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ÚVOD

    Tradiční cíle jak historických, tak současných vzdělávacích koncepcí vycházejí

z představy široce vzdělaného jedince jako autonomní a harmonicky konstituované 

osobnosti. V moderní společnosti přestává být myšlenka celoživotního rozvoje 

jedince nedosažitelným ideálem, ale naopak se stává součástí každodenní reality.1

Jak píše Plamínek: „… učení se stává naším celoživotním osudem“.2

Významnou součást edukace pak v dnešní době představuje oblast 

jazykového vzdělávání. Osvojování cizích jazyků může mít jak osobní, tak profesní 

přínos.3 Znalost cizích jazyků umožňuje navazovat kontakty s lidmi z různých zemí 

a poznávat jejich kulturní tradice. Cizinci tak mají možnost blíže proniknout k takovým 

aspektům života, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných jim jejich 

mateřským jazykem, a které by jinak zůstaly skryty za jazykovou bariérou. Z hlediska 

profesního přínosu, představuje znalost cizích jazyků v dnešním globalizovaném 

světě významnou konkurenční výhodu při získávání pracovního místa a to v celé 

řadě oblastí.  Dále stále více informačních zdrojů, ať už z oblastí zájmových 

či profesních, jsou dostupné pouze v cizojazyčné podobě a jedinec neovládající cizí 

jazyk je tak v přístupu k nim značně omezen.4     

    Zájemci o studium cizích jazyků mají na výběr z nepřeberné řady možností. 

Mohou studovat jazyky na základních, středních, vysokých školách. Dále je dostupná 

široká nabídka jazykových kurzů na jazykových školách, mohou se zúčastnit 

zahraničních jazykových pobytů, využít pomoci moderních technických prostředků 

(e-learningové kurzy, jazykové kurzy v televizi, audioknihy a jiné nahrávky atd.) 

   Studium jazyka ale nemusí být jen „nutným zlem“, ale naopak se student

může učit cizí jazyk s chutí. Jak toho ale dosáhnout? Ať už se jedná o žáky v raném 

věku nebo o studenty dospělé, ať už výuka probíhá v neformální (mimoškolním) nebo 

formálním (školním) prostředí, rozhodující faktor představuje motivace. 

   

1
ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.

2  
PLAMÍNEK , Jiří . Vzdělávání dospělých . 1. Praha : Grada, 2010. 320 s.

3 
Cizím jazykem se rozumí jazyk odlišný od mateřského jazyka příslušníků určitého jazykového 

společenství. 
4 
ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých .1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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     Vzhledem k tomu, že stále skloňovanějším pojmem moderního světa se stává 

vzdělávání dospělých, rozhodla jsem se ve své bakalářské práci věnovat motivům, 

které právě je vedou ke studiu cizích jazyků. Navíc sama působím již třetím rokem 

v jazykové škole jako lektorka, kde vyučuji především studenty z řad dospělých 

a z tohoto důvodu je to i pro mě samotnou důležité a zajímavé téma. 

   Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a opírá se o odbornou 

literaturu a internetové zdroje. V první kapitole představuji vývoj jazykového 

vzdělávání, cíle cizojazyčné výuky, strategie a akční plány Evropské unie ve vztahu 

k jazykovému vzdělávání a v neposlední řadě také jazykovou politiku České 

republiky. Ve druhé kapitole se věnuji problematice celoživotního vzdělávání 

dospělých. Nastíním jeho vývoj, základní terminologii a také rozdíly ve vzdělávání 

dětí a mládeže a dospělých. Ve třetí kapitole popisuji systém celoživotního 

vzdělávání dospělých, zmíním jeho formy a podrobněji se věnuji dalšímu vzdělávání 

dospělých jakožto specifické součásti celoživotního vzdělávání. Ve čtvrté kapitole se 

zabývám motivací a to jak z hlediska psychologického, kdy charakterizuji co je 

motivace, jaké jsou její zdroje a nastíním tři významné teorie motivace, tak z hlediska 

vzdělávání dospělých s podrobným zaměřením na motivaci ke studiu cizích jazyků

a to konkrétně ke studiu jazyka španělského.  

     V praktické části své bakalářské práce se pak zaměřím na to, které faktory 

motivují dospělé k účasti na jazykových kurzech španělštiny. Otázku jsem rozložila 

do čtyř dílčích hypotéz, které jsem zjišťovala kvantitativním výzkumem. Výzkum 

probíhal ve třech jazykových školách v centru Prahy pomocí dotazníkového šetření. 

Dotazníky jsou koncipovány tak, abych na základě jejich vyhodnocení zjistila 

základní identifikační údaje o respondentech a mohla stanovit, co je pro dospělé 

motivací k účasti na jazykových kurzech španělštiny. Výsledky následně graficky 

zpracovávám. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Jazykové vzdělávání

1.1. Vývoj jazykového vzdělávání 

Znalost cizích jazyků odpradávna patřila k vysoce ceněným vlastnostem. Od 

počátků lidstva totiž docházelo k setkávání nejrůznějších kultur a ke komunikaci mezi 

rozličnými národy. Počátky cílené výuky cizích jazyků můžeme nalézt ve starověku. 

Původ moderního jazykového vzdělávání tkví ve studiu a výuce latiny v období 

středověku. Latina byla v západním světě po mnoho staletí dominantním jazykem jak 

ve vzdělávání, obchodě, náboženství, tak i v dalších oblastech života. Postupem času 

ale začala být vytlačována jinými jazyky jako například francouzštinou, italštinou 

a angličtinou. Objevila se tak otázka, které jazyky by tedy měly být do vzdělávání 

vlastně začleňovány a podle jakých kritérií. 

  Jak píše Komenský:…„ jazykům se učíme jako nástroji, jímž je možno 

vzdělání čerpat a sdělovat jiným. Proto se máme učit ne všem jazykům, což je 

nemožné, ani ne mnohým, což je neužitečné, nýbrž pouze potřebným. Potřebné jsou

pro domácí život jazyk mateřský, pro styky se sousedy sousední jazyky. K četbě knih 

vědecky psaných je pro vzdělance potřebný jazyk latinský, pro filosofy a lékaře řecký 

a arabský, pro teology řecký a hebrejsky.“ 5 Tento problém je aktuální i dnes,

a to jak v České republice, tak v mnoha dalších zemích. 

   K největšímu rozvoji na poli jazykového vzdělávání došlo v období 18. a 19. 

století, a od té doby se neustále objevují stále novější přístupy a metody čerpající jak 

ze zkušeností předchozích generací, tak z poznatků moderní vědy.

5
PRŮCHA, Jan .Vzdělávání a školství ve světě. 1. Praha : Portál , 1999. 320 s.
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1.2. Cíle jazykového vzdělávání 

Výukovým cílem rozumíme zamýšlení změny v učení a rozvoji žáka (ve 

vědomostech, dovednostech, vlastnostech, hodnotových orientacích a sociálním 

a osobnostním rozvoji jedince), kterých má být dosaženo výukou.6 V cizojazyčném 

vzdělávání můžeme podle Choděry rozlišit tři cíle a to cíl jazykový („komunikativní“), 

vzdělávací („poznávací“, „kognitivní“) a výchovný („formativní“).7K naplnění těchto 

výukových cílů směřují všechny další faktory výuky, jakými jsou například vyučovací 

metody, materiální a organizační podmínky, učivo, osobnost učitele a studenta. 

Vzhledem k tomu, že obsahem cizojazyčné výuky je jazyk sám, stojí z výše 

zmíněných cílů na prvním místě cíl jazykový a ostatní cíle jsou doprovodné. Naopak 

u jiných učebních předmětů hrají významnější roli spíše cíle vzdělávací a výchovný. 8

Vzdělávací cíl v sobě zahrnuje např. kulturně- jazykové znalosti neboli poznatky 

spjaté s kulturou a historií národa (tzv. reálie). Ve vzdělávacím cíli tak vidíme 

interakci předmětu cizí jazyk s ostatními předměty jako je historie, literatura apod. 

Výchovným cílem je snaha o toleranci, poznání a přijímání jiných kultur. 

Jazykový cíl spočívá v získání komunikativní kompetence, což znamená 

připravenost a schopnost jedince zapojit se do společenského dění a kultivovaně 

a harmonicky komunikovat tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji 

a nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišovat podstatné od 

nepodstatného, dbát neverbálních signálů apod.9  Ke čtyřem hlavním komunikativním 

dovednostem patří schopnost mluveného projevu a také napsání, poslech nebo 

přečtení textu. Všechny tyto dovednosti spolu úzce souvisí. Mluvený projev se 

například rozvíjí společně s poslechem a cílem je schopnost se jazykově správně

a plynně vyjadřovat. 

    

6  
VALIŠOVÁ, Alena, et al. Pedagogika pro učitele. 1. Praha : Grada, 2007. 404 s.

7
CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků. 1. Praha : Academia, 2006. 212 s.

8  
FIŠEROVÁ, Irena. Pojetí cíle ve vyučování [online]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni , 2009 

[cit.2011-02-04].Dostupné z WWW:
http://www.cdmvt.zcu.cz/storage/navody/Simbartl_Stich.../vyukovecile.doc>.
9  

BELZ, Horst; SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál , 2001. 376 s.



10

Komunikativní dovedností, které bych se chtěla věnovat nejdříve, bude poslech. 

Poslech se řadí mezi základní řečové dovednosti. Pro většinu studentů představuje 

poslech s porozuměním nejsložitější dovednost. Prvotní cílem poslechu je pochopení 

jazyka, nikoli informace z poslechu vyplývající.

      Můžeme rozlišit poslech extenzivní (rozšiřující), který probíhá hlavně mimo 

školu a studentům umožňuje osvojit si slovní zásobu a gramatiku (student si 

k poslechu volí, co se mu líbí např. na základě doporučení) a poslech intenzivní 

(zdrojem jsou nahrávky, které učitel pouští studentům na hodinách). Mezi další dělení 

patří poslech s porozuměním hlavní myšlence, poslech specifických informací, 

porozumění detailu, porozumění postoji mluvčího.10 Hranice mezi těmito druhy 

poslechů jsou nejasné a jednotlivé druhy se mohou rychle střídat. 

     Druhou řečovou dovedností je mluvení, které mnohdy bývá ztotožňováno 

s komunikativní dovedností. Mluvený projev je zpravidla to klíčové, podle čeho je 

posuzována znalost cizího jazyka. Mluvení je základním prostředkem internalizace 

učiva a při studiu je důležité v obou svých hlavních podobách (monolog a dialog).

   Mezi základní řečové dovednosti se řadí schopnost číst. Čtení bývá mnohdy 

označováno za nejpotřebnější cílovou dovednost, zároveň ale patří mezi ty 

snadnější, neboť při čtení člověk především přijímá a má čas se vracet zpět nebo 

zpomalit tempo čtení.11  Čtení má přímý vztah k psaní a nepřímý k poslechu 

a mluvení.12 

    Na posledním místě mezi jazykovými cíly bývá zpravidla uváděno psaní. 

Psaní patří k produktivním dovednostem, tj. jeho cílem je vyprodukovat myšlenku 

v psané podobě. Snazší cílovou dovedností u psaní je tzv. reprodukce (opisování 

slov z učebnice, pořizování výtahů) a náročnější je produkce (psaní dopisů, úvah, 

recenzí). 

     

10
AOUDJ, Lenka. Metodika k výuce cizích jazyků. Praha : Portál , 2008. 97 s.

11
FIŠEROVÁ, Irena. Pojetí cíle ve vyučování [online]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni , 2009 

[cit. 2011-02-04]. Dostupné z WWW:
http://www.cdmvt.zcu.cz/storage/navody/Simbartl_Stich.../vyukovecile.doc>.
12 

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků. 1. Praha : Academia, 2006. 212 s.
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1.3. Cizí jazyky v evropském vzdělávání 

    Na území Evropy se dnes mluví více než 50 různými mateřskými jazyky 

a to od jazyků „velkých“, kterými mluví miliony lidí (angličtina, němčina, španělština) 

až po ty, které užívá jen malé množství populace (lotyština, slovinština apod.). 

  V současnosti je nepochybné, že dochází k postupné integraci Evropy, 

přičemž cizojazyčné vzdělání hraje v těchto integračních procesech jednu 

z rozhodujících rolí. V mnoha dokumentech Evropské unie se proto stanovují 

nejrůznější požadavky na rozšiřování a zintenzivňování výuky cizích jazyků. 

Takovéto znalosti, by měly evropským občanům pomoci v osobním, občanském 

a také profesním rozvoji.

     Roku 2003 přijala Evropská komise akční plán „Podpora jazykového 

vzdělávání a jazykové rozmanitosti“ (2004-2006). Evropská unie totiž v tomto roce 

zažila své doposud největší rozšíření a důležitějším než jindy se stalo, aby občané

získali dovednosti potřebné k porozumění se svými sousedy.13

      Akční plán identifikuje tři hlavní oblasti, do kterých by měly směřovat 

navrhované aktivity a to a) celoživotní vzdělávání, b) zkvalitnění jazykové výuky 

a c) vytváření prostřední příznivého pro jazykovou výuku.14 Škála jazyků, kterými 

Evropané mluví je totiž omezená hlavně na angličtinu, francouzštinu, němčinu

a španělštinu, přičemž studium jen jednoho dorozumívacího jazyka není dostačující. 

