučování

Všechny výše zmíněné metody lze využít v mnoha organizačních formách vyučování. 

Na všech stupních škol je v současnosti velmi často používanou formou skupinové a 

kooperativní vyučování. Jeho přednosti oproti nejčastěji používanému frontálnímu vyučování 

vyplívají mimo jiné z toho, že při frontálním vyučování probíhá učení nejvýše v podmínkách 

interakce učitele a žáka. Naproti tomu skupinové vyučování poskytuje žákům možnost učit se 

jeden od druhého. Rozdíly mezi frontální a skupinovou výukou a kooperativní výukou 

shrnuje tabulka č.2.
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Tab. 2: Rozdíly mezi frontální a skupinovou a kooperativní výukou (Maňák, Švec, 2003)

Právě skupinové vyučování a kooperativní vyučování jsou takové organizační formy 

výuky, které umožňují přizpůsobit výuku individuálním potřebám a zájmům jednotlivých 

žáků. Od kooperativní výuky se skupinová forma práce liší především typem úkolu a 

hloubkou spolupráce mezi členy skupiny. Při skupinové výuce spolu členové skupiny 

spolupracují na daném úkolu, ale tento úkol by mohl zvládnout každý člen této skupiny i 

samostatně. Při kooperativní výuce spolu členové skupiny také spolupracují na řešení

zadaného úkolu, ovšem vyřešení tohoto úkolu se neobejde bez jediného člena skupiny.

Výsledek jejich činnosti je tedy závislý na všech členech této skupiny a pokud by byť jeden 

člen nespolupracoval s ostatními a neprobíhala by mezi všemi členy vzájemná komunikace a 

kooperace, byl by výsledek práce ohrožen. Principem kooperace je:

- vzájemná závislost;

- společný cíl;

- možnost, aby se každý žák dostal na své maximum.

Kasíková (Kasíková, 1997) uvádí jako základní pojmy kooperativního vyučování 

sdílení, spolupráci a podporu. Pojmy kooperativní vyučování a skupinové vyučování nejsou 

totožné. Jejich vztah můžeme chápat v tom smyslu, že skupinové vyučování vede žáky ke 

spolupráci a vzájemné pomoci, a tím přispívá k realizaci kooperativního vyučování.  

Dimenze Frontální výuka Skupinová výuka a kooperativní

Činnost učitele Stanovuje učební úlohy tempo 
výuky

Rozděluje žáky do skupin, zadává jim úlohy,
popř. vyžaduje při formulaci úloh aktivitu

žáků, podněcuje žáky ke spolupráci

Učební úlohy Stejné pro celou třídu Rozdílné svým obsahem a náročností,
umožňující spolupráci žáků

Činnost žáků Řeší úlohy podle
instrukcí učitele, který

hodnotí jejich práci

Spolupracují při řešení úloh, vzájemně si
pomáhají, diskutují, hodnotí svoji práci

Způsob 

komunikace

Jednostranná:
učitel – žáci,
žáci - učitel

Mnohostranná komunikace mezi žáky ve
skupině, mezi skupinami a učitelem

Uspořádání třídy Stálé Flexibilní, umožňující uspořádání pracovních
míst žáků podle velikosti skupiny i

charakteru úloh a skýtající prostor pro
komunikaci s učitelem



47

Skupinovým vyučováním chápeme takovou organizační formu, při níž se v rámci 

třídy vytvářejí malé skupiny žáků, které spolupracují při řešení zadaného úkolu . Je účinným 

prostředkem toho, jak soustředit pozornost žáka na učení, jak ho zbavit strachu ze známky, 

jak ho povzbudit ve vlastní sebedůvěře, naučit ho pracovat ve skupině, komunikovat s 

ostatními členy skupiny, respektovat názory ostatních a spolupracovat. Zde můžeme spatřovat 

motivační zdroje skupinového vyučování. Žák uspokojuje své kognitivní i sociální potřeby.V 

oblasti výkonových potřeb je důležitým aspektem této formy výuky, že každý žák zažije pocit 

úspěchu.

Při skupinovém vyučování je těžiště interakce posunuto od učitel třída jako celek 

dovnitř skupiny k interakci žák žák a žák zbytek skupiny. Mezi klady skupinové práce

můžeme podle H. Kasíkové (Kasíková, 1997) zařadit:

- zvýšenou aktivitu žáků při učení;

- zapojení většího počtu žáků do práce ve skupině;

- přirozenější vyjadřování žáků;

- zvýšení sebevědomí žáků;

- větší zájem žáků o úkoly;

- žákovo přebírání odpovědnosti za učení včetně chyb;

- učení se organizaci práce a další. 

K záporům skupinové práce řadí H. Kasíková (1997):

- žáci ve skupině nepracují rovnoměrně (jsou tu tahouni a ti, kteří se                 

vezou);

- někdy jsou skupiny příliš hlučné, žáci se překřikují;

- náročnost na přípravu.

Výzkumy ukázaly, že skupinová práce je nejvhodnější ve věku 10 – 18 let (Mechlová, 

1986, s.28). V tomto věku již mají žáci rozvinutou přirozenou potřebu spolupráce, dostatek 

organizačních zkušeností a dorozumívacích schopností a jsou schopni pracovat samostatně 

bez přímého řízení učitelem. Učitel střední školy proto může při dobře připraveném 

skupinovém vyučování dosáhnout se všemi žáky ve třídě velmi dobrých výsledků.
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Podle Cangelosiho (Cangelosi, 1996) bychom mohli modifikovat několik zásad pro 

přípravu a průběh vyučovací hodiny :

 jasně určit úkol každé skupiny a povinnosti jednotlivců;

 každý člen je zodpovědný za svou úlohu a zároveň za splnění úkolu celé 

skupiny;

 pro přechod žáků do malých skupin a zpět do velké skupiny je vhodné použití 

účinných postupů – kartičky s čísly, barvami, obrázky, vlaječky apod.;

 listy s jasným zadáním a kvalitní organizační pomůcky vedou žáky 

k soustředění na konkrétní body v úloze a poskytují jim konkrétní představu o 

tom, co se od nich očekává;

 vysvětlení úkolu a vydání všech pokynů celé třídě před zahájením práce ve 

skupinách předejde učitel nutnosti vyrušovat žáky během práce;

 učitel sleduje činnost skupin a poskytuje potřebné rady, ale nezapojuje se do 

práce jednotlivých skupin;

 učitel má být žákům vzorem v aktivním naslouchání. Bude-li učitel pozorně 

naslouchat svým žákům, budou oni umět naslouchat svým spolužákům;

 učitel pozoruje aktivitu žáků a na základě formativní zpětné vazby obměňuje 

učební činnosti;

 při činnostech, které zaberou dlouhý časový úsek je vhodné rozdělit zadání do 

několika dílčích úkolů. Při dokončení každého dílčího úkolu poskytuje učitel 

žákům zpětnou vazbu;

 výsledky práce v malých skupinách by měly být dále využity v následujících 

učebních činnostech.

Dále je možné připomenout několik dalších zásad důležitých pro úspěšný průběh 

skupinového vyučování:

 uspořádat prostor pro skupinové vyučování tak, aby skupinky žáků mohly 

dobře komunikovat a aby každý žák měl dostatek prostoru pro potřebné 

pomůcky;

 učitel rozmýšlí hlediska pro sestavování skupin – druh činnosti, obtížnosti 

činnosti, zájmy žáků, pracovní tempo, schopnost spolupracovat, vlastní volba 

žáků apod. Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní;

 někdy je vhodné určit  (vyzvat  žáky, aby si určili) mluvčího a zapisovatele 

skupiny;
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 čas na práci musí být přesně vymezen. Před uplynutím časového žáky 

upozornit;

 po ukončení práce prezentují všechny skupiny své výsledky – učitel nebo 

ostatní žáci každý příspěvek komentuje. Učitel společně s žáky shrne získané 

poznatky.

Formou skupinové práce mohou žáci řešit i velmi obtížné úkoly, proto je její zařazení 

do výuky společně s různými metodami např. metodou problémového učení jednou z velice 

účinných cest, jak dosáhnout se žáky střední školy vytyčených cílů. Skupinové vyučování 

umožňuje vytvářet interaktivní situace, a tak podporovat příznivou atmosféru pro učení. 

Motivační účinek úspěšného vyučování formou skupinové práce je nesporný. Žáci zažívají 

radost z komunikace, ze vzájemné podpory uspokojující potřebu kladného přijetí, uspokojení 

potřeby dosáhnout úspěchu a zlepšují svůj vztah k učení.

4.1.4. Možnosti motivace, které lze využít při hodnocení

Mluvíme-li o hodnocení v souvislosti s vyučováním, zdaleka nejde jen o klasifikaci. 

Hodnocení může mít v praxi formu souhlasného či nesouhlasného gesta, kladné nebo 

negativní poznámky, pochvaly či napomenutí, odměny, trestu aj. Bylo zjištěno, že hodnocení 

výsledků žáků má důležitou popudovou hodnotu.  Významně ovlivňuje výše zmíněnou 

aspiraci 8 a vnitřně souvisí s uspokojováním sociálních potřeb žáka9 a to nejen ve vztahu 

učitele a žáka, ale také ve vztazích mezi žáky navzájem.  

Vlivem hodnocení na proces učení žáků se zabývalo mnoho autorů (E.G. Hurlock, 

B.G.Aňajev, Corell aj.) s podobnými závěry poukazujícími na významný účinek kladného  

hodnocení na učební činnost žáků. Na základě výsledků experimentů uvádí Hrabal ml. 

(Helus, Hrabal ml., Kulič, Mareš, 1979) v souvislosti s uplatňováním pochval

v pedagogickém procesu následující pravidla, která přispívají k optimalizaci jejich působení:

 bezprostřední spojování pochvaly s provedenou činností –  bylo zjištěno, že 

oddálená pochvala má menší účinnost než bezprostřední;

 frekvence – není optimální strategií stále chválit každý žákův dílčí úspěch. 

Nejúčinnější postup spočívá v tom, že zpočátku jsou intervaly pochval za sebou 

následujících minimální a postupně se prodlužují tak, aby si udržely původní přitažlivost.

                                                
8 Viz str. 15-18
9 Viz str. 13-14
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Promyšlené používání pozitivního hodnocení umožňuje systematicky rozvíjet a 

usměrňovat zájem žáků o učení.Obecně je význam kladného hodnocení spatřován v tom, že 

vyvolává kladné citové reakce, které podněcují k intenzivnější činnosti, vzbuzují pocit 

sebedůvěry. Naproti tomu časté negativní hodnocení působí frustračně, neuspokojuje 

přirozenou potřebu žáka po sociálním uznání a může uvolňovat těžko kontrolovatelné vedlejší 

projevy (vzdor, pocity méněcennosti). Nelze ovšem tvrdit, že z výchovného procesu lze 

vyloučit záporné hodnocení. Důležité pro učitele je nalézt přiměřený vztah kladného a 

záporného hodnocení a náležitě využít jejich funkci. Právě na řešení tohoto vztahu do značné 

míry záleží, zda činnost žáků při vyučování bude vynucována především vnějšími prostředky 

autoritativně, nebo zda bude mít zdroje spíše ve vnitřních potřebách žáků.

Ve vzdělávacím procesu je nejčastější formou hodnocení klasifikace, tedy hodnocení 

žákova výkonu prostřednictvím známek. Motivační hodnota známek je velmi individuální a 

záleží na mnoha faktorech. Hrabal ml. (Helus, Hrabal ml., Kulič, Mareš, 1979) zmiňuje 

některé z nich:

 obtížnost předmětu. Čím subjektivně těžší je předmět pro žáka, tím větší váhu 

pro něj má známka. Váha známky na základě obtížnosti předmětu je v podstatě 

žákovým odhadem vlastních schopností vzhledem k požadavkům určitého 

předmětu;

 výkonová orientace žáka. Čím orientovanější je žák na úspěšný výkon, tím 

větší váhu v kladném smyslu má pro něj známka. U žáků s orientací vyhnout 

se neúspěchu je závislost opačná. Předzvěst známky je pro ně hrozbou 

neúspěchu a klasifikace se stává frustračním činitelem;

 zájem o předmět. Vztah motivační hodnoty známky a zájmu o předmět není 

jednoznačný. Může platit, že čím větší je zájem o předmět, tím větší 

subjektivní hodnotu má pro žáka známka, na druhou stranu může být zájem o 

předmět sám o sobě tak motivující, že se stane téměř nezávislým na 

prospěchu10;

 postoj rodiny ke klasifikaci.Postoj rodiny ke vzdělání se ve větší či menší míře 

přenáší na dítě. V rodinách, kde vzdělání samo o sobě představuje důležitou 

hodnotu uváděnou ve vztah se školními známkami, má k nim dítě obvykle 

vztah pozitivní. Negativní vztah dítěte ke známkám ve stejné rodině je obvykle 

                                                
10 Viz empirické šetření v této práci. 
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manifestací negativismu vůči rodičům. V rodinách, kde jsou rodiče ke vzdělání 

lhostejní, nemají známky pro dítě velkou motivační hodnotu;

 atmosféra třídy. Podmínky k uspokojování sociálních potřeb se vytvářejí uvnitř 

třídního kolektivu a učitel je může do značné míry spoluvytvářet nebo 

podporovat. Je-li atmosféra ve třídě ve vztahu k dobrým výkonům pozitivní, 

ovlivňuje to motivaci žáků směrem k dosahování dobrých výsledků, 

v opačném případě může dobrá známka vyvolat v žákovi frustraci. 

 vztah ke klasifikujícímu učiteli.  Učitel sám má možnost ovlivňovat motivační 

hodnoty známky v podstatě dvěma způsoby: přísností a vlastní oblibou u žáků. 

Přísnost klasifikace ovlivňuje žákův subjektivní názor na obtížnost předmětu.  

Oblíbenější učitel dodává známce váhu tím, že ji žáci chápou jako projev 

osobního vztahu učitele k nim. A naopak, žáci vyjadřují svůj vztah k učiteli 

mimo jiné tím, usilují-li nebo neusilují-li v jeho předmětu o  dobré známky.