Podle jednoho z postulátů Evropské unie, by tak její občané měli mít mimo znalosti 

mateřského jazyka také znalost nejméně dvou jazyků, kterými se mluví v jiných 

členských zemích.15 Stěžejní úloha při budování mnohojazyčné Evropy je určena 

především pro učitele cizích jazyků. 

    

13
Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti . Cizí jazyky . 2004, 3, s. 75.

14
European Commission [online]. 2010 [cit. 2011-11-03]. EU Languages and Language policy. 

  Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_en.htm>.
15 

PRŮCHA, Jan . Vzdělávání a školství ve světě. 1. Praha : Portál , 1999. 320 s.
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     Při hodnocení jazykových kompetencí navrhuje Akční plán vycházet

z tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vydaného v roce 2001 

Radou Evropy a také využít zkušeností s Evropským jazykovým portfoliem, které 

podporuje celoživotní jazykové vzdělávání a snaží se evropským občanům pomáhat 

rozvíjet úroveň jejich jazykových dovedností. 

      Evropské Společenství také organizuje celou řadu komunitárních 

programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy 

v zemích Evropské unie a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a to nejen mezi 

členskými státy EU, ale i s institucemi ze třetích zemí. 

     Mezi v současnosti vytvořené a realizované vzdělávací programy Evropské 

unie patří například Sokrates (široce zaměřený program celoživotního učení), 

Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus a jiné. 

1.4. Jazyková politika České republiky 

  V českém vzdělávacím systému zaujímala výuka cizích jazyků vždy 

významné místo. Až do poloviny 20. století měly dominantní postavení latina, řečtina 

a z živých jazyků němčina. Postupem času se vedle francouzštiny začala prosazovat 

také angličtina. 16

  K výrazné změně situace u nás došlo po druhé světové válce. V důsledku 

politické orientace Československé republiky byl roku 1948 zaveden jednotný 

vzdělávací systém, ve kterém se povinným cizím jazykem se stala ruština 

a angličtina, němčina či francouzština mohly být pouze druhým jazykem na úrovni

vyššího středního vzdělávání. 

  Další význačná změna nastala po pádu komunismu v roce 1989. Došlo 

k otevření hranic a bylo tak možné svobodně vycestovat do západních zemí Evropy, 

což totalitní režim díky své orientaci na východ příliš neumožňoval. 

16
PRŮCHA, Jan . Vzdělávání a školství ve světě. 1. Praha : Portál , 1999. 320 s.
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Lidé tedy najednou mohli cestovat a navazovat osobní či obchodní kontakty. 

Důležitým předpokladem pro to ale byla znalost cizích jazyků. Ruština tak začala 

ustupovat do pozadí a mimo angličtinu a němčinu se jedním z neupřednostňovaných 

jazyků českých studentů stala také španělština. Kromě možnosti cestování jsou 

významným faktorem také požadavky trhu práce. 

    Roku 2005 přijala česká vláda národní plán výuky cizích jazyků, který má 

pomoci zvýšit jazykové znalosti dětí i dospělých. Česká vláda si totiž velmi dobře 

uvědomuje, že se vstupem do Evropské unie se stává víc než aktuálním staré 

přísloví, které říká: „Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem.“ Jazyková politika České 

republiky vychází z jazykové politiky Rady Evropy a Evropské unie a jejím cílem je 

jak zlepšení jazykové úrovně obyvatel, tak snaha o zvýšení kvalifikace učitelů cizích 

jazyků.17

      Přes všechny tyto snahy, ale v české společnosti přetrvává v oblasti 

jazykové vzdělanosti výrazný deficit. Například angličtinu tzn. v současnosti 

nejrozšířenější světový jazyk, ovládá v České republice asi 24% obyvatel, přičemž 

evropský průměr je přibližně 38%.18

17 
MŠMT [online]. 2006 [cit. 2010-12-12]. Národní plán výuky cizích jazyků. 

  Dostupné z WWW: <http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf>.
18 

ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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2. Celoživotní vzdělávání dospělých 

         „Nepostupovat, znamenalo by ustupovat, zejména když zbývá ještě mnohému
           se učit.“
                                                                                                   (Jan Ámos Komenský)       

       Cílem této kapitoly tedy bude, poskytnou ucelený přehled o celoživotním 

vzdělávání dospělých. Nastíním zde vznik a vývoj vzdělávání dospělých. Zmíním 

základní terminologii, rozdíly mezi vzděláváním dětí, mládeže a dospělých

a také určím cíle a funkce celoživotního vzdělávání. 

2.1. Vznik a vývoj vzdělávání dospělých 

    Člověk se vždy učil, protože musel reagovat jak na své vlastní biologické

a vývojové změny, tak na změny sociální a ekonomické. Myšlenka nutnosti 

a přínosu toho, aby se člověk celý život vzdělával, tedy rozhodně není žádnou 

novinkou. Tuto ideu můžeme nalézt již v antice a rozvíjel ji také Komenský, kterému 

nešlo pouze o rozumovou výchovu člověka, ale v podstatě o rozvoj celé jeho 

osobnosti. 19

     Dnešní systémy vzdělávání dospělých mají svůj původ v přechodu od

feudálních k liberálně konstituovaným společnostem. Moderní společnosti musely 

čelit názorové pluralitě, emancipačními tendencemi, snahami o demokratizaci 

politického života, technickému rozvoji a také rozpadu tradičních sociálních struktur. 

Stát jakožto vykonavatel státní moci na to reagoval kromě jiného zavedením povinné 

školní docházky, což mělo pokrýt požadavek po nově poptávaných kvalifikacích

a vědomostech a zároveň být způsobem, jak kontrolovat, co se lidé učí a co ne. 20

     

     

19  
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika .2. Praha : ASPI, 2004. 148 s.

20
BENEŠ, Milan . Andragogika : teoretické základy . 2. Praha : Eurolex Bohemia , 2003. 217 s.
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   Na rozdíl od státního školního vzdělávání je rozmach vzdělávání dospělých 

v 19. století spojen se sociálně-emancipačním hnutí nejrůznějších skupin (buržoazie, 

dělníků, žen apod.) Vznikly tak tři dodnes existující směry ve vzdělávání dospělých

a to směr liberální, socialistický a konzervativní a proto na rozdíl od státně 

regulovaného školství nemůžeme mluvit o vzniku jednotného systému vzdělávání 

dospělých. 21 Liberální směr vycházel z možnosti emancipace jedince jakožto 

výsledku jeho vlastní námahy, kdy předpokladem výkonnosti byla jeho vzdělanost. 

Socialistické strany propagovaly kolektivní emancipaci jako vytvoření třídní rovnosti 

a vědění mělo vést k třídnímu uvědomění. Konzervativní síly se snažily mít tyto 

procesy učení pod kontrolou. 

          Dalším důvodem ke vzniku organizovaného vzdělávání dospělých byla snaha 

vykompenzovat nedostatky školních systémů, které nebyly schopny uspokojit 

poptávku po vzdělání a kvalifikacích. Zvýšená poptávka po pracovní síle se projevila 

především v 60. letech a 70. letech 20. století, což následně zvýšilo tlak na tehdejší 

vzdělávací systémy. Vzdělání se stalo významnou ekonomickou veličinou 

a rovnocennou formou kapitálu. 22

     I v současné době stále více lidí žije v prostředí založeném na získávání 

a distribuci znalostí a potřeba poznání se stává jednou z hlavních potřeb. Jakákoliv 

potřeba je realizována jen v konkrétní situaci a jen při setkání s tím předmětem, který 

vede k jejímu uspokojení. 23 Člověk je pak motivován k takovému chování, které 

vede k nalezení takového předmětu. Předmětem, který odpovídá potřebám 

poznávací povahy, jsou určité vědomosti. Každý by proto měl nejen mít možnost se 

po celý život zdokonalovat, ale měl by tak také činit, jinak se mu může stát, že 

nebude schopen zvládnout neustále se měnící podmínky vlastního života a také 

například uspět na trhu práce. 

21  
BENEŠ, Milan . Andragogika . 1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.

22  
ŠERÁK, Michal . Zájmové vzdělávání dospělých .1. Praha : Portál , 2009. 208 s.

23  
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika .2. Praha : ASPI, 2004. 148 s.
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   Vzdělávání dospělých se začíná proměňovat v permanentní, celoživotní 

proces učení. 24 Koncept celoživotního učení hojně podporuje také Evropská Unie, 

kdy podkladem pro tuto diskuzi se stal dokument s názvem Memorandum 

o celoživotním učení, jež si za cíl klade především oceňování učení, více investic do 

lidských zdrojů, přiblížení učení domovu, nové základní dovednosti pro všechny 

a inovace ve vyučování a učení. 25

2.1.1. České vzdělávání dospělých 

     Z ideového hlediska přispívaly k českému vzdělávání dospělých myšlenky 

humanismu, osvícenství, romantismus, národnostní myšlení, sociální ideály, 

liberalismus, konzervatismus a také myšlenky na zvyšování a rozvoj kultury. 26

Z hlediska dějinného vývoje ovlivnilo vzdělávání dospělých v českých zemích 

například národní obrození, rozpad feudálních vztahů, vznik měšťanstva a české 

inteligence, a také nástup průmyslové revoluce. Původními nositeli lidové osvěty 

tehdy byly význačné osobnosti z řad vědy a kultury a také vlastenecky smýšlející 

učitelé a kněží, dále pěvecké či hudební spolky, knihovny, ochotnická divadla atd. 

    Význačnější legislativní a finanční podpory ze strany státních orgánů se 

vzdělávání dospělých poprvé dostává se vznikem samostatné Československé 

republiky a proces začleňování dospělých do vzdělávací politiky pokračoval 

v průběhu celého 20. století. Navzdory tomu, že celoživotní vzdělávání se stává 

silným světovým trendem, v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, zůstává 

v České republice vzdělávání dospělých stále na okraji zájmu vzdělávací politiky.  

24 BENEŠ, Milan . Andragogika . 1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.
25 

COUFALÍK , Jaromír . Národní vzdělávací fond[online]. 2007 [cit. 2011-03-30].

Koncepce celoživotního vzdělávání – situace a vývoj. Dostupné z WWW:
<http://www.nvf.cz/tisk/clanky/2007_01_prace_socpolitika.pdf>.

   

26  
BENEŠ, Milan . Andragogika . 1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.
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    Pro potřeby vzdělávání dospělých u nás sice byly zpracovány tři důležité 

dokumenty a to Memorandum o celoživotním učení (2000); Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice - tzv. Bílá kniha (2001), která vyjadřuje obecné záměry 

a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro další vývoj vzdělávací soustavy

a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

(2002), tyto dokumenty ale mají pouze doporučující charakter a nejedná se tak 

o legislativu v pravém slova smyslu. V České republice tak v podstatě žádný státní 

ani nestátní orgán nemá za vzdělávání dospělých souhrnnou zodpovědnost. 27

2.2. Základní andragogické pojmy

     Andragogiku můžeme definovat jako vědu o výchově a vzdělávání dospělých, 

která se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou 

populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, 

definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, stejně jako i zvláštnosti ve 

vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám.28

    Tato vědní disciplína vznikla z toho důvodu, že bylo zapotřebí odlišit 

vzdělávání dospělých od vzdělávání a výchovy dětí, kterými se zabývá věda zvaná 

pedagogika. V přeneseném slova smyslu znamená andragogika doprovázení 

člověka při jeho cestě za vzděláním, poznáním a pochopením světa.29

      Stejně jako každá jiná vědní disciplína musí mít také andragogika ujasněny 

základní pojmy a kontext jejich použití. Andragogických pojmů existuje celá řada

ale rozsah této práce neumožňuje zabývat se všemi, proto se zde budu podrobněji

věnovat jen těm nejzákladnějším, jakými jsou termíny dospělý, výchova, vzdělávání

a učení. 

27 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2004 [cit. 2011-04-01]. Dokumenty o dalším 

vzdělávání a celoživotním učení. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-o-
dalsim-vzdelavani-a-celozivotnim-uceni-1>.
28 

PALÁN , Zdeněk . Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose    
Komenského , 2002. 207 s
29  

BENEŠ, Milan . Andragogika .1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.
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2.2.1. Dospělost 

                         „Dospělost je charakterizována ukončením vývoje ve třech dimenzích
                          – somatické, psychické a sociální. 
                                                                                                      (Vladimír Jochmann) 

     Od starověku po současnost se kultury celého světa snaží rozčlenit život 

člověka na různá období, počínaje narozením přes dětství, dospívání, dospělost 

a následné stáří. Celý tento vývojový proces je završen smrtí. 