Vzájemným působením nejen těchto, ale i dalších vlivů vzniká individuální orientace 

žáka na prospěch, která je důležitou složkou motivace žáka k učení. U žáků se silnou 

orientací na prospěch má známka velkou motivační hodnotu. Tito žáci jsou velmi citliví na 

klasifikaci a každý neúspěch berou velmi osobně, nicméně se snaží o nápravu. Naproti  tomu 

žáci se slabou orientací na prospěch neprožívají špatné známky jako velký neúspěch, a proto 

pro ně mají malou motivační hodnotu. I přesto by učitel neměl dopustit to, aby takový žák 

nikdy nedosahoval uspokojivých výsledků. Důsledkem takové situace, která trvá dlouhou 

dobu, může být naprostá ztráta zájmu žáka o předmět a pokud by se stejný problém vyskytl ve 

více předmětech o školu, potažmo o vzdělávání vůbec.

V této souvislosti uvádí Skalková (Skalková, 1971) výsledky zajímavého pokusu E.G. 

Hurlocka se žáky 4. a 6. třídy . V tomto pokusu dosáhli žáci, kteří byli individuálně 

pochváleni, největšího pokroku v učení. Asi o polovinu menšího pokroku dosáhli žáci, kteří 

byli káráni a vůbec žádného pokroku nedosáhli žáci, kteří byli ignorováni.

Corell se snaží vysvětlit účinnost kladného hodnocení v duchu teorie podmiňování 

pomocí pojmu posilování. Proto se domnívá, že ve škole každá i malá snaha o výkon má být 

zpozorována a pozitivně posílena, aby se vytvořily nutné formy chování. To je důležité 

zvláště u žáků neúspěšných. Jestliže úsilí žáka ve škole není dostatečně posilováno, dochází 

často k tomu, že se jeho činnost zaměří intenzivně na činnost, kde může prožívat určité 

úspěchy. Tak například dochází k tomu, že se žák zviditelňuje kázeňskými přestupky. 
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Námětem k diskuzi by mohla být  frekvence klasifikace známkou během školního 

roku. Je běžné, že se někteří učitelé snaží udržet aktivitu žáků během školního roku častým 

známkováním. Jiní učitelé ohodnotí žáka  známkou zřídka. Který přístup je z hlediska 

motivace žáka vhodnější je otázkou k diskuzi. Je pravděpodobné, že učitelé známkující častěji 

hodnotí i méně náročné výkony, a tím poskytují možnost uspět i slabším žákům. Na druhou 

stranu je pro některé žáky známkování stresující a žáci těchto učitelů jsou tomuto stresu 

vystaveni častěji. 

Hodnocení vyvolává aktivní vztah žáka k činnosti a zároveň vytváří předpoklady pro 

jeho sebehodnocení. Na základě pedagogické praxe i dosavadních výzkumů lze soudit, že 

právě oblast hodnocení poskytuje velmi účinné podmínky pro podporu motivace žáka ke 

studiu. Nesmíme ale opomíjet i možný demotivující účinek hodnocení v podobě klasifikace, 

ke kterému dochází, je-li na školní známky kladen příliš velký důraz a když se klasifikuje bez 

individuálního hodnocení jen pomocí testů, písemek a školní prospěch se měří průměrem. Jde 

nejen o otázku teoretickou, ale především o základní otázku praxe vyučování a jejího 

moderního koncepčního pojetí. 
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Empirická část

5. Výzkumný problém

Předmětem empirického šetření jsou vztahy vybraných faktorů  působících na 

motivaci žáků konkrétní střední školy ke studiu. Jde o vybrané faktory, které může určitým 

způsobem ovlivnit učitel. 

Faktor vycházející z působení učitele:

- způsob výuky učitele (zájem učitele o činnost žáka, práce učitele s cíli, 

ochota učitele pomoci žákovi, aktivizace žáka, jasnost výkladu, nabídka úloh různé 

obtížnosti, podpora kreativity žáka, podpora kooperace, používání názorných 

pomůcek, frekvence hodnocení).

Faktory vycházející z osoby žáka: 

- názor žáka na užitečnost předmětu;

- úroveň motivace ke studiu konkrétního předmětu

- motivy žáka k učení.

6. Cíl 

Cílem šetření je zjistit a porovnat vliv některých faktorů vycházejících z působení 

učitele a z postojů žáků konkrétní střední školy na jejich motivaci ke studiu. 

Cíl 1: Zjistit závislost obliby předmětů na sumativním hodnocení žáků .

Cíl 2: Zjistit, zda je pro motivaci zkoumaných žáků významnější způsob výuky nebo 

jejich názor na užitečnost předmětu.

Cíl 3: Analyzovat rozdíly ve struktuře motivace žáků SOU a SOŠ.

Smyslem šetření je využití výsledků  v pedagogické praxi. Výsledky a závěry 

výzkumu se mohou stát užitečným impulsem jak pro ředitele, tak, a to především, pro 

samotné pedagogy. Ředitel může na základě výsledků výzkumu získat obrázek o působení 

učitelů na motivaci žáků a v případě potřeby přijmout opatření, například ve formě podpory 
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dalšího vzdělávání učitelů v dané oblasti. Pro učitele se výsledky mohou stát nástrojem 

sebereflexe a podnětem k uskutečnění změn vedoucích k efektivnějšímu působení na žáky a 

jejich motivaci k učení.  

7. Vymezení pojmů

Nejčastěji používanými pojmy jsou motivace žáka k učení, způsob výuky, názor žáka 

na užitečnost předmětu, frekvence známkování a motivy žáka k učení. Pro zjednodušení jsou 

používány následující zkratky vytvořené pro účely šetření:

OP vyjádření žáka o oblibě předmětu

KOM koeficient motivace

Zn známka z předmětu za konkrétní pololetí

Výb koeficient výběru předmětu pro konkrétního žáka

ZpV způsob výuky

NŽU názor žáka na užitečnost předmětu

M1, M2, M3….. označení jednotlivých motivů

8. Analýza výzkumného pole

Jak vyplývá z teoretické části diplomové práce, motivaci žáka k učení ovlivňuje 

mnoho faktorů. Předmětem šetření jsou pouze některé, výše zmíněné,  vlivy vycházející 

z působení učitele a z postojů žáka.  

Vztahy mezi jednotlivými proměnnými graficky znázorňuje model (příloha č.1).
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9. Hypotézy

Po prozkoumání výzkumného pole je možné vytvořit si předběžné názory na vazby 

mezi jednotlivými proměnnými, na kauzalitu studovaných jevů, na možná řešení zkoumaného 

problému a vyjádřit je v následujících hypotézách:

H 1 Existují určité proměnné vycházející z působení učitele a z postojů žáka, které 

ovlivňují žákovu motivaci k učení.

h 1 Obliba předmětu ze strany žáků souvisí se sumativním hodnocením žáků

učiteli.

h 2 Učitel svým způsobem výuky ovlivňuje motivaci žáků ke studiu předmětu více 

než názor žáků na užitečnost předmětu .

h 3 Snaha dostat dobrou známku je pro žáky SOU nejsilnější motivací.

h 4 Snaha získat v budoucnu odbornost je pro žáky SOŠ nejsilnější motivací.

h 5 Význam činitelů v individuální struktuře motivace žáka k učení je u žáků SOŠ 

odlišný od významu motivačních činitelů u žáků SOU.