     Přestože dospělost představuje jeden ze základních andragogických pojmů, 

není možné jej jednoznačně charakterizovat a do jisté míry tak zamlžuje i pojem 

vzdělávání dospělých. 30 Odborníci z řad biologů, psychologů, pedagogů a právníků 

nabízejí na otázku, kdo je dospělý, řadu nejrůznějších odpovědí. 

     Z biologického hlediska je dosažení dospělosti vázáno na úroveň fyzické 

zralosti. Psychosociální vymezení dospělosti je mnohem složitější, protože tato 

proměna nebývá jednoznačně časově lokalizována a probíhá u různých lidí 

v odlišnou dobu. Jak píše Vágnerová, psychosociálních znaků dospělosti je více, 

projevují se v různých oblastech a o dospělosti můžeme hovořit tehdy, jestliže 

jedinec disponuje většinou z nich. 

      Mezi takového znaky patří především schopnost korigovat své chování, 

ochota přijmou zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy, sebereflexe, odhad vlastních 

sil a kompetencí, ovládání emocí, zvládání interakce s lidmi v nadřízeném 

i podřízeném postavení, schopnost zvládnout soužití v páru a plnění rodičovských

povinností, přispívání k uspokojení v oblasti seberealizace a další. Role dospělého,

tedy mimo větších práv, přináší také řadu nových povinností a odpovědností a její 

zvládnutí je složitější, než role vývojově předcházející. Z hlediska vývojových etap 

dospělosti pak rozlišuje Vágnerová mezi dospělostí mladou (20-35 let), střední 

(35-45 let) a pozdní (45-60 let). 31

30
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky . 1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose Komenského, 

2002. 205 s.
31

VÁGNEROVÁ , Marie . Vývojová psychologie : Dětství, dospělost, stáří . 1. Praha : Portál , 
2000. 528 s.
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S podobným dělením přichází také Čáp, který dospělost rozčleňuje na ranou 

(od 20 do 30 let), střední (přibližně od 30 do 45 let) a pozdní (mezi 45 a 65 lety).Čáp 

se a Vágnerovou shoduje v tom, že dospělost je charakteristická dozráním osobnosti, 

založením rodiny, schopnosti pečovat o sobě a své blízké, nástupem do pracovního 

života a přijetím odpovědnosti za své činy a rozhodnutí. 30

      Jak jsme tedy mohli vidět, z hlediska vývojové psychologie se dospělost člení 

na různá období, přičemž každé z nich má své specifické znaky, obtíže a vývojové 

úkoly a každý z autorů dělí a pojímá tato období trochu odlišně. V posledním období 

se ustálilo následující věkové členění podle Hartla: 18-24 let mladí dospělí, 25-44 

mladší střední věk, 45-64 starší střední věk, 65-74 let starší dospělí, nad 75 let 

– stáří. 32

     Pro pedagogiku znamenala dospělost dlouho dobu jen cíl výchovného 

působení. Dospělý byl hotovým produktem a představoval normální stav, něco 

stabilního a již se nevyvíjejícího. Zdůrazňovaná byla převaha dětské přirozenosti 

nad společensky deformovaným dospělým, jehož hlavním úkolem bylo vychovávat 

následující generaci.33

      Z právního hlediska přináší dospělost řadu práv, ale také povinností (např. 

plnoletost, právní zodpovědnost, možnost uzavření sňatku atd.) Ústava České 

republiky vymezuje dvě formy dospělosti: od 18. let věku tzv. formu pasivní (člověk 

může volit) a od 21. let věku formu aktivní (možnost být volen). 

     Vymezení pojmu dospělost je tedy velmi složité a dle Palána je dospělý ten, 

kdo je vyspělý a „zralý“ sociálně (je ekonomicky nezávislý), citově (je nezávislý na 

rodičích), biologicky (je schopen rodičovství), sociologicky (umí identifikovat

a uspokojovat své individuální sociální potřeby), mentálně (přijímá odpovědnost za 

své jednání) a absolvoval minimálně základní vzdělání. 34

32 
ČÁP, Jan ; MAREŠ, Jiří . Psychologie pro učitele . 1. Praha : Portál , 2001. 656 s.

33  
BENEŠ, Milan . Andragogika . 1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.

34 
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky . 1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose Komenského, 

2002. 205 s.
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2.2.2. Výchova 

                                       

    Běžně se výchova chápe jako záměrné, cílevědomé působení na osobnost 

člověka, které využívá určitých výchovných prostředků a metod, s cílem dosažení 

pozitivních změn v jeho vývoji. 35 Výchova utváří charakter člověka a formuje také 

jeho vztah ke světu. Ideálem výchovy je tvorba takové osobnosti, kdy se slučuje 

svoboda jednotlivce s mravním řádem společnosti. 36  

    Pokud jde o názory na výchovu dospělých, ty jsou mnohdy velmi rozporuplné.

Někteří autoři se přiklánějí k tomu, že dospělého vychovávat nelze. Tolstoj 

píše:…„Výchova je nucené působení osoby na osobu za účelem vytvoření takového 

člověka, který by se nám zdál dobrým; vzdělávání pak jest svobodný poměr lidí, 

vznikající z potřeby jednoho člověka, aby získal vědomosti a jiného, aby vědomosti 

sděloval.“ Opačný názor zastává Blížkovský, podle kterého: …„Výchova je činnost 

životem podmíněná a život podmiňující.“ 37

2.2.3. Vzdělávání 

    Vzdělávání lze charakterizovat jako proces, ve kterém si prostřednictvím 

vyučování člověk osvojuje soustavu poznatků a činností, kterou vnitřním 

zpracováváním (učením) přetváří ve vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání se 

odehrává mezi vzdělavatelem (učitel, lektor) a vzdělávaným (žák, účastník).

Z pohledu vzdělavatele se jedná o vyučování, z pohledu vzdělávaného o učení. 38

Výsledkem vzdělávání je vzdělání, což je soubor vědeckých a technických 

vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a osobitých zájmů, který je 

majetkem osobnosti. 39

35 
ČÁP, Jan ; MAREŠ, Jiří . Psychologie pro učitele . 1. Praha : Portál , 2001. 656 s.

36 
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola J.Á. Komenského, 2002.

37 
Srov. tamtéž, str. 11.

38
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika .2. Praha : ASPI, 2004. 148 s.

39
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose Komenského, 

2002. 205 s.
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Vzdělávání, stejně jako každá jiná činnost, je vedeno snahou člověka 

o uspokojení svých potřeb. Člověk se chce vzdělávat a zdokonalovat, protože 

pociťuje napětí mezi tím, čím by si přál být a tím, čím v současnosti je. Jak 

poznamenává Mun:…fenomén vzdělávání je v podstatě stejný u dítěte 

i dospělého. Rozdíly mohou být vysvětlovány ve stavu biologické a sociální zralosti, 

v motivaci a dosavadních zkušenostech, nikoliv ale ve formách“.40

    Na druhou stranu Mužík vyslovuje tezi, že vzdělávání v mládí a dospělosti jsou 

vzájemně nezastupitelné, z čehož plynou pro každou z těchto oblastí určitá specifika, 

která ale zároveň nepopírají návaznost těchto vzdělávacích procesů. 41Dále proto 

nastíním alespoň základní rozdíly v charakteru vzdělávacího procesu u dětí 

a dospělých. 

   Vzdělávání dětí je typická snaha o formativní působení. Vzdělávání dost často 

probíhá v poměrně konzervativním prostředí ovlivňovaném autoritou učitele, oboru 

nebo vzdělávací instituce. Školský systém kontroluje a sankcionuje chování 

a jednání žáků. Cíle, obsah a metody výuky berou děti většinou za dané a učivo je 

koncipováno z hlediska budoucího možného využití.  Uplatnění poznatků v praxi 

proto může být poměrně dlouhodobé. 

    Dospělým ve smyslu vzdělávání dospělých je osoba, jejíž hlavní sociální role 

je možné charakterizovat statusem dospělého a která už ukončila své vzdělávání ve 

formálním vzdělávacím systému. 42 Vzdělávající se dospělý není redukován na žáka

nebo studenta, ale jeho hlavní sociální role jsou ty, které hraje v práci, rodině 

a sociálním životě. 43 Vzdělávání dospělých je zaměřeno na řešení konkrétních 

potřeb a požadavků účastníků a převažují tak cílevědomě tvořené vzdělávací 

projekty. Dospělí mají větší možnost ovlivňovat cíle, učební látku a především 

metody výuky. Pro vzdělání dospělých je dále typické to, že k výuce je motivuje 

nejvíce okamžitý prospěch (téma má pro ně bezprostřední hodnotu). 

40 
MUŽÍK , Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu : Andragogická didaktika . 1. Praha : Wolters Kluver 

ČR, 2011. 324 s.
41 

Srov. tamtéž, str. 30.
42 

Formální systém je blíže definován na straně 24.
43

PRŮCHA, Jan .Vzdělávání a školství ve světě. 1. Praha : Portál , 1999. 320 s.
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Rozdílné jsou také výukové prostory, které jsou u dospělých spíše univerzální 

(na rozdíl od výuky dětí chybí např. specializované dílny a laboratoře) a standardně 

vybavené nejrůznějšími prostředky vizualizace (tabule, diaprojektory) a výpočetní 

technikou.  

    V součastné době se ale stále více setkáváme s určitým sbližováním 

vzdělávání dětí a dospělých, kdy obsah výuky v obou oblastech bývá založen na 

relativně pevné základní učební dokumentaci a absolventi kurzů mají, stejně jako 

absolventi škol, poměrně přesně definován výstup výuky, tedy jaké dovednosti 

a návyky mají ve výuce získat. 44

2.2.4. Učení 

    Učení je aktivní činnost účastníka, která spočívá v kvalitativním i kvantitativním 

nárůstu osvojených poznatků, ale rovněž v přenosu a případné změně hodnot, 

postojů a zájmů. 45 Biologických základem učení je to, že organismus je v rámci 

zachování své existence nucen se neustále přizpůsobovat proměnlivému životnímu 

prostředí. Z hlediska vývojové psychologie lze učení pojímat jako nárůst poznání 

a zkušeností, jako asimilaci, kdy dochází k začleňování nových podnětů do schémat 

činností člověka. 46

2.3. Od celoživotního vzdělávání k celoživotnímu učení 

    Jak již bylo naznačeno, vzdělávání člověka nemůže být omezeno jen na dobu 

dětství a mládí, ale provází všechny fáze rozvoje jedince od dětství až do 

postproduktivního věku a život jako takový je vlastně nepřetržitým procesem učení.47

Z tohoto důvodu bývá v současné době termín vzdělávání dospělých stále více 

nahrazováno synonymním pojmem učení dospělých. Tento pojem zdůrazňuje 

44
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika .2. Praha : ASPI, 2004. Str. 30-35. 

45
Srov. tamtéž, str. 14. 

46  
MUŽÍK , Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu : Andragogická didaktika . 1. Praha : Wolters Kluver 

ČR, 2011. 324 s.
47

MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika .2. Praha : ASPI, 2004. Str. 21.
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nutnost aktivního přístupu jedince, protože tomu, kdo není motivován a nemá zájem, 

nelze zkušenosti a znalosti mechanicky předat, ale pouze zprostředkovat. 48 

     Celoživotní učení má člověku poskytnout možnost vzdělávat se v různých 

stádiích jeho života a pomoci mu získat veškeré znalosti, hodnoty a dovednosti, které 

bude v průběhu života potřebovat a aktivně využívat jak v pracovním, tak také 

v osobním životě. Dále má napomoci k soudržnosti společnosti, jelikož vzdělávací 

systém představuje jednu z nejvýznamnějších integračních sil a to především

v oblasti zajištění rovného přístupu ke vzdělání, což omezuje sociální exkluzi 

a přispívá ke společenské stabilizaci. 49

   Celoživotní učení má také podporovat demokracii a občanskou společnost, 

protože ty potřebují soudné, kritické a nezávisle myslící občany respektující práva 

a svobody ostatních. Důležitou funkcí celoživotního učení je rovněž napomáhání ke 

zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity 

společnosti, což znamená, že vzdělávací soustava by měla přispívat k vysoké úrovni 

a využitelnosti lidských zdrojů, které tvoří jeden ze základních faktorů ekonomického 

vývoje společnosti. 50

    

48  
PALÁN, Z. Celoživotní učení. In KALOUS, Jaroslav ; VESELÝ , Arnošt . Vybrané problémy vzdělávací 

politiky . 1. Praha : Karolinum , 2006. 159 s.
49  

Sociální vyloučení (exkluzi) můžeme definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny
zbavováni přístupu ke zdrojům, které jsou nezbytné pro zapojení do sociálních, ekonomických 
a politických aktivit společnosti. Proces exkluze je v prvé řadě důsledkem chudoby a nízkých příjmů, 
přispívá k němu ale i diskriminace, nízké vzdělání nebo špatné životní podmínky. Projevem sociální 
vyloučení je např. dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace, rozpad rodiny, ztráta sebeúcty 
apod. Dostupné z http://www.forint.cz/portal/co-je-to-socialni-exkluze/.
50  

KALOUS, Jaroslav ; VESELÝ , Arnošt . Vybrané problémy vzdělávací politiky . 1. Praha : Karolinum , 
2006. 159 s.

http://www.forint.cz/portal/co-je-to-socialni-exkluze/
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3.  Systém celoživotního vzdělávání (učení) dospělých 
    

   Celoživotní vzdělávání (učení) zahrnuje vzdělávání formální, neformální 

a informální. 