10. Základní soubor a vzorek

Základní soubor zahrnuje žáky denního studia všech oborů a všech ročníků Střední 

školy technické a automobilní v Chomutově studujících na této škole ve školním roce 2009-

2010.

Ze základního souboru byl pořízen vzorek obsahující 60 žáků. Na škole studovalo 

v době šetření 610 žáků, vzorek tedy zahrnoval zhruba 10%  původního základního souboru. 

Na této škole byly ve školním roce 2009-2010 vyučovány dva typy studia : tříleté učební 

obory a čtyřleté studijní obory. Do vzorku byly zařazeny dvě třídy: 30 žáků  studujících ve 

druhém ročníku tříletého učebního oboru (Operátor skladování) a 30žáků studujících ve

druhém ročníku čtyřletého studijního oboru (Autotronik) . Druhé ročníky byly voleny proto, 

aby se předešlo působením významných vlivů projevujících se v prvních ročnících (přechod 

žáků ze ZŠ na SŠ) a pro žáky SOU  v závěrečném ročníku (blížící se závěrečné zkoušky). Do 

vzorku byli tedy zařazeni žáci ve věku 16 – 18 let. Ve studijním oboru byli respondenti jen 
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chlapci, v učebním oboru se šetření zúčastnilo 25 dívek a 5 chlapců. Složení vzorku 

z hlediska genderu není vzhledem k cíli šetření významné.  

Základním souborem vyučovaných předmětů jsou všechny vyučované předměty dané 

učebním plánem obou oborů studia. Obsah vzorku předmětů studia byl určen kontrolovaným 

výběrem, přičemž kritériem bylo hodnocení předmětu jednotlivými respondenty z hlediska 

obliby a hodnocení výkonu respondenta v daném předmětu učitelem formou známky v 1. 

pololetí šk. r. 2009/2010. Z těchto údajů  byly vypočítány koeficienty výběru  a do vzorku 

byly pro každého žáka vybrány dva předměty – předmět s nejvyšším a předmět s nejnižším 

získaným koeficientem. V případě shodných průměrů byly dva předměty určeny náhodným 

výběrem ze shodných.   Tento způsob výběru vychází z předpokladu, že žáci s větší motivací 

ke studiu konkrétního předmětu mají tento předmět ve větší oblibě a také v něm dosahují 

lepších výsledků. Ověření této hypotézy je mimo jiné předmětem šetření.

11. Strategie empirického šetření

Jde o kvantitativní empirické šetření typu Ex post facto, ve kterém byly zkoumány 

možné vztahy intervenujících proměnných. Ke zkoumání vztahů mezi proměnnými byly

použity techniky explorativní a ratingové metody.

11.1. Metody a techniky

1. Hodnocení jednotlivých předmětů studenty 

Metoda: ratingová 

Technika: numerická posuzovací škála 

Ke zjištění obliby jednotlivých předmětů u žáků byla použita technika numerické 

škály respektive část techniky vytvořené V. Hrabalem (Pelikán, 2007 s. 129). Tato technika 

byla zvolena z toho důvodu, že oblibu předmětu nelze přesně změřit a použití škál  

k vyjádření postoje respondenta  k předmětům nám pomohlo v objektivizaci údajů jinak 

obtížně postižitelných. V tomto případě není na škodu subjektivní vyjádření respondenta, 

protože cílem je zjistit míru obliby jednotlivých předmětů tak, jak ji subjektivně cítí on sám. 
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Prostup: respondentům je předložen seznam všech předmětů, které jsou v konkrétní 

třídě vyučovány11. Žák má za úkol je hodnotit podle obliby s použitím přiložené hodnotící 

stupnice : 

1 – velmi oblíbený

2 – oblíbený

3 – ani oblíbený ani neoblíbený

4 – neoblíbený

5 – velmi neoblíbený

Zpracování dat: hodnoty jsou zaznamenány do tabulky – viz příloha č 2. 

Každý dotazník byl označen  číslem a typem studia (např.:1- SOU). Do tabulky byly

zaznamenány hodnoty, které žáci udělili jednotlivým předmětům. Čím je hodnota menší, tím 

je obliba předmětu větší. 

2. Zjištění prospěchu respondentů ve vyučovaných předmětech v 1. pololetí šk. 

roku 2009/2010

Metoda: obsahová analýza 

Technika:  analýza školní dokumentace, konkrétně známek žáků v předmětech vyučovaných 

v konkrétním typu studia v daném ročníku.

Postup: Ze školní dokumentace byly zjištěny známky, kterými byli žáci z jednotlivých 

předmětů hodnoceni v prvním pololetí školního roku.

Zpracování dat: do tabulky byly zaznamenány hodnoty obliby jednotlivých předmětů ze 

strany žáků (OP) a známka za 1. pol. šk. roku. (Zn) . Z těchto hodnot byl vypočítán průměr = 

koeficient motivace (KOM) (viz příloha č.5a,b ). Do dalšího šetření byly  pro každého žáka 

vybrány pouze dva předměty – předmět s nejnižším získaným koeficientem (nejvyšší 

motivace) a předmět s nejvyšším získaným koeficientem (nejnižší úroveň motivace). 

V případě shodnosti koeficientů byl náhodným výběrem vybrán jeden předmět . 

                                                
11 Příloha č. 2
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3. Výpočet závislosti obliby předmětu na sumativním hodnocení.

Závislost byla zjištěna výpočtem korelace. Výpočty jsou uvedeny v příloze č.6:

 Výpočet aritmetického průměru hodnot udělených oblibě předmětu ( o ) a 

známek získaných v pololetí ( z );

 Výpočet odchylek všech hodnot od střední hodnoty;

 Výpočet směrodatných odchylek so  a sz;

 Výpočet korelace r.

4. Zjištění působení vybraných intervenujících proměnných  (způsob výuky, názor 

žáků na užitečnost předmětu)

Metoda: explorativní 

Technika : dotazník

Předností dotazníku je možnost oslovit větší počet respondentů a získání velkého 

počtu dat v krátkém časovém úseku. Ze zjištěných dat lze zjistit základní tendence vazeb mezi 

proměnnými. Další předností je skutečnost, že získaná data lze plně kvantifikovat. To umožní 

počítačové zpracování. Při použití této techniky musíme ovšem brát v úvahu subjektivitu 

výpovědí. 

Postup: Každý respondent vyplnil dva dotazníky. Dotazníky se lišily pouze v názvech 

předmětů (žáci vyplňovali dotazníky týkající se předmětů se svým nejnižším a nejvyšším 

koeficientem obliby předmětu – KOM). 

V dotazníku jsou použity uzavřené parametrické otázky, které lze statisticky zpracovat 

. Otázky jsou zařazeny do souborů škálovacích otázek. Každá škála se ptá na jinou 

proměnnou (způsob výuky, názor žáků na užitečnost předmětu). Vzorový dotazník pro 

matematiku je uveden v příloze č.7 . Dotazníky pro jednotlivé předměty byly před distribucí 

upraveny pouze v názvu předmětu.