    Formální vzdělávání je takovým typem vzdělávání, které je realizováno ve 

vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíle způsoby hodnocení jsou definovány 

a vymezeny legislativou. Formální vzdělávání reaguje na sociální, vzdělávací, 

ekonomické a kulturní potřeby společnosti a je uskutečňováno ve stanoveném čase 

a v předem daných formách. 51

  Typickou vzdělávací institucí je škola. Formální vzdělávání zahrnuje 

vzdělávací typy, které jsou určeny celé populaci (základní povinné vzdělávání), nebo 

určitým skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělávání). Toto vzdělávání 

je obvykle ukončeno výučním listem, vysvědčením nebo diplomem a jeho výsledkem 

je určitý stupeň vzdělání. 

      Neformální vzdělávání je opakem vzdělávání formálního a zahrnuje veškeré 

vzdělávání dospělých, které nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se 

o vzdělání, které je dobrovolné a přístupné každému a počítá s aktivní účastí 

vzdělávaných osob. Organizují jej různé instituce jako například školy, kluby, nadace 

nebo podniky. Patří sem rekvalifikační kurzy, počítačové kurzy, rodičovské nebo 

partnerské kurzy, zájmové vzdělávání apod. 52

     Informální vzdělávání je celoživotní proces, ve kterém jedinec 

z každodenních zkušeností získává vědomosti a osvojuje si různé dovednosti 

a postoje. Informální vzdělávání je neorganizované, nesystematické a institucionálně 

nekoordinované a jeho obsahy a cíle mají původ v seberealizaci jedince.

Realizováno je v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při sledování 

televize apod. Tento typ vzdělávání tvoří podle kvalifikovaných odhadů až 75% 

veškerého lidského učení. 53

51
PRŮCHA, Jan ; WALTEROVÁ , Eliška ; MAREŠ , Jiří . Pedagogický slovník . 1. Praha : Portál , 

2009. 400 s.
52  

KALOUS, Jaroslav ; VESELÝ , Arnošt . Vybrané problémy vzdělávací politiky . 1. Praha : Karolinum 
, 2006. 159 s.
53  

ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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3.1. Další vzdělávání dospělých jakožto specifická součást celoživotního  
       vzdělávání (učení) 

       Další vzdělávání představuje jednu z nejvýznamnějších součástí celoživotního 

vzdělávání a ve vzdělávací soustavě plní celou řadu funkcí. Jedná se například o 

funkci humanizační (cílem humanizace je utvoření lidské osobnosti jako svébytné 

součásti lidské společnosti a rozumíme jí zároveň individualizaci 

i socializace jedince), integrační (spočívá v začleňování jedince do sociálních celků 

a je základem sociální komunikace) a kvalifikační (umožňuje uplatnění na trhu 

práce). 54

   Existuje celá řada faktorů, které se podílejí na tom, zda se dospělý zúčastní 

nebo nezúčastní dalšího vzdělávání.  Tyto faktory se mohou u každého jedince 

značně lišit a závisí na jeho žebříčku hodnot a potřebách. Podle Beneše ovlivňují 

účast dospělých na dalším vzdělávání především tyto faktory: osobní charakteristika 

- patří sem věk, pohlaví, snaha získávat znalosti a rozvíjet se, zájmy, zkušenosti 

s dřívějším učením apod.; životní situace - čas, péče o rodinu, finanční stránka; okolí

a vztahy - např. přání zaměstnavatele; epochální témata a výzvy

- snaha rychle reagovat na nové kvalifikační požadavky jakými jsou počítačová 

gramotnost, znalost cizích jazyků, manažerské dovednosti; společenské klima 

a společenský rámec ve vztahu k učení . 55 

      Další vzdělávání dospělých můžeme rozdělit na další profesní vzdělávání, 

občanské vzdělávání a vzdělávání zájmové (socio-kulturní). Oblast jazykového 

vzdělávání, které se věnuji ve své bakalářské práci, pak spadá jak do oblasti dalšího 

profesního vzdělávání, protože pro uspění na pracovním trhu je znalost alespoň 

jednoho cizího jazyka pokládaná téměř za naprostou nutnost, tak do oblasti 

zájmového vzdělávání, neboť je samozřejmě možné studovat cizí jazyk jen 

z prostého zájmu. 56

    

54  
KALOUS, Jaroslav ; VESELÝ , Arnošt . Vybrané problémy vzdělávací politiky . 1. Praha : Karolinum 

, 2006. 159 s.
55  

BENEŠ, Milan . Andragogika .1. Praha : Grada Publishing , 2008. 136 s.
56 

ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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  V České republice se podle Evropského statistického úřadu dalšího 

vzdělávání zúčastňuje přibližně 12% aktivního obyvatelstva. Hlavní příčina proč tomu 

tak je, je spatřována ve financování. Stát se mimo rekvalifikačního vzdělávání 

a vzdělávání státních úředníků na financování dalšího vzdělávání totiž nijak nepodílí 

a náklady na něj proto zůstávají na samotných účastnících. Kromě financování mezi 

další důvody, proč se dospělí nezúčastňují dalšího vzdělávání, patří nedostatek 

času, nedostatek sebedůvěry, nutnost starat se o potomky, negativní zkušenosti ze 

školy, špatná dostupnost vzdělávacích možností, nevhodný čas kurzů apod. 57

3.1.1. Další profesní vzdělávání 

  
      Vzhledem k nebývalému nárůstu potřeb lidí s vyšší kvalifikací je k tomu, 

aby byl člověk schopný v rámci konkurence na trhu práce uspět zapotřebí neustále 

reagovat na měnící se požadavky a získávat nové znalosti a dovednosti. Jako další 

profesní vzdělávání označujeme všechny formy profesního a odborného vzdělávání 

v průběhu aktivního pracovního života, po ukončení odborného vzdělávání a přípravy 

na povolání v rámci školního systému. Podstatou je vytváření a udržování souladu 

reálnou pracovní způsobilostí jednotlivce a nároky na výkon dané profese tj. neustálé 

přizpůsobování kvalifikace pracovníka kvalifikovanosti práce. 58

       Další profesní vzdělávání bývá nejčastěji realizované jako podnikové 

vzdělávání a vzdělávání v organizacích. Patří sem různé podnikové kurzy, 

rekvalifikační kurzy (cílem je získání nové kvalifikace nebo rozšíření či prohloubení 

kvalifikace stávající), školení, instruktáže. 59

      Tento typ vzdělávání je v součastné době hojně podporován jak ze strany 

zaměstnavatelů, tak ze strany politiků a ekonomů jakožto významný prostředek 

sloužící ke zvyšování kvality lidských zdrojů. 60

   

57  
KALOUS, Jaroslav ; VESELÝ , Arnošt . Vybrané problémy vzdělávací politiky . 1. Praha : Karolinum , 

2006. 159 s.
58  

PALÁN, Zdeněk. Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 
59

PRŮCHA, Jan . Vzdělávání a školství ve světě. 1. Praha : Portál , 1999. 320 s.
60

Lidské zdroje zahrnují všechny schopnosti jednotlivců vedoucí k produkci hmotných i nehmotných,  
veřejných i soukromých statků. Vlastností lidských zdrojů je jejich vzácnost. 

Dostupné z: http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/studie16.pdf

http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/studie16.pdf
http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/studie16.pdf


27

3.1.2. Občanské vzdělávání 

      Občanské vzdělávání můžeme definovat jako součást dalšího vzdělávání 

dospělých, která vytváří širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana a pro 

jeho přizpůsobení se měnícím se sociálním a politickým podmínkám (proto je někdy 

užíván také pojem politické vzdělávání). Jeho posláním je formovat vědomí práv 

a povinností osob v jejich občanských, společenských, politických a rodinných rolích 

a naučit je tyto role zodpovědně a účinně naplňovat. 61

     Občanské vzdělávání zahrnuje problematiku etickou, právní, ekologickou, 

všeobecné vzdělávací, zdravotnickou, tělovýchovnou, filozofickou, politickou 

a náboženskou. 

     Tento typ vzdělávání by měl být v zájmu státu a státem podporován, protože 

náboženské a politické vzdělávání rovněž organizují různá politická a náboženská 

uskupení, která by jej mohla zneužít ve svůj prospěch. 62

3.1.3. Zájmové vzdělávání 

     Pod vlivem ekonomických, sociálních a politických změn se většina odborných 

diskuzí a opatření týkajících se celoživotního vzdělávání zaměřuje především na 

problematiku dalšího profesního vzdělávání a oblast zájmového vzdělávání tak, 

přestože je ideově i obsahově starší, zůstává na okraji pozornosti. 

     Zájmové vzdělávání můžeme definovat jako systém krátkodobých 

i dlouhodobých organizačních forem, které směřují k uspokojení osobních zájmů 

jednotlivce, dotváří jeho osobnost a prohlubují jeho nezávislost, což se následně 

přeneseně projeví v kvalitě života společnosti. 63 Zájmové vzdělávání zahrnuje 

problematiku kulturní, etickou, náboženskou, filosofickou, zdravotní, sportovní apod.  

     

61  
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose Komenského, 

2002. 205 s.
62

Srov. tamtéž, str. 22. 
63 

ŠERÁK , Michal . Respekt : Institut pro rozvoj občanské společnosti[online]. 2008 [cit. 2011-05-01]. 
Zájmové vzdělávání dospělých . Dostupné z WWW: <http://www.respektinstitut.cz/clanek-futura-
zajmove-vzdelavani-dospelych/>.
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  Oblast zájmového vzdělávání pomáhá vyrovnávat jednostrannost 

převažujícího profesního rozvoje a zlepšuje kvalitu života a vede k rozšiřování celé 

řady schopností a dovedností. Cílem zájmového vzdělávání není příprava na 

profesní využití získaných znalostí, ale spíš jde o rozšiřování horizontu nabízených 

možností. 64

   Zájmové a profesní vzdělávání ale nemusí být nezbytně v protikladu, naopak 

se v některých oblastech mohou ovlivňovat nebo překrývat a výsledky zájmového 

vzdělávání pak jedinec může využít také v profesní kariéře. Typickým příkladem 

takovéto „mezní“ oblasti je již výše zmíněné jazykové vzdělávání a dále např. řidičské 

kurzy a kurzy počítačové gramotnosti. 

   Tohoto faktu si už povšimly také některé firmy a začaly využívat některých 

typů zájmového vzdělávání k motivaci svých zaměstnanců a nabízejí jim například 

účast na jazykových kurzech, kurzech společenského tance, sportovních 

a pohybových aktivit apod. Jakékoliv vzdělávací akce v rámci daného podniku totiž 

jednak doplňují kvalifikační vzdělání zaměstnanců, čehož je pak možné využít 

v případě různých organizačních či technologických změn a zároveň také posilují 

vzájemné vazby mezi zaměstnanci a podnikem. 

    Důležitými rysy zájmového vzdělávání jsou dobrovolnost a jeho orientace do 

sféry volného času. 65 Každý, kdo se rozhodne zapojit se do zájmového vzdělávání,

mění svůj dosavadní způsob trávení volna, přičemž jej k tomu může vést celá řada 

nejrůznějších motivů (společenská prestiž, vliv médií, snaha o poznání 

či seberealizaci apod.) a důležitou podmínkou je hlavně silná vnitřní motivace. 66

64  
PALÁN, Zdeněk . Úvod do studia personalistiky .1. Praha : Vysoká škola Jana Ámose Komenského, 

2002. 205 s.
65   

Volný čas je doba, kdy člověk koná činnosti za účelem odpočinutí si, bez záměru produktivity
pro prospěch společnosti. Dostupné z : 
http://www.fsps.muni.cz/~kse/vyuka/vyuka_dokumenty/rekreologie/rekre_002_odpocinek.pdf
66  

ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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Typickým účastníkem zájmového vzdělávání je podle výzkumů Šeráka 

a Knotové osoba ve věku 20-25 let, nebo starší 60 let disponující většinou úplným 

středoškolským popřípadě vysokoškolským vzděláním, které je zaměřeno humanitně

nebo ekonomicky. Z hlediska věku zde hraje největší roli dostatek času těchto lidí, 

protože jej nemají tolik svázaný s povinnostmi souvisejícími s rodinnými nebo 

pracovními činnostmi a mohou jej tak věnovat zájmovému vzdělávání. Pokud jde 

o pohlaví, je v oblasti zájmového vzdělání typická převaha žen, které projevují zájem 

hlavně o genderovou a zdravotní problematiku,zatímco muži upřednostňují technická 

a politická témata.67

     Obecně se dá tedy shrnout, že nečastějšími účastníky zájmového vzdělávání 

jsou studenti, zaměstnanci a důchodci zvyklí rozvíjet svou osobnost a disponující 

dostatečným volným časem, který mohou svému rozvoji věnovat. 68

      Jednotlivec může své zájmy v rámci zájmového vzdělávání realizovat buďto 

tím, že se vzdělává sám za podpory různých informačních zdrojů, jakými jsou 

literatura, internet atd.; v rámci organizací specializujících se na poskytování 

vzdělávacích služeb v dané zájmové oblasti (např. Univerzity třetího věku), 

nebo v rámci organizací, které se sice na poskytování nabídky zájmového vzdělávání 

nespecifikují, ale vytvářejí prostředí uspokojující zájem o nové informace (galerie, 

muzea, planetária). 

      Jak již bylo naznačeno, oblast zájmového vzdělání představuje velmi pestrou 

sféru vzdělávání a závěrem bych proto chtěla zmínit alespoň jeho základní kategorie. 

Podle Šeráka se jedná o kulturní a estetická výchovu – většina vzdělávacích aktivit 

tohoto segmentu je zaměřena na umělecké vzdělávání a zabývá se např. malířstvím, 

architekturou, hudbou, tancem, divadlem apod.; pohybovou a sportovní výchovu

- zahrnuje oblast aktivní péče o fyzický stav člověka; cestování a turistiku - aktivní 

pohybové a kulturně poznávací činnosti zaměření na reprodukci fyzických 

a duševních sil člověka; 

67  
ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.

68  
Srov. tamtéž, str. 135. 
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zdravotní výchovu – zaměřuje se na rozvoj zdravého životního stylu, zdravotní 

prevenci, základy zdravé výživy atd.; environmentální výchovu – rozvoj znalostí

a návyků občanů nutných k pochopení vzájemných vztahů mezi společností

a přírodou a uvědomění si osobní odpovědnosti za stav přírodního prostředí; 

vědeckotechnické vzdělávání – cílem je rozvoj poznávání skutečnosti prostřednictvím 

vědy a výchova k racionálnímu a kritickému myšlení; náboženskou a duchovní 

výchovu – úkolem je šíření myšlenek a hodnot typických pro danou církev; oblast 

jazykového vzdělávání. 69

   

4. Motivace jako významná část vzdělávání dospělých

                           „Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat.“

                                                                                                          (Denis Waitley) 

     Každý člověk se v životě určitě mnohokrát zamyslel nad tím, proč on, či ostatní 

dělají to, co dělají a co je k tomu pobízí. Odpovědět na tuto otázku je mnohdy velmi 

obtížné, protože lidská osobnost představuje složitý systém, k jehož poznání je 

zapotřebí rozlišit jeho subsystémy a vystihnout jejich vzájemné vztahy a strukturu.

Jeden z podstatných subsystémů lidské osobnosti pak představuje právě motivace, 

které se budu podrobně věnovat v této kapitole a jejích podkapitolách. 

      Nejprve budu motivaci analyzovat z psychologického hlediska, kdy se budu 

zabývat charakteristikou motivace a jejími zdroji a také představím tři význačné teorie 

motivace, jejichž autory jsou Henry Murray, Abraham Maslow a David McClelland. 

Dále se v této kapitole zaměřím na motivaci z hlediska vzdělávání dospělých. Určím 

si základní motivační faktory ve vzdělávání dospělých a věnovat se budu 

také klasifikaci motivace. 

69  
ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
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4.1. Motivace a její charakteristika 

  

  Termín motivace je odvozený z latinského slova movere – hýbati, pohybovati

a lze ji definovat jako souhrn hybných činitelů v činnostech, učení a osobnosti.

Hybným činitelem míníme takové skutečnosti, které jedince podněcují, podporují, 

nebo naopak tlumí, aby něco konal nebo naopak nekonal.70 Motivaci člověka 

ovlivňují prakticky všechny předměty a objekty, přičemž lidé reagují v závislosti na to, 

zda v nich vzbuzují pocity na široké škále od velmi příjemných až po velmi 

nepříjemné. 

   Určitý podnět může člověka přitahovat proto, že v něm vyvolává příjemné 

pocity, tomuto vzorci chování se v psychologii říká apetence, kdy člověk takovýto 

podnět vyhledává a je motivován k chování, které k němu vede. Jiné podněty naopak 

člověka odpuzují a vyvolávají v něm podněty nepříjemné, takový vztah je 

v psychologii označován jako averze. Nepříjemným situacím se člověk snaží 

vyhnout. Přítomnost apetencí a averzí v lidském chování se do motivační praxe 

promítá v podobě systému odměn a trestů.71

       Díky tomu, že na člověka tedy může působit celá řada podnětů, stává se 

motivace dlouhým a nikdy nekončícím procesem. Člověk si svou motivaci někdy 

uvědomuje více a někdy naopak méně a navíc se v průběhu života může u téhož 

jedince motivace k určité činnosti měnit. Motivace tak je velmi podstatným, ale 

zároveň složitým subsystémem osobnosti, který je výsledkem komplikované souhry 

vrozených i získaných faktorů a setkáváme se u něj s řadou individuálních rozdílů.       

       

  

70
ČÁP, Jan . Psychologie výchovy a vyučování . 2. Praha : Karolinum , 1997. 415 s.

71 
PLAMÍNEK , Jiří . Tajemství motivace. 2. Praha : Grada, 2010. 128 s.
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       Plháková definuje tuto sílu takto: „Motivace představuje souhrn všech 

intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují 

chování i prožívání s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout 

něčeho pozitivního“. 72  Podle Nakonečného motivace reguluje činnost člověka 

a podněcuje organismus k chování, které udržuje vnitřní rovnováhu a růst osobnosti. 

Cílem je uspokojování jak fyziologických tak sociálních potřeb člověka. Konečným 

stavem pak je uspokojení, stav vnitřní pohody, ke kterému člověk může dospět 

prostřednictvím určitých prostředků. 73

       Madsen zase v motivaci spatřuje souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které 

dodávají energii lidskému jednání a prožívání, zaměřují toto jednání určitým směrem, 

řídí jeho průběh a ovlivňují také způsob reagování jedince na své jednání 

a prožívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu. 74

4.1.1. Motivy 
   

    Prvotním impulsem k určitému chování jsou buďto vnější podněty (stimuly) 

nebo pohnutky vnitřní (motivy), přičemž obojí může působit společně a vzájemně se 

posilovat. Stimuly tak spolu s individuálními cíli a prostředím představují důležité 

faktory působící na vznik a intenzitu motivů.75

     Motivy jsou pak v psychologické terminologii charakterizovány jako osobní 

příčiny určitého chování – jsou to pohnutky činností a jednání člověka zaměřené na 

uspokojování určitých potřeb.76 Švancara motivy vidí jako popudy k činnosti, činitele 

usměrňující chování jedince k určitému cíli a to ať už vědomému či nevědomému. 77

72   
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie . 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.

73 
NAKONEČNÝ , Milan . Psychologie osobnosti . 2. Praha : Academia , 2009. 620 s.

74 
MADSEN , K.B. Teorie motivace. 1. Praha : Academia , 1972. 381 s.

75
  Vyvoláme-li ochotu provádět určité chování prostřednictvím stimulů, jedná se o tzv. stimulaci. 

Stimulace je sice poměrně jednoduchá, kdy určité jednání probíhá, dokud za něj poskytujeme 
adekvátní odměnu. Velkou nevýhodou stimulace oproti motivaci ale je to, že ve chvíli, 
kdy tyto stimuly působit přestanou, jednání se zastaví. Dostupné z: PLAMÍNEK , Jiří .
Tajemství motivace. 2. Praha : Grada, 2010, str. 14. 
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NAKONEČNÝ , Milan . Psychologie osobnosti . 2. Praha : Academia , 2009. 620 s.
77 

ŠVANCARA, Josef. Psychologie emocí a motivace. 2. Praha : SPN, 1985. 137 s.
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       K určité činnosti může člověka vést současně několik motivů. Stejné jednání 

jednoho člověka může být výsledkem jiné kombinace motivů než u druhého. Navíc 

motivace k nějaké činnosti se může u téhož jedince v průběhu života měnit. Někdy se 

může stát, že některé motivy si člověk není ochotný připustit ani před ostatními ani 

sám před sebou a to z toho důvodu, že mohou být buďto v rozporu s jinými jeho 

motivy, či s požadavky společnosti. Uvědomění si vlastní motivace hraje důležitou roli 

při sebepoznání a sebevýchově. 

     V psychologii se odlišují formy a druhy motivů. Za základní formy motivů, 

ze kterých se pak další formy odvozují, jsou považovány potřeby. Potřebami 

označujeme stav, kde se organismu, jedinci nebo skupině něčeho nedostává 

a to ať už objektivně (strádáme skutečným nedostatkem něčeho) nebo subjektivně 

(domníváme se, že se nám nedostává něčeho, na co máme nárok).78

  Důvodem, proč je při rozboru motivace termín potřeba upřednostňován oproti 

termínům, jako je pud či instinkt je, že ty jsou považovány za biologicky dané vnitřní 

síly neovlivnitelné zvenčí, zatímco v termínu potřeba je zdůrazněna jednota vnitřního 

s vnějším. Každá potřeba se vztahuje k něčemu v prostředí. 79

     V průběhu vývoje, prostřednictvím výchovy a života ve společnosti se pak 

složité nepodmíněné reflexy obsažené v potřebách začleňují do ještě složitějších 

soustav podmíněných reflexům, a tak dochází k formování lidských motivů, které 

v sobě slučují momenty vrozené a získané, biologické a sociální. Vztah mezi 

potřebou, motivací a činností bych chtěla schematicky vyjádřit prostřednictvím níže 

uvedeného obrázku. 

nedostatek            potřeba            motivace           na cíl zaměřená             odstranění nedostatku

(nadbytek)                                                                         činnost                           (nadbytku) 

Obr.č.1 Vztah potřeb, motivace a činnosti (Komárková, Provazník, 1996)

78 
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie . 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.

79  
ČÁP, Jan . Psychologie výchovy a vyučování . 2. Praha : Karolinum , 1997. 415 s.
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4.1.2. Další zdroje motivace

   Mimo potřeb patří k dalším základním zdrojům motivace podle Čápa

také zájmy, návyky, postoje, hodnotové orientace, ambice, cíle a ideály: 

 Zájem představuje specifický druh motivace, který se zaměřuje na určitou oblast 

nebo nějaký předmět činnosti. Zájem směřuje k vyhledávání takových předmětů, aby 

činnost s nimi spojená vedla k uspokojení. Zájmy můžeme rozdělit na dlouhodobé 

a krátkodobé. Můžeme rozlišovat dále také mezi zájmy poznávacími, estetickými, 

sociálními, výtvarnými, technickými apod.,

 Návyky jsou získané způsoby reagování a chování v určitých situacích, ve kterých 

se člověk chová navyklým způsobem bezděčně, bez vědomého rozhodování a úsilí, 

popřípadě i „proti své vůli“,

 Postoje jsou získané dispozice, které zahrnují poznání příslušného objektu, jeho 

citové hodnocení a pobídku k jednání (např. kladný nebo záporný vztah k určitému 

druhu hudby),

 Hodnotové orientace – termínem hodnota se označuje to, co společnost 

nebo určitá společenská skupina považuje za důležité a váží si toho; když jedinec

přijal určitou hodnotu za svou a řídí se jí, pak hovoříme o jeho hodnotové orientaci,

 Ambice – snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Někdy se označuje jako ctižádost. 

 Cíl - uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, 

něčemu se vyhnout apod,

  Ideály - jsou vzorové cíle, např. ideál způsobu života atd. 80

80
ČÁP, Jan . Psychologie výchovy a vyučování . 2. Praha : Karolinum , 1997. 415 s.
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4.1.3. Teorie motivace

     V dnešní době existuje nepřeberné množství teorií motivace, které se od sebe 

liší počtem základních motivů, které podle jejich tvůrců ovlivňují lidské chování 

a prožívání. Věnovat se zde budu pouze třem z nich, a to Murrayho teorii potřeb, 

Maslowově hierarchii potřeb a McClellandově teorii potřeby dosáhnout úspěchu. 

4.1.3.1. Murrayho teorie potřeb

     Henry Murray byl slavný americký psycholog, který byl přesvědčený o tom, 

že mají-li psychologové pochopit smysl psychických procesů, musí vycházet

z dlouhodobého klinického sledování jednotlivců. Stal se tak jedním z průkopníků 

kvalitativních výzkumných metod. 

    Z jeho díla vzbudila pak největší ohlas jeho komplexní teorie motivace. Murray 

definuje potřebu jako sílu v oblasti mozku, která organizuje vnímání, myšlení, 

snažení a jednání v určitém směru, s cílem změnit existující neuspokojivou situaci.81

Potřeby můžeme dle Murrayho rozdělit do dvou hlavních skupin a to na 

potřeby primární (viscerogenní) a sekundární (psychogenní). Primární potřeby jsou 

vrozené a jsou primárně determinované stavy nebo procesy ve vnitřních orgánech. 