Zpracování dat: statistické zpracování ; soubor číselných hodnot (a = 1, b = 2, c = 3,  

d.= 4, e = 5)  odpovídajících výpovědím respondenta na jednotlivé položky byly zaneseny do 

připravené tabulky v PC (program Excel; viz příloha č 8. ). Z každé otázky byla vypočtena 

průměrná hodnota odpovědí respondentů studujících v učebním oboru a studijním oboru. 

Vzniklo tedy osm tabulek s následujícími hodnotami:

a. Způsob výuky – žáci SOU -  nejnižší hodnota KOM (nejvyšší motivace) 12

b. Způsob výuky – žáci SOU – nejvyšší hodnota KOM (nejnižší motivace)13

                                                
12 Příloha. č. 8a
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c. Způsob výuky – žáci SOŠ -  nejnižší hodnota KOM (nejvyšší motivace)14

d. Způsob výuky – žáci SOŠ – nejvyšší hodnota KOM (nejnižší motivace)15

e. Názor žáků na užitečnost předmětu – žáci SOU nejnižší hodnota KOM (nejvyšší 

motivace)16

f. Názor žáků na užitečnost předmětu – žáci SOU nejvyšší hodnota KOM (nejnižší 

motivace)17

g. Názor žáků na užitečnost předmětu – žáci SOŠ nejnižší hodnota KOM (nejvyšší 

motivace)18

h. Názor žáků na užitečnost předmětu – žáci SOŠ nejvyšší hodnota KOM (nejnižší 

motivace)19

Aritmetický průměr z rozdílů středních hodnot jednotlivých otázek (celý výpočet viz 

příloha č.9) určí, o kolik se průměrně liší hodnoty. Čím větší je tato hodnota, tím významnější 

je pro žáky zkoumaná proměnná (žáci hodnotili nejnižšími hodnotami zkoumanou proměnnou 

s nejnižším KOM – nejvyšší motivace a nejvyššími hodnotami zkoumanou proměnnou 

s nejvyšším KOM – nejnižší motivace). 

5. Diagnostika motivů převládajících ve struktuře motivace k učení u žáků.

Metoda: párové porovnávání na číselném trojúhelníku

Technika: Číselný trojúhelník

Velmi efektivním a přitom nenáročným nástrojem diagnostikování motivů

převládajících ve struktuře motivace k učení je metoda párového porovnávání na číselném 

trojúhelníku . Po zpracování výsledků z něj vyplyne bodové ohodnocení jednotlivých položek 

podle preferencí motivů žáka.

Postup:

Žáci porovnávali jednotlivé motivy na číselném trojúhelníku. Každé číslo reprezentuje 

jeden druh motivačního činitele. Žák porovnává každý motiv s každým podle své subjektivní 

důležitosti  postupně vždy ve dvou, po sobě následujících, řádcích: první a druhý, třetí a 

čtvrtý. . . Příklad vyplněného trojúhelníku je na obrázku č.2 .

                                                                                                                                                        
13 Příloha. č. 8b
14 Příloha. č.8c 
15 Příloha. č.8d 
16 Příloha č. 8e 
17 Příloha č. 8f
18 Příloha č. 8g 
19 Příloha č. 8h
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Obr.č. 2 : Příklad vyplněného trojúhelníku při párovém porovnávání

Vyhodnocení:

Pro vyhodnocení se sečte počet voleb, které získal daný motivační činitel. Součet

určuje jeho důležitost a význam v individuální struktuře motivace žáka. V uvedeném příkladu 

by byl nejvýznamnějším motivačním činitelem žáka motiv č. 6, zatímco motiv č. 9 by byl 

zcela nevýznamný.

V šetření byl použit následující soubor motivů převzatý od Lokšové, Lokše 

(1999,s.40-41):

1. touha po vědomostech,

2. snaha dostat dobrou známku,

3. snaha zasloužit si vděčnost a uznání vyučujícího, 

4. snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky, 

5. přání odvděčit se svým rodičům, 

6. snaha získat odbornost do budoucnosti, 

7. touha po činnosti a aktivitě, 

8. snaha být užitečný,

9. snaha napodobovat svůj ideál (např. učitele, kterého si vážím)
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11.2. Harmonogram

Výzkumné šetření proběhlo v období od února 2010 do června 2010 ve dvou etapách:

1. sběr dat  - únor  - duben 2010

2. analýza dat, zpracování zprávy - květen  – září 2010

Načasování šetření bylo zvoleno na druhé pololetí školního roku, protože v tomto 

období jsou již ustáleny vzájemné vztahy jednak žáků mezi sebou , jednak vztahy žáků a 

učitelů. 

11.3. Předvýzkum

K ověření výzkumné strategie na menším vzorku byl proveden předvýzkum na jiné 

škole s podobnou strukturou studijních oborů . Tato škola byla vybrána proto, aby vzorek 

podrobený předvýzkumu měl základní rysy shodné se vzorkem, na němž bude realizován 

výzkum. Vzorek obsahoval  patnáct žáků (5  - tříletý učební obor, 5 – čtyřletý studijní

obor).V rámci předvýzkumu byly ověřeny všechny navrhované techniky a na základě 

zjištěných poznatků byly provedeny potřebné úpravy např. změna formulace otázky aj. 
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11.4. Vyhodnocení šetření 

Ověření hypotézy 1 :

h 1 Obliba předmětu ze strany žáků souvisí se sumativním hodnocením žáků učiteli.

Tab. č.3 : Přehled hodnot potřebných k výpočtu korelace charakterizující závislost obliby 
předmětu na sumativním hodnocení. 

Celkem bylo v pololetí u 60 respondentů uděleno 68 výborných (odchylka 

hodnoty od znaku střední hodnoty je -1,5853), 273 chvalitebných (odchylka hodnoty od 

znaku střední hodnoty je -0,5853), 316 dobrých (odchylka hodnoty od znaku střední hodnoty 

je 0,4146), 88 dostatečných (odchylka hodnoty od znaku střední hodnoty je 1,4146) a 5 

nedostatečných (odchylka hodnoty od znaku střední hodnoty je 2,4146).

Pro výpočet korelace jsme tedy použili 750 statistických jednotek. Výsledná 

korelace20 je přibližně 0,53. 21 Výsledná korelace tedy ukazuje, že hodnoty na sobě přímo 

závisí, ale ne tak, jak bychom čekali (čekali bychom vyšší hodnotu). V tomto případě tedy 

byla prokázána jistá přímá závislost mezi sumativním hodnocením žáka a jeho oblibou 

předmětu, ne však taková, jakou bychom čekali. Výsledek ukazuje na to, že klasifikace není 

spolehlivým ukazatelem obliby předmětu. Žáci mohou hodnotit předmět jako oblíbený, i když 

v něm nedosahují nejlepších výsledků a naopak. Nesporně existují jiné významnější faktory, 

které ovlivňují vztah žáka k předmětu. 

                                                
20 Výpočet viz příloha č. 6
21 Hodnota korelace je vždy  v intervalu 1;1 , nulová hodnota charakterizuje nezávislost obou sledovaných 

znaků, hodnota 1 ukazuje přímou a hodnota – 1 opačnou závislost.