Patří zde potřeby orientované na stavy nedostatku (např. potřeba kyslíku), přebytku, 

obrany a úniku. Psychogenní potřeby jsou pak získané vnějšími tlaky a nesouvisí se 

základními fyziologickými potřebami jedince.82

         Důležitou roli dále hrají v Murrayho teorii také pojmy tlak a téma. Tlakem 

rozumí vnější vlivy, které aktivují potřeby jedince. Tlaky mohou vyvolávat buďto touhu 

něco získat (tlaky pozitivní), nebo touhu něčemu se vyhnout (tlaky negativní). Téma 

je výsledkem interakce mezi tlaky a potřebami. 

81
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie . 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.

  82
CHERRY, Kendra. Psychology [online]. 2010 [cit. 2011-02-04]. Murray's Theory of Psychogenic 

Needs. Dostupné WWW:<http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/psychogenic.htm>.
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Lidské chování může být ovlivňováno kteroukoliv z potřeb. Potřeby mohou 

být vzájemně propojeny a doplňovat se, nebo se naopak mohou dostávat do 

konfliktu. 

      Zatímco někteří teoretici navázali na Murrayho dílo a pojmy potřeba a motiv 

důsledně rozlišovali, řada psychologů přestala rozlišovat jemné významové rozdíly 

mezi vědomými a nevědomými aspekty potřeb a motivů a o potřebách začala 

uvažovat jakožto o fenoménech mentální povahy. 83 Termín potřeba je v důsledku

toho pak v mnoha koncepcích užívám jako synonymum pro motiv.  

4.1.3.2. Hierarchické uspořádání potřeb podle Maslowa 

   Maslowova hierarchie potřeb představuje jednu z nejvýznamnějších 

motivačních teorií. Maslow se po určitou dobu zabýval přirodovědecky orientovanými 

experimenty a zajímala jej psychoanalýza. Postupně dospěl k celostnímu 

humanistickému pojetí lidské psychiky, kdy se zaměřoval především na to, co vede

k mentálnímu zdraví. 84

    Svou teorii motivace uveřejnil Abraham Maslow roku 1943 v časopise 

„Psychological review“, kdy v dnes už klasickém článku Maslow vychází 

z předpokladu, že existuje nejméně pět skupin cílů, které můžeme označit za 

základní potřeby.85 Od nejnižších po nejvyšší pak společně tyto potřeby vytvářejí 

jakousi pomyslnou „pyramidu“. 

      Na nejnižší úroveň této „pyramidy“ klade Maslow potřeby fyziologické, mezi 

které patří žízeň, hlad, sex únava, spánek a vylučování. Po uspokojení fyziologických 

potřeb se vynořují potřeby bezpečí, tzn. požadavek jistoty a orientace ve své životní 

funkci (jistota zaměstnání, rodiny, zdraví apod.). 

83 PLHÁKOVÁ , Alena. Dějiny psychologie . 1. Praha : Grada, 2006. 328 s.
84

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie . 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.
85 

PLHÁKOVÁ , Alena. Dějiny psychologie . 1. Praha : Grada, 2006. 328 s.
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Třetí úroveň představují potřeby lásky, náklonnosti a sounáležitosti. Tyto potřeby se 

projevují především jako hledání příslušnosti k nějak definovaným skupinám. Může jít 

o rodinu, tým, širší komunitu, obec, národ či jinak definovanou skupinu osob. 86 Na 

čtvrté úrovni se nacházejí potřeby uznání (potřeba dosažení úspěšného výkonu 

a potřeba prestiže). 

      Na vrcholu Maslowovy hierarchie se pak nachází potřeba sebeaktualizace 

(seberealizace), které vyjadřují touhu člověka po dokonalosti a osobním růstu. 

Maslow předpokládá, že hlavní síla osobnostního rozvoje nepřichází zvenčí, ale 

nachází se uvnitř člověka. Všichni jsme podle něj motivováni se rozvíjet. Proslulé je 

jeho tvrzení „čím člověk může být, tím také musí být“. 87

Potřeby, které spadají do prvních čtyř úrovní hierarchie, Maslow souhrnně

označuje jako nedostatkové neboli deficitní. Obecně platí, že níže položené potřeby 

jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně 

naléhavých a vývojově vyšších potřeb.

      Jak již bylo řečeno, na vrcholu Maslowovy hierarchie se pak nachází potřeba 

sebeaktualizace, kterou Maslow řadí k tzv. metapotřebám (vyšší potřeby).

Metapotřeby jsou na rozdíl od potřeb na nižších etážích méně naléhavé a s jejich 

uspokojováním se jejich intenzita nesnižuje, ale spíše roste. Všichni 

„metamotivovaní“ jsou oddáni nějakému úkolu, milované práci, odevzdávají se 

něčemu nadosobnímu, nesobeckému. 88 Obsahem metapotřeb jsou určité hodnoty, 

kterými zde jsou významné aspekty kulturního i biologického života. 

  

86
PLAMÍNEK , Jiří . Tajemství motivace. 2. Praha : Grada, 2010. 128 s.

  87
Srov. tamtéž, str. 75.

    88 NAKONEČNÝ , Milan . Psychologie osobnosti . 2. Praha : Academia , 2009. 620 s.
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V souvislosti s rozlišením potřeb na fyziologické a metapotřeby rozlišuje Maslow

i dva odlišné vzorce uspokojování. Uspokojení základních potřeb je jejich redukce 

(např. redukce hladu nasycením). Vzorcem uspokojení metapotřeb je naopak 

tzv. indukce motivačního stavu, takže se tyto potřeby stávají prakticky 

neuspokojitelné a jejich motivační vliv se stává trvalým (charakteristické je to pro 

zájmy). 89

Obr. č. 2 

Zdroj: Motivace a typy motivace[online]. 2010 [cit. 2011-01-08]. Dynamika psychiky . 

Dostupné z WWW: <http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=6205>.

      Maslowova hierarchie potřeb se setkala se širokým ohlasem, a to nejspíše 

proto, že představuje poměrně výstižný popis základních pohnutek, které ovlivňují 

chování a prožívání řady lidí. 90 Zároveň se ale setkala s řadou kritických námitek.

Nejspornějším je Maslowův předpoklad, že úsilí o seberealizaci vzniká až po 

uspokojení nižších potřeb. 

89
Srov. tamtéž, str. 126.

90
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.
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        Není to ale možné tvrdit zcela bezvýhradně, protože mnoho lidí se věnovalo 

tvůrčí práci a to přestože neměli zajištěny základní existenční podmínky. Je také 

možné, že Maslowova teoriie vyjadřuje především organizaci pohnutek ambiciózních 

mužů západního světa a hierarchie ženských potřeb může přitom být úplně odlišná.91

4.1.3.3. Teorie potřeby dosáhnout úspěchu 

      Teorie dosažení úspěchu je součástí McClellandovy teorie získaných potřeb. 

Lidem jsou vlastní tři typy motivačních potřeb. Potřeba někam patřit, potřeba 

úspěšného uplatnění a potřeba moci. 

         Lidé s potřebou někam patřit se snaží zapadnout do kolektivu a navazovat 

dobré vztahy s kolegy, spolužáky apod. Motivace k úspěchu je pak definována jako 

silná touha dosáhnout náročných cílů, překonat druhé a vynikat. 92 Takoví jedinci 

bývají vytrvalejší a myšlenkově orientovaní na budoucnost. Zajímá je více úspěch 

než strach z neúspěchu. Úspěch přisuzují spíše než vnějším faktorům a podmínkám 

vlastním schopnostem a snaze. Lidé se silným motivem k výkonu si umí lépe poradit 

při zpracování různých úkolů, lépe řeší problémy a dosahují v různých oborech 

činnosti dobrých výsledků. Sami si také stanovují úkoly a to takové, aby bylo možné 

je splnit. 

      Ti, kteří nepotřebují ani uznání ani jim nezáleží na vztazích s ostatními, ale 

mají sklony k a ovládání, mají silnou potřebu moci. Jejich hlavním cílem je získat 

vedoucí postavení v kolektivu. Typické je to např. pro manažery. 

91
PLHÁKOVÁ , Alena. Dějiny psychologie . 1. Praha : Grada, 2006. 328 s.

92  
KASSIN, Saul. Psychologie. 1. Praha : Computer Press, 2007. 800 s.
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4.2.  Motivační faktory ve vzdělávání dospělých 

                                           „ Žádná motivace k učení není tak úspěšná, jako úspěch.“

                                                                                                                    (Jan Mužík) 

   

    V této části své bakalářské práce se chci věnovat motivačním faktorům, 

které podněcují dospělé k dalšímu vzdělávání a učení. V podstatě se dá vycházet 

z toho, že se potencionálně může a v rámci požadavků naší doby dokonce spíše 

musí učit a vzdělávat každý. Ve skutečnosti se ale značná část populace 

systematicky nevzdělává. 93

      Jak již bylo řečeno z hlediska efektivity vzdělávání dospělých je za jeden 

z rozhodujících faktorů považována motivace. O motivaci ve vztahu ke vzdělávání 

dospělých můžeme uvažovat v řadě rozmanitých dichotomií. Základní rozdělení se 

kterým se setkáme ve většině publikací je dělení motivace na vnitřní a vnější.     

     Vnitřní motivace (intrinsic motivation) vede k určitému chování proto, že daná 

činnost člověka zaujala a aktivně pracuje, aniž by očekával odměnu. Toto chování jej 

uspokojuje již samo o sobě. 94 Podstatou vnitřní motivace je lidská tendence 

vyhledávat novost a rozptýlení a dokazovat si svou schopnost řešit problémy 

a vyhledávat překážky.95  Vnitřní motivace učení závisí na tom, zda student vnímá 

učební činnost nebo zkušenost jako pro něj osobně smysluplnou a má možnost se 

aktivně podílet na výběru cílů, metod a hodnocení výsledků učení. 96

      O motivaci vnější (extrinsic motivation) pak hovoříme v případě, že člověk 

jedná určitým způsobem proto, aby získal odměnu. Jedinec tedy sleduje převážně 

potencionální změny, ke kterým dojde po absolvování vzdělávací činnosti. 

93   BENEŠ, Milan . Andragogika . 2. Praha : Eurolex Bohemia , 2003. 216 s.
94 KALHOUS, Otto. Školní didaktika . 2. Praha : Portál , 2002. 447 s.
95 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie . 1. Praha : Academia , 2004. 472 s.
96  KALHOUS, Otto. Školní didaktika . 2. Praha : Portál , 2002. 447 s.
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Toto dělení, ale může ale být velmi problematickým v tom smyslu, že na 

jedince většinou působí celý komplex motivů a motivy k učení nejsou jednou pro vždy 

dané, ale v průběhu života se vyvíjí. Dále se účastníci vzdělávacího procesu 

navzájem liší, mají různé vědomosti, dovednosti, zkušenosti a postoje. Odlišují se 

také prostředím, kde vyrostli, statusem svého povolání a rolemi, které ve společnosti 

hrají. 

       Motivaci můžeme dále dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní motivací se myslí 

především vůle něco dokázat, která mnohdy bývá spojena s lákavým cílem.  Naopak 

negativní motivace se pojí s nespokojeností s životní situací, ve které se jedinec 

nachází, či s negativními emocemi, s hrozbou sankcí apod.

     Komplexně se pak na motivaci dívá Beneš. Na základě výzkumů provedených 

v různých zemích a v různých kulturních prostředích uvádí několik skupin motivů, 

které mají vliv na další vzdělávání dospělých, přičemž žádná tato skupina není 

nadřazená skupině jiné. Těmito motivy jsou: sociální kontakt – cílem účastníků 

je navázání kontaktů s jinými lidmi, snaha zlepšit si svou sociální pozici, potřeba 

skupinových aktivit a přátelství se spřízněnými lidmi; sociální podněty – snaha najít si 

prostor, ve kterém nemusejí čelit každodenním tlakům a frustracím; profesní důvody 

– zajištění lepší pracovní pozice či upevnění té stávající; participace na politickém 

životě – snaha o zvýšení schopností v této oblasti; vnější očekávání – účastník 

následuje doporučení rodinných příslušníků, zaměstnavatele, sociálních pracovníků 

apod.; kognitivní zájmy – tato motivace odpovídá klasické představě o vzdělávání 

dospělých vycházející z vlastní hodnoty znalostí a jejich získávání. 97

      

97 BENEŠ, Milan . Andragogika . 2. Praha : Eurolex Bohemia , 2003. 216 s.
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Z odlišného pohledu se pak na motivaci dospělých k učení dívá Mužík, 

který sestavil tzv. Pyramidu učebních motivů. Na nejvyšší místo pyramidy umístil 

individuální užitek tzn. vykonávat nějakou činnost z vlastní vůle, nikoliv proto, že je to 

po mě vyžadováno okolím. Mužík zde vychází k předpokladu, že dospělý člověk se 

učit již nemusí, ale může a motivace ke vzdělávání v první řadě plyne z toho, jaký

užitek vzdělání přinese. Na individuální užitek, který představuje maximalizaci výhod, 

se pak vážou další patra pyramidy, a to sociální jistota, zvýšení výkonnosti 

a získání odborných vědomostí. 98

     Závěrem lze tedy říci, že dospělé motivuje k dalšímu vzdělávání celá řada 

faktorů. Motivace zahrnuje takové duševní procesy, jako jsou přání, touha, snaha 

a podněcuje aktivitu účastníků vzdělávání, dává jejich činnosti zaměření a také 

určitou váhu. Efektivně studovat pak znamená dělat to takovým způsobem, aby to 

korespondovalo s našimi podstatnými hodnotami a cíly a aby nám to pomáhalo stát 

se sebou samými. 100

98
MUŽÍK , Jaroslav. Androdidaktika . 2. Praha : ASPI, 2004. 148 s.

100
KUPKA, Ivan . Jak úspěšně studovat cizí jazyky . 2. Praha : Grada, 2008. 160 s.
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4.2.1. Motivace dospělých k jazykovému vzdělávání 

                                             

                                                      „Nežijeme proto, abychom se učili cizím jazykům

                                             ale jazyky někdy potřebujeme k tomu, abychom lépe žili.“

                                                                                           (Parafráze známého úsloví)

      Jak jsem již zmínila v úvodu, v souvislosti s rostoucí globalizací světa se

v oblasti vzdělávání stále více prosazuje snaha osvojit si mimo mateřský jazyk také 

alespoň jeden, popřípadě více jazyků cizích. Studium jazyků je určeno všem bez 

rozdílu věku. Výuka a studium jazyků se může odehrávat na mnoha místech 

a mnoha způsoby. 

      Cizí jazyk je možné studovat na základních, středních či vysokých školách. 

Dále existuje široká nabídka jazykových kurzů v komerčních jazykových školách

a jazykových pobytů v zahraničí. Jazyky je možné studovat také v práci, jelikož stále 

více zaměstnavatelů si uvědomuje význam znalosti cizích jazyků pro úspěch jejich 

podniku a proto řada větších společností nabízí jazykové kurzy zdarma, nebo na ně 

svým zaměstnancům přispívají.

        Zájemci o samostudium pak mohou kromě klasických učebnic využít řadu 

moderních technických prostředků, jako jsou e-learningové kurzy, jazykové kurzy 

v televizi, audioknihy a jiné nahrávky. 

       Chce-li se ale jedinec naučit cizí jazyk tak, aby byl schopný v něm bez 

problémů komunikovat v běžných životních situacích, musí si hned na začátku 

uvědomit některé věci. Proč se chce cizí jazyk učit? Chce tento jazyk využívat při 

cestování nebo ke komunikaci se zahraničními kamarády? Pomohou mu znalosti 

cizího jazyka v pracovní kariéře? Zlepší to jeho finanční situaci? Nebo jej studium 

jazyků jednoduše baví? 
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     Rozhodující roli pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka tedy představuje 

motivace, která bývá označována za hlavní „hnací motor“ studia. Odborníci zjistili, že 

motivace ke konkrétní činnosti je účinná, když jsou splněny dvě podmínky a to, že 

konání této činnosti je v souladu s našimi hlavními hodnotami a jsme přesvědčeni, že 

jsme schopni dosáhnout daného cíle. Na úspěšném studiu jazyka se motivace podílí 

33% a zbývající procenta pak představují naše výchozí schopnosti, jazykové cíle 

a také to, kolik studiu věnujeme času. 101  

    Motivace může mít, jak jsme viděli několik zdrojů. Zaprvé to může být 

motivace osobní, což znamená vlastní touhu studenta učit se cizí jazyk např. kvůli 

cestování. Studenti, kteří pak soukromě cestují a dokážou se domluvit, mají pak 

mnohem větší motivaci se ve studiu dále zdokonalovat, proto bývá tento druh 

motivace obvykle nejdůležitější. Další formou motivace je motivace pracovní, která 

vychází z požadavků zaměstnavatele, nebo trhu práce. V neposlední řadě se jedná 

o motivaci studentů ze strany lektora. 102

101
KUPKA, Ivan . Jak úspěšně studovat cizí jazyky . 2. Praha : Grada, 2008. 160 s.

102 
ZELENKA , Zbyněk . Blog.zelenka.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-07]. Jak se správně učit cizí 

jazyky. Dostupné z WWW: <http://blog.zelenka.cz/2010/02/jak-se-spravne-ucit-cizi-jazyky/>.
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4.2.1.1. Motivace ke studiu španělského jazyka

    V důsledku politické orientace České republiky v období komunismu, se v této 

době na školách vyučoval především ruský jazyk a možnosti učit se jiné cizí jazyky 

byly velmi omezené. Navíc totalitní režim díky své orientaci na východ neumožňoval 

přílišné cestování do západních zemí Evropy. Po pádu komunismu v roce 1989 

ale byla ruština odsunuta do pozadí a mimo angličtinu a němčinu se jedním 

z neupřednostňovaných jazyků českých studentů stala právě španělština. 

    Španělština je totiž po čínštině, angličtině a hindštině čtvrtým nejrozšířenějším 

jazykem na světě. Odhadem jí po celém světě mluví přibližně 394 milionů lidí,

přičemž pro asi 350 milionů z nich je španělština jazykem mateřským. 103 Španělština 

je oficiálním jazykem v jednadvaceti zemích, mimo ně se jí ale mluví také například 

ve Spojených státech, v Kanadě, Brazílii, na Filipínách a v Rovníkové Guinei. 

Španělština je také úředním jazykem v mezinárodních organizacích jako je OSN 

a NATO. 

     Z vývojového hlediska má španělský jazyk velmi bohatou historii. Španělština 

se vyvinula z lidové latiny dvou římských provincií nacházejících se v oblasti 

Pyrenejského poloostrova. Prakticky až do 16. století se španělštiny vyvíjela několika 

směry. Jižní oblast ovlivňovala arabština a na severu se používalo několik dialektů: 

katalánština, aragonština, galicijština asturština. 104 Základem současné španělštiny 

se pak stal kastilský dialekt, který vzniknul v raném středověku. 

103 MACÍKOVÁ , Olga ; MLÝNKOVÁ , Ludmila . Učebnice současné španělštiny. 1. Brno : Computer 
Press, 2007. 482 s.
104

URIZ, Francisco . En el mundo hispánico . 1. London : Chancerel International Publishers, 2008. 
128 s.
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Přestože v každé zeměpisné oblasti existuje řada nářečí španělštiny, udržuje 

si tento jazyk překvapivě značnou jednotnost. Všichni mluvčí užívající španělského 

jazyka si víceméně bez problémů rozumějí. K jednotnosti španělského jazyka 

přispívá určitě také fakt, že akademie španělského jazyka zemí Latinské Ameriky 

spolupracují se Španělskou královskou akademií jazyka a snaží se vypracovávat 

jednotná jazyková pravidla a slovníky. 105 Díky značné podobnosti mezi španělštinou 

a dalšímu románskými jazyky jako je třeba francouzština a italština může pak znalost 

španělštiny ulehčit učení se těmto cizím jazyků. Navíc díky snadné gramatice 

a výslovnosti, která se drží jednoduchých pravidel, s sebou studium španělštiny 

nepřináší žádné větší komplikace pro ty, kteří se tento jazyk chtějí naučit. 

    Důležitým motivačním faktorem pro studium španělštiny také je, že spolu 

s jazykem se studenti učí poznávat odlišný způsob života a smýšlení a to nejen 

pokud jde o samotné Španělsko. Vzhledem k tomu, že španělsky se mluví téměř 

na celém americkém kontinentu, můžeme zde nalézt obrovskou koncentraci 

zvyklostí, kultur, gastronomie, přírody, ideologií, které dohromady tvoří celý 

„vesmír“odlišností spojených jedním jedinečným jazykem.

105 Real Academia Espaňola [online]. 2007 [cit. 2011-03-25]. Real Academia Espaňola. Dostupné z 
WWW: <http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm>.
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Výzkumné šetření

     Vzhledem k cílům své bakalářské práce jsem se v této části rozhodla pro 

realizaci výzkumu na téma „Motivace dospělých pro účast na jazykových kurzech 

španělštiny “. Zaměřím se zde na to, co dospělé osoby vedlo k navštěvování těchto 

kurzů a také na překážky, které jim v tom naopak bránily. Dále jsem se také zajímala 

o to, kdo jsou tito lidé, kteří se účastní jazykových kurzů španělštiny. Charakteristiku 

těchto dospělých jsem sledovala z různých hledisek rozdílů daných pohlavím, věkem, 

dosaženým stupněm formálního vzdělání, socioekonomickou situací. 

5.1. Vymezení výzkumného problému 

        Zkoumaným problém je zjistit, které faktory motivují dospělé k účasti na 

jazykových kurzech španělštiny. 

5.2. Výzkumné hypotézy 

Hypotéza 1: Ženy se budou na navštěvování kurzů španělštiny podílet více než 

muži. 

Hypotéza 2: Nejvíce účastníků na jazykových kurzech španělštiny bude ve věku do 

30 let. 

Hypotéza 3: Většina účastníků jazykového kurzu bude mimo španělštiny ovládat 

ještě alespoň jeden cizí jazyk. 

Hypotéza 4: V motivaci ke studiu španělštiny nebude vzhledem k pohlaví žádný 

rozdíl. 
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5.3. Metodika výzkumu 

     Při zkoumání faktorů ovlivňujících účast dospělých na jazykových kurzech 

španělštiny jsem se rozhodla pro kvantitativní výzkum, kdy jsem pro získání 

potřebných údajů využila dotazníkového šetření. Dotazníky, které byly v rámci 

výzkumu respondentům rozdány, byly tvořeny z 8 uzavřených otázek a byly zcela 

anonymní. Výsledky jsem zpracovala pomocí popisné statistiky. 

   Podle Jandourka je dotazník v sociologickém zkoumání velmi rozšířeným 

nástrojem, neboť umožňuje rychlé zpracování dat. Nevýhodou dotazníku na druhou 

stranu ale je, že neumožňuje respondentovi široký prostor pro vyjádření a je 

použitelný jen v prostředí, které je výzkumníkům poměrně dobře známé.106 Chráska

zase spatřuje úskalí dotazníků v tom, že nezjišťují jací respondenti skutečně jsou, ale 

to, jak sami sebe vidí, nebo chtějí být viděni. 107

      Výzkum probíhal v období od 3.2.do 15.4. 2011 ve třech pražských jazykových  

školách. Jazykové školy jsem hledala prostřednictvím serveru www.jazykovky.cz, kdy 

jsem si jako kritérium zvolila jazykové školy v Praze, poskytující docházkové kurzy 

španělštiny. Nalezeno bylo celkem 57 škol, ze kterých jsem se následně rozhodla pro 

ty tři, které poskytují nejširší nabídku kurzů španělštiny. Pracovníci vybraných škol 

byli velmi ochotní a výzkumného šetření se tak zúčastnily všechny zvolené jazykové 

školy, kterými byly: 

1) Jazykový institut Praha, Národní 37, 110 00 Praha 1

2) Jazyková škola Tutor, U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1

3) Institut Cervantes, Na Rybníčku 536/6, 120 00 Praha 2 

106
JANDOUREK , Jan . Úvod do sociologie . 1. Praha : Portál , 2003. 232 s.

107
CHRÁSKA , Miroslav . Metody pedagogického výzkumu. 1. Praha : Grada Publishing , 2007. 272 s.

http://www.jazykovky.cz/
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Samotné dotazování pak probíhalo následujícím způsobem. Dotazníky jsem 

předala zvolenému pracovníkovi kanceláře jazykové výuky dané jazykové školy, 

který je pak předal studentům v dobu vhodnou pro vyplnění. Vyplnění dotazníků bylo 

zcela dobrovolné a anonymní. Vyplněné dotazníky bylo možné si vyzvednout obvykle 

po čtrnácti dnech. Celkově bylo rozdáno 150 dotazníků a vyplněných se jich vrátilo 

118. Návratnost tedy činila 78,5%.  

    Z dotazníků jsem následně ještě vyřadila ty, které byly vyplněny nepřesně 

nebo neúplně. Celkem jsem tak vyloučila tři dotazníky. 

5.4. Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

Hypotéza 1: Ženy se budou na navštěvování kurzů španělštiny podílet více 

než muži. 

    Grad č. 1 zobrazuje celkový počet respondentů účastnících se výzkumu. 

Dotazování se celkem zúčastnilo 115 respondentů. Z toho 80 žen = 69,5 % 

a 36 mužů = 30,5 %. 

Graf č.1: Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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     Pokud jde o pohlaví, potvrdila se tedy hypotéza, že ženy se budou účastnit 

jazykových kurzů španělštiny více než muži. Podle výzkumu Knotové může být 

důvodem vyšší participace žen na různých druzích zájmového vzdělávání a tendence 

ke sdružování v sociálním životě žen, stejně jako o projev rozmanitější nabídky 

vzdělávacích příležitostí, kde ženy mohou uplatňovat své zájmy. 108 Tento trend pak 

shodně potvrzují všechny provedené analýzy, přičemž ženy se nejvíce účastní právě 

kurzů cizích jazyků a přednášek týkajících se genderové a zdravotní politiky, zatímco 

muži upřednostňují technická a politická témata.109 

     

Hypotéza 2: Nejvíce účastníků na jazykových kurzech španělštiny bude 

ve věku do 30 let. 