Obliba 
předmětu

Známka

suma

Odchylka 
hodnoty znaku 

od střední 
hodnoty1 2 3 4 5

1 35 74 18 0 0 127 - 1,4946
2 23 114 110 9 0 256 - 0,4946
3 7 75 140 33 1 256    0,5053
4 3 9 40 37 2 91    1,5053
5 0 1 8 9 2 20    2,5053

Suma 68 273 316 88 5 750

Odchylka 
hodnoty znaku 
od střední 
hodnoty

-1,5853 -0,5853 0,4146 1,4146 2,4146
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Ověření hypotézy 2 :

h 2 Učitel svým způsobem výuky ovlivňuje motivaci žáků ke studiu předmětu více 

než názor žáků na užitečnost předmětu .

Graf č.1: Porovnání vlivu ZpV a NŽU na motivaci žáků ke studiu.

Součet průměrných absolutních odchylek hodnot týkajících se způsobu výuky je 1,42 

(0,63 + 0,79). Součet průměrných absolutních odchylek hodnot týkajících se názoru žáků na 

užitečnost předmětu je 1,65 (0,32 + 1,33). Z grafu vyplývá, že pro většinu respondentů je o 

něco podstatnější užitečnost předmětu než způsob výuky. Můžeme ale  pozorovat poměrně 

významný rozdíl mezi hodnocením žáků SOU a SOŠ. Žáci SOŠ považují užitečnost předmětu 

za mnohem významnější faktor než žáci SOU. Důvodem může být skutečnost, že žáci SOŠ 

studují obor Autotronik, který si pravděpodobně zvolili na základě svých zájmů, a tak mají 

větší motivaci získat ve svém oboru odbornost. Žáci SOU studují obor operátor skladování, u 

kterého můžeme jen stěží předpokládat volbu na základě osobních zájmů. 
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Ověření hypotézy 3 :

h 3 Snaha dostat dobrou známu je pro žáky SOU nejsilnější motivací. 
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Graf č.2 :  Význam motivačních činitelů v individuální struktuře motivace žáka k učení – žáci 
SOU 

Osa x znázorňuje motivy od 1 do 9 (M1-M9). Ve sloupcích je znázorněn počet 

preferencí udělených každému motivu.

Žáci studující učební obor preferovali motivy v následujícím pořadí:

1. M8 - snaha být užitečný ve společnosti – 195 preferencí 

2. M6 - snaha získat odbornost do budoucnosti – 183 preferencí

3. M5 - přání odvděčit se svým rodičům – 180 preferencí

4. M 4 - snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky – 113 preferencí

5. M2 - snaha dostat dobrou známku – 96 preferencí

6. M3 - snaha zasloužit si vděčnost a uznání vyučujícího – 86 preferencí 

7. M7 - touha po činnosti a aktivitě – 84 preferencí

8. M1 - touha po vědomostech – 83 preferencí

9. M9 - snaha napodobovat svůj ideál (např. učitele, kterého si vážím) – 15 preferencí

Jak vyplývá z grafu, snaha dostat dobrou známku není pro žáky SOU nejsilnější 

motivací. Hypotéza 3 se nepotvrdila. Podle výsledků šetření bychom mohli usuzovat na 

to, že pro žáky je nejdůležitější snaha být užitečný ve společnosti a snaha získat 

odbornost do budoucnosti. Musíme brát v úvahu možnost záměrného zkreslení odpovědí 

žáků, i když byl dotazník zadáván anonymně. Skutečnost, že číselný trojúhelník byl 

zadáván všem žákům v jedné třídě, mohli žáci cítit jako ohrožení své anonymity.
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Zajímavé bylo i to, že několik žáků se při hodnocení motivů ptalo, co to znamená „být 

užitečný ve společnosti“ . Po vysvětlení, že jde o to, abychom ve společnosti zaujali 

nějakou pozici a byli užiteční druhým lidem například jako skladnice nebo prodavačka, 

volili tento motiv nejčastěji. 

Ověření hypotézy 4 :

h 4 Snaha získat v budoucnu odbornost je pro žáky SOŠ nejsilnější 

motivací
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Graf č. 3 : Význam motivačních činitelů v individuální struktuře motivace žáka k učení – žáci 
SOŠ

Osa x znázorňuje motivy od 1 do 9 (M1-M9). Ve sloupcích je znázorněn počet 

preferencí udělených každému motivu.

Žáci studující učební obor preferovali motivy v následujícím pořadí:

1. M 6 - snaha získat odbornost do budoucnosti – 196 preferencí

2. M 5 - přání odvděčit se svým rodičům  - 170 preferencí

3. M 2 - snaha dostat dobrou známku – 153 preferencí

4. M 8 - snaha být užitečný ve společnosti – 140 preferencí

5. M 1- touha po vědomostech – 105 preferencí

6. M 7 - touha po činnosti a aktivitě – 98 preferencí

7. M 3 - snaha zasloužit si vděčnost a uznání vyučujícího – 92 preferencí

8. M 4 - snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky – 91 preferencí  

9. M 9 - snaha napodobovat svůj ideál (např. učitele, kterého si vážím) – 24 preferencí
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Snaha získat odbornost do budoucnosti se jeví pro žáky SOŠ nejsilnějším motivačním 

činitelem. Potvrzuje se tak i zjištění z předchozího šetření22. 

Ověření hypotézy 5 :

h 5 Význam činitelů v individuální struktuře motivace žáka k učení je u žáků SOŠ 

odlišný od významu motivačních činitelů u žáků SOU.

Graf 4: Porovnání motivačních činitelů žáků SOU a SOŠ

Modré sloupce představují preference motivů udělované žáky SOU, oranžové sloupce 

motivy žáků SOŠ. Čísla uvnitř sloupců označují četnost preferencí konkrétního motivu. Na 

ose x  jsou vyznačeny motivy od 1 do 9:

1. touha po vědomostech,

2. snaha dostat dobrou známku,

3. snaha zasloužit si vděčnost a uznání vyučujícího, 

4. snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky, 

5. přání odvděčit se svým rodičům, 

6. snaha získat odbornost do budoucnosti, 

7. touha po činnosti a aktivitě, 

8. snaha být užitečný,

9. snaha napodobovat svůj ideál (např. učitele, kterého si vážím)

                                                
22 Viz graf č. 3
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Motiv rozdíl Více preferencí

M2 (známka) 57 SOŠ

M8(užitečnost pro společnost) 55 SOU

M1 (vědomosti) 22 SOŠ

M4 (autorita u spolužáků) 22 SOU

M6 (odbornost) 13 SOŠ

M7 (činnost) 12 SOŠ

M5 (rodiče) 10 SOU

M9 (napodobení ideálu) 9 SOŠ

M3 (uznání učitelem) 6 SOŠ

Tab.4 : rozdíly preferencí motivů žáků SOU a SOŠ

Jak je z grafu a tabulky vidět, největší rozdíl mezi preferencemi je u motivu 2 (snaha 

získat dobrou známku) a to ve prospěch žáků SOŠ. Můžeme tedy odhadovat, že žáci SOŠ 

jsou více orientováni na dosažení úspěšného výkonu, důležité je pro ně očekávání okolí nebo 

rozvíjení vlastních možností. 