    Jak již bylo řečeno, cílovou skupinou mého výzkumu je dospělá populace. 

V teoretické části jsem charakterizovala různá hlediska, podle kterých je možné 

definovat dospělost. Pro interpretaci svého výzkumu jsem se rozhodla využít dělení, 

se kterým přichází Čáp, jenž dospělost rozčleňuje na ranou (od 20 do 30 let), střední 

(přibližně od 30 do 45 let) a pozdní (mezi 45 a 65 lety).110

108 
KNOTOVÁ, Dana, et al. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1 . Brno : Masarykova 

Univerzita, 2006. Neformální vzdělávání dospělých ve volném čase, s. 232. 
Dostupné z WWW:<http://www.phil.muni.cz/wupv/home/veda/knotova-d-neformalni-zajmove-
vzdelavani-dospelych-ve-volnem-case>.
109 

ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.
110

ČÁP, Jan ; MAREŠ, Jiří . Psychologie pro učitele . 1. Praha : Portál , 2001. 656 s.
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     Graf č. 2 uvádí, že kategorií, která je u žen nejvíce zastoupena, jsou ženy 

v rané dospělosti ve věku 20-30 let, které tvořily 72,5% z celkového počtu 

80 respondentek, dále následují ženy ve věku od 31 do 45 let s 22,5 % a nakonec 

ženy v kategorii pozdní dospělosti v rozmezí od 46 do 65 let věku se zastoupením 

5%. Ženy starší 65 let se ve výzkumu neobjevily.

         

Graf č.2: Věková kategorie - ženy 
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Graf č. 3 poskytuje přehled o věkovém zastoupení mužů. Nejpočetnější 

kategorií jsou muži ve věku 20-30 let v celkovém zastoupení 60%, následují muži ve 

střední dospělosti ve věku 31-45 let s počtem 23% a poslední skupinou jsou muži ve 

věku 46-65 let s 17%. Muži starší 65 let se ve výzkumu neobjevili. 

Graf č.3: Věková kategorie - muži 
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V návaznosti na grafy č. 2 a 3 je tedy možné potvrdit také druhou hypotézu 

a to tu, že nejvíce účastníků na jazykových kurzech španělštiny bude ve věku 

do 30 let. 

          Zde se potvrzuje výzkum Šeráka, kdy je při zájmovém vzdělávání jednoznačně 

nejaktivnější věková kategorie do 30 let, protože tito lidé mají dostatek volného času, 

který nemusí tolik věnovat povinnostem spojeným s rodinným životem nebo prací. 111

Podle Knotové se nejspíš projevuje tendence charakteristická pro tuto věkovou 

skupinu a to preference mladých dospělých trávit volný čas mimo domov ve 

společnosti vrstevníků. 112

111 
ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s.

112 KNOTOVÁ, Dana, et al. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1 . Brno : Masarykova 
Univerzita, 2006. Neformální vzdělávání dospělých ve volném čase, s. 232. 
Dostupné z WWW:<http://www.phil.muni.cz/wupv/home/veda/knotova-d-neformalni-zajmove-
vzdelavani-dospelych-ve-volnem-case
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Zajímavým faktorem účasti na jazykových kurzech španělštiny představuje 

také výše dosaženého vzdělání, kdy mezi muži i ženami převládají jedinci s vyšším 

vzděláním. Mezi tzv. vyšší vzdělání můžeme podle Šeráka zařadit středoškolské 

vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání a nakonec vzdělání vysokoškolské. 113

Graf č.4: Dosažené vzdělání - ženy 
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Graf č.5: Ukončené vzdělání - muži 
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ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s
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Provedený výzkum tak odpovídá předpokladu většiny odborníků, že čím je 

vyšší vzdělání jedince, tím častější je jeho účast na vzdělávacích aktivitách, jelikož 

lidé s nižším vzděláním jsou zaměřeni spíše na materiální hodnoty a krátkodobé cíle, 

a nespojují si vzdělání s osobním růstem nebo seberealizací a vyhledávají tak spíše 

vzdělávání profesní nebo odborné. O zájmové vzdělávání tak mají zájem spíše lidé 

s vyšším vzděláním a aktivním přístupem k životu. 114

Z hlediska socioekonomického postavení respondentů se v mém výzkumu 

rovněž potvrdily výsledky dřívějších šetření v oblasti zájmového vzdělání a to, že 

nejvíce budou na jazykových kurzech španělštiny zastoupeni zaměstnanci, 

následovaní skupinou studentů. Vysoký počet zaměstnanců může reflektovat 

rostoucí počet jedinců kombinujících studium se zaměstnáním. 115

Graf č.6: Socioekonomické postavení respondentů 
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ŠERÁK , Michal . Zájmové vzdělávání dospělých . 1. Praha : Portál , 2009. 208 s

115 
Srov. tamtéž, str. 134.
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Hypotéza 3: Většina účastníků jazykového kurzu bude mimo španělštiny 

ovládat ještě alespoň jeden cizí jazyk. 

       Nejvíce respondentů mimo španělštiny ovládá angličtinu. Příčinu proč tomu tak

je spatřuji především v popularitě tohoto jazyka, jehož znalost umožňuje globálně se 

orientovat ve všech směrech lidské činnosti, zvyšuje možnosti uplatnění na 

pracovním trhu a zlepšuje pozici pro získání zahraničního stipendia nebo studijního 

pobytu. Angličtinu ovládá na určité úrovni 62% respondentů, dále následuje němčina

s 18%, francouzština s 5%, italština s 3% a dvě procenta tvoří další jazyky jako

čínština, arabština apod. Potvrdila se tady hypotéza, že většina respondentů bude 

kromě španělštiny ovládat ještě alespoň jeden cizí jazyk. 

Žádný cizí jazyk mimo španělštiny neovládá pouze 10 % respondentů, podle 

mě je to způsobeno tím, že znalost jen jednoho cizího jazyka již není v současnosti

dostatečnou, čemuž odpovídá také jeden z postulátů Evropské unie, podle kterého 

by její obyvatelé měli mimo mateřského jazyka ovládat nejméně dva jazyky, kterými 

se mluví v jiných členských zemích. 116

     

Graf č.7: Znalost dalších cizích jazyků 
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Hypotéza 4: V motivaci ke studiu španělštiny nebude vzhledem k pohlaví žádný 

rozdíl. 

V následujícím grafu zobrazím motivy žen k účasti na jazykových kurzech 

španělštiny. Zaměřím se zde na individuální užitek, kariérní postup a lepší finanční 

ohodnocení. 

           Individuální užitek představuje vnitřní motiv, kdy člověku je odměnou 

uspokojení potřeby dosáhnout jisté úrovně jazykových znalostí a uspokojení 

z úspěchu. Do kategorie individuálního užitku můžeme zařadit touhu po seberealizaci 

a osobním rozvoji, zájem o španělský jazyk a také touhu učit se jazyk např. kvůli 

cestování, protože lidé, kteří soukromě cestují a jsou schopni se domluvit, aniž by 

byli odkázáni na někoho jiného, pak mají mnohem větší motivaci se ve studiu jazyka 

zdokonalovat. Z 80 respondentek uvedlo 24 jako motivaci pro účast na jazykovém 

kurzu španělštiny seberealizaci a získání dovedností, 12 zájem o jazyk 

a 8 cestování. Individuální užitek tedy uvedlo jako svou motivaci 55 % žen. 

         Pokud jde o kariérní postup, ten uvedlo jako motivaci ke studiu kurzů 

španělského jazyka 24 % žen a zvýšení platu pak 21% dotazovaných.      

      

Graf č.8: Motivace žen pro účast na jazykových 

kurzech španělštiny
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Graf č. 9 ilustruje, co motivuje k účasti na kurzech španělštiny muže. 

49% dotázaných mužů uvedlo rozvoj vlastní osobnosti, 26% finanční ohodnocení 

a 25% možnost kariérního postupu v zaměstnání. 

Graf č.9: Motivace mužů k účasti na jazykových 

kurzech španělštiny 
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Jak můžeme vidět z grafů č. 8 a 9 hypotéza, že v motivaci ke studiu 

španělštiny nebude vzhledem k pohlaví žádný rozdíl, byla naplněna. Pro ženy i muže 

je největším motivem pro účast na jazykových kurzech španělštiny seberealizace 

a dále se v téměř shodném procentu objevují motiv finanční a pracovního zařazení. 

         Mimo toho, proč dospělí navštěvují jazykové kurzy španělštiny mě také 

zajímalo, co je naopak od návštěvy tohoto kurzu odrazuje. Nejčastějším

jmenovatelem byl především nedostatek volného času, který uvedlo 52% žen a 61% 

mužů, následuje finanční stránka, velké pracovní vytížení, špatná zkušenost

z předchozího kurzu a vysoký věk, který uvedli respondenti ve věkové kategorii 

pozdní dospělosti tedy mezi 46 a 65 lety. 
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Shrnutí výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem se zabývala faktory, které ovlivňují účast dospělých 

na jazykových kurzech španělštiny. Využila jsem k tomu metodu dotazníkového 

šetření. Hlavní výzkumnou otázku a to co motivuje dospělé k účasti na jazykových 

kurzech španělštiny, jsem rozdělila do 4 dílčích hypotéz, na které jsem pomocí 

výzkumu hledala odpovědi. 

Výzkumný vzorek byl charakterizován dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání

a také socioekonomické situace. Ženy se účastnily jazykových kurzů španělštiny ve 

vyšší míře než muži. Většina účastníků těchto kurzů byla mladších 30 let. Kromě 

španělštiny ovládala převážná část těchto osob ještě další cizí jazyk. Hlavním 

motivem pro docházení do jazykového kurzu španělštiny byl jak pro ženy, tak pro 

muže individuální užitek. Dále bylo motivací také finanční ohodnocení a kariérní růst, 

schopnost komunikovat v cizím jazyce totiž představuje v dnešním světě na trhu 

práce významnou konkurenční výhodu. 

           Účast na zájmovém vzdělání v podobě jazykových kurzů španělštiny 

pak ovlivňovalo také množství volného času, finanční stránka, snaha rychle reagovat 

na nové kvalifikační požadavky, zkušenosti z předchozího učení, strach z neúspěchu

a věk. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem si stanovila za cíl popsat motivaci dospělých 

k účasti na jazykových kurzech španělštiny. Teoretickou část jsem koncipovala do 

čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsem se zabývala jazykovým vzděláním, jeho 

vývojem, cíli a jazykovým vzděláváním v rámci Evropské unie a České republiky. Ve 

druhé kapitole jsem se věnovala celoživotnímu vzdělávání dospělých, jeho významu 

a definování základních andragogických pojmů. Ve třetí kapitole jsem nastínila 

systém vzdělávání dospělých s podrobným zaměřením na vzdělávání další. Čtvrtá 

kapitola pojednávala o motivaci jakožto o důležité součásti celoživotního vzdělávání 

dospělých. Zabývala jsem se motivací jak z psychologického hlediska, kdy jsem 

Charakterizovala, co je motivace, jaké jsou její zdroje a představila jsem tři významné 

teorie motivace, tak motivací z hlediska vzdělávání dospělých se zaměřením na 

motivaci ke studiu cizích jazyků a to především jazyka španělského. 

        V praktické části bylo hlavním cílem zjistit, co motivuje dospělé k účasti na 

jazykových kurzech španělštiny. Vzorek výzkumného šetření jsem kategorizovala 

na základě pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a socioekonomické situace. 

Výzkum ukázal, že na jazykových kurzech španělštiny převažují z hlediska pohlaví 

ženy a pokud jde o věk, nejvíce se zlepšování úrovně španělského jazyka věnují lidé

do 30 let. Kromě španělštiny ovládá většina účastníků na určité úrovni ještě alespoň 

jeden cizí jazyk, přičemž se jedná především o angličtinu. Kromě možnosti 

seberealizace, kariérního růstu či lepšího finančního ohodnocení má na motivaci ke 

studiu španělského jazyka vliv také množství volného času, finanční náklady, které 

jsou s dalším vzděláváním spojeny, zkušenosti z dřívějšího učení a věk. 

V rámci myšlenky celoživotního rozvoje jedince představuje oblast jazykového 

vzdělávání významnou součást edukace, protože osvojování cizích jazyků může mít 

přínos jak osobní, tak profesní. Znalost cizích jazyků umožňuje člověku přesáhnout 

oblast zkušeností zprostředkovaných mu jeho mateřským jazykem a proniknout do 

jiných kulturních tradic. Z profesního hlediska představuje znalost cizích jazyků 

lepší podmínky pro uplatnění na trhu práce. 

Stále více lidí si uvědomuje, jak důležitou úlohu hrají v našem životě 

celoživotní vzdělávání a vzdělávání jazykové jakožto jedna z jeho součástí 
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a že jen informovaný a vzdělaný jedinec se dokáže dobře uplatnit v moderním světě