Další významný rozdíl, tentokrát ve prospěch žáků SOU, zaznamenáváme u motivu 8 

(užitečnost pro společnost). Důvodem může být jeden z cílů těchto žáků – dosáhnout dobrého 

postavení ve společnosti a být užitečný. 

Žáci SOŠ upřednostňovali vědomosti více než žáci SOU. Jde jim tedy více o 

sebezdokonalování, možnosti rozvíjet vlastní schopnosti, mají větší víru ve vlastní síly.

Snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky je důležitější pro žáky SOU . 

Afektivní oblast motivů je u těchto žáků hierarchicky uspořádána v následujícím pořadí: 

rodiče - spolužáci –– učitel. U žáků SOŠ je pořadí: rodiče - učitel – spolužáci. Pro všechny 

žáky je tedy nejdůležitější uznání rodičů, ale pro žáky SOU má přednost uznání spolužáků 

před uznáním učitele. Žáci SOŠ upřednostňují uznání učitele před uznáním spolužáků.

Odbornost je jedním z nejdůležitějších motivů, ale je mírně důležitější pro žáky SOŠ. 

Důvodem může být charakteristika oboru, který si žáci asi volili s ohledem na své zájmy. 

Motiv zájmu, aktivity, funkčního zájmu tedy touha po činnosti a práci mírně převládá 

u žáků SOU . Rozdíl ale není příliš velký, a tak lze předpokládat , že tento motiv je u obou 

oborů podobný. 

Motivy odvděčit se svým rodičům, napodobení ideálu a získat si uznání učitele 

nevykazovaly významné rozdíly. Motiv odvděčit se svým rodičům se umístil u obou skupin 
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na předním místě, motiv zasloužit si uznání učitele ve středním pásmu a motiv napodobit svůj 

ideál na posledním místě.  

12. Závěry empirického šetření

Závěry obsahové

Cílem šetření bylo zjistit a porovnat vliv některých faktorů vycházejících z působení 

učitele a z postojů žáků konkrétní střední školy na jejich motivaci ke studiu. Platnost výsledků 

šetření je omezená jen na zkoumaný vzorek.

Závěry k cíli č.1 ukazují, že hypotéza h1 byla potvrzena. Hodnota korelace 0,53 

ukazuje na skutečnost, že existuje jistá závislost mezi oblibou předmětu ze strany žáků a 

sumativním hodnocením, které provádí učitel. Korelace není tak vysoká, jak bychom čekali, 

protože žáci v některých případech hodnotili předmět jako oblíbený i přes skutečnost, že 

hodnocení jejich prospěchu v daném předmětu nebylo nejlepší. Naopak někteří žáci s dobrým 

hodnocením označili předmět jako neoblíbený. Zjištění, že závislost není příliš vysoká nám 

napovídá, že existují ještě další významné faktory ovlivňující žákův vztah k předmětu.

Pro motivaci žáka k učení mohou být významné další dva zkoumané faktory: způsob 

výuky a názor žáka na užitečnost předmětu. Analýza významu těchto faktorů byla 

v empirickém šetření cílem č. 2. K tomuto cíli byla vyslovena hypotéza h2, která se 

nepotvrdila. Ukázalo se, že význam užitečnosti předmětu u žáků mírně převažuje nad 

významem způsobu výuky. To ale platí jen v případě celého vzorku. Pokud jsme posuzovali

odděleně žáky SOU a SOŠ, zjistili jsme, že u žáků SOU by se hypotéza potvrdila –

významnější je pro ně způsob výuky (asi o 33%). Na druhou stranu pro žáky SOŠ je 

významnější užitečnost předmětu (asi o 26%). Příčinu spatřujeme v tom, že žáci si vybrali ke 

studiu obor, který je zajímá. 

Cílem č.3 byla analýza rozdílů ve struktuře motivace žáků SOU a SOŠ.Předpoklady 

byly vyjádřeny hypotézami h3, h4 a h5. Jak bylo již uvedeno v teoretické části této práce, 

struktura motivace je u každého jedince velice složitá. Pro účely šetření bylo zvoleno devět 

možných motivačních činitelů.
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Hypotéza 3 se nepotvrdila. Snaha dostat dobrou známku byla pro žáky SOU 

motivačním činitelem až na pátém místě. Významnější byly následující motivy: 

- snaha být užitečný ve společnosti;

- snaha získat odbornost do budoucnosti;

- přání odvděčit se svým rodičům 

- snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky. 

Hypotéza 4 se potvrdila. Žáci SOŠ preferovali získání odbornosti před dalšími motivy. 

Důvodem může být skutečnost, že žáky zvolený studijní obor zajímá, protože zasahuje do 

oblasti jejich zájmů. Získání odbornosti se jako nejvýznamnější faktor u žáků SOŠ potvrdil 

dvěma metodami – dotazníkem a číselným trojúhelníkem.

Hypotéza 5 se také potvrdila. Jediná shoda mezi žáky SOU a SOŠ se projevila u 

motivu snaha napodobovat svůj ideál – u obou skupin se tento motiv umístil na posledním 

místě. Jako příklad ideálu byl uveden učitel. Mohli bychom odhadovat, že žáci o jiném 

možném ideálu neuvažovali a učitelé nejsou pro žáky ideálem.

Závěry metodologické

Ke zjištění obliby předmětů u žáků byla použita technika numerické škály respektive 

část techniky vytvořené V. Hrabalem (Pelikán, 2007 s. 129). Použití techniky se ukázalo jako 

vhodné. Žáci neměli žádný důvod svůj postoj krýt a domnívám se, že předměty hodnotili 

podle svých skutečných postojů. Ovlivňovat je bezesporu mohly situační vlivy (průběh 

posledních hodin, poslední úspěchy/neúspěchy v předmětech, nálady žáka nebo učitelů atd.), 

ale stěží bychom našli techniku, která by tyto vlivy eliminovala.

Prospěch respondentů v jednotlivých předmětech v konkrétním pololetí byl zjišťován 

analýzou školní dokumentace. K zefektivnění práce významně přispěla možnost pracovat 

v softwarovém programu Bakalář. 

Působení vybraných intervenujících proměnných – způsob výuky a názor žáků na 

užitečnost předmětu – jsme zjišťovali pomocí dotazníku.Nespornou předností dotazníku je 

snadnost jeho administrace. Dotazníkem lze současně a stejnou formou oslovit velký počet 

respondentů. Velkou výhodou dotazníku je to, že získané údaje lze plně kvantifikovat  a 

následně zpracovat na PC. Nevýhodou dotazníku v tomto šetření byla skutečnost, že žákům 

byly distribuovány pod jejich jménem a hrozila tedy pravděpodobnost záměrného zkreslování 
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odpovědí. Distribuce pod jménem byla nutná vzhledem k tomu, že každý žák vyplňoval 

dotazník pro svůj nejvíce a nejméně oblíbený předmět. Další nevýhodou dotazníku je 

omezenost prostoru pro odpovědi. Je možné, že si žáci v některých případech bez rozmyslu 

jen vybrali jednu z možností . Tomu by bylo možno předejít dotazníkem s volnými 

výpověďmi, ale to bychom se zřekli možnosti kvantifikace dat. Dalším možným způsobem 

zjištění působení vybraných proměnných, zvláště pak působení způsobu výuky, by mohl být 

například  dlouhodobý experiment. 

Párové porovnávání motivů na číselném trojúhelníku se ukázalo jako poměrně rychlá, 

jednoduchá a spolehlivá metoda. Kvůli zmírnění záměrného zkreslování žáci své trojúhelníky 

již nepodepisovali, takže můžeme získané údaje považovat za spolehlivé.Na druhou stranu 

musíme brát v úvahu žákovo subjektivní chápání motivů. Jako problematické pro žáky se 

zdály motivy snaha být užitečný a snaha napodobovat svůj ideál. 

Hlavní hypotéza se šetřením potvrdila, z pěti vedlejších hypotéz se tři potvrdily a dvě 

se nepotvrdily.

Získané hodnoty otevřely prostor pro další zkoumání. Například hodnoty získané 

z části dotazníku věnované způsobu výuky by mohly být dále využity k porovnání dílčích 

prvků vyučování vzhledem k oblibě předmětu ze strany žáků. Celé šetření by mělo větší 

vypovídající hodnotu, kdyby bylo rozšířeno na žáky celé školy. Zajímavé výsledky by mohl

přinést dlouhodobý výzkum zaměřený na proměny ve struktuře motivace žáků k učení.

Praktické využití nových poznatků 

Získané poznatky mohou být prospěšné především pedagogům vyučujícím v těchto 

konkrétních dvou třídách. Vypovídají o oblibě předmětů ze strany žáků, o významu způsobu 

výuky a názoru žáků na užitečnost předmětu pro motivaci žáků. Preference motivačních 

činitelů ve struktuře motivace žáků k učení může pedagogům přinést cenné poznatky, které 

jim mohou napovědět, jak motivovat žáky ve vyučovací hodině. 
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Závěr

Cílem diplomové bylo zmapovat činitele ovlivňující motivaci žáka střední školy 

k učení, vymezit a analyzovat některé možnosti učitele, kterými může motivaci žáků k učení 

ovlivnit. 

V teoretické části byla nejprve vymezena motivace z hlediska psychologického. 

Následuje stručný rozbor vnitřních a vnějších činitelů ovlivňujících žákovu motivaci k učení 

včetně uvedení výsledků některých dosavadních výzkumů. Další kapitola charakterizuje žáka 

střední školy z hlediska psychologického jako mladistvého procházející důležitou životní 

etapou plnou změn. Zbývající kapitoly teoretické části  se zabývají osobností učitele a jeho 

možnostmi podpořit motivaci žáka ke studiu. V práci jsem se zaměřila na možnosti učitele 

v oblasti pedagogické komunikace, volby metod a forem výuky a v oblasti hodnocení. 

Poznatky jsem čerpala z české i zahraniční literatury a z vlastní praxe.

Empirická část je zaměřena na zkoumání působení některých faktorů na motivaci žáka 

k učení. Výsledky šetření jsou platné pouze pro zkoumaný vzorek. Do vzorku bylo zařazeno 

60 žáků  - 30 žáků druhého ročníku učebního oboru a 30 žáků druhého ročníku studijního 

oboru Střední školy technické a automobilní v Chomutově. Ve vzorku bylo 25 dívek a 35 

chlapců, ale genderové rozložení není z hlediska cílů šetření důležité..

Výsledky šetření ukázaly, že obliba předmětu ze strany žáků jen mírně souvisí se 

sumativním hodnocením žáků učiteli. K podobným výsledkům dospěli ve svém výzkumu i 

Hrabal a Pavelková (2010, s.38). Zkoumali souvislost obliby předmětů a prospěch v nich u 

žáků druhého stupně ZŠ. Došli k závěru, že u většiny předmětů se potvrdila jen slabá 

korelace. Existují tedy jiné  faktory, které významně ovlivňují oblibu předmětu ze strany 

žáků. 

Dále jsem zkoumala vztah působení způsobu výuky a názoru žáků na užitečnost 

předmětu. Ačkoliv jsem předpokládala, že způsob výuky je významnějším faktorem, šetření 

ukázalo, že u tohoto vzorku to úplně neplatí. Pokud bychom ovšem posuzovali odděleně 

výpovědi žáků SOU a SOŠ, tak by se u žáků SOU předpoklad naplnil. Usuzuji, že výsledky 

šetření u žáků SOŠ  ovlivňuje jejich zájem o studovaný obor. 

Navzdory přesvědčení většiny učitelů, že žáci SOU se učí jen kvůli známkám, se 

ukázalo, že pro tyto žáky existují významnější činitelé než jsou známky. Na tento fakt ostatně 

ukazuje i výsledek měření závislosti obliby předmětu a sumativního hodnocení.

Na druhou stranu se potvrdila hypotéza  předpokládající, že získání odbornosti je pro 

žáky SOŠ nejsilnější motivací.Získání odbornosti se u žáků SOŠ ukázalo být velmi 
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významným faktorem ve struktuře motivace k učení. To je ostatně v souladu s výsledky, které 

ukazují na fakt, že pro žáky SOŠ je důležitější užitečnost předmětu než způsob výuky. 

Hypotéza  vyjadřující předpoklad, že struktura motivačních činitelů žáků SOU a SOŠ 

je rozdílná se potvrdila. Hlavní hypotéza předpokládající, že existují určité proměnné 

vycházející z působení učitele a z postojů žáků, které ovlivňují žákovu motivaci k učení se 

tedy potvrdila. 

Z šetření byly vyvozeny také závěry metodologické konstatující, že zvolené metody 

byly s určitými rezervami  pro toto šetření efektivní.

Těmito empirickými šetřeními (mým i dalšími) se zjišťují možné příčiny problémů 

v motivaci žáků k učení. Pomohou učiteli odpovědět na otázku: Proč se žáci (ne)učí?

Výsledky naznačují cesty možných řešení. Výsledky mohou být prospěšné nejen pedagogům 

vyučujícím v těchto dvou třídách, ale i ostatním učitelům. Ukazují možné pohledy na 

motivaci žáků k učení, které mohou být pro učitele vodítkem při jeho snaze přístup žáků 

k učení ovlivnit. Ovlivnění žákovi motivace vede k vědomé autoregulaci, která je důležitým 

nástrojem v rozvoji osobnosti žáka.  

Při zkoumání žákovy motivace k učení musí mít učitel na paměti komplexní působení 

mnoha motivačních zdrojů . Na druhou stranu by si měl uvědomit vlastní možnosti a své 

významné postavení v procesu rozvoje osobnosti žáka. Některé možné cesty byly naznačeny 

v teoretické části této práce.  Učitel může do značné míry ovlivnit oblibu předmětu způsobem 

výuky, volbou metod a organizačních forem, intenzitou vzbuzené motivace, svou osobností, 

způsobem hodnocení apod.. Motivační faktor spočívající v názoru žáka na užitečnost 

předmětu může posílit přinášením důkazů o užitečnosti předmětu v běžném životě, 

spojováním výuky s praxí. Svým komplexním působením může učitel významně ovlivnit 

strukturu motivace žáka, i když nesmí zapomínat na působení ostatních sociálních interakcí a 

na všechny ostatní činitele ovlivňující motivační sféru každého jednotlivého žáka.
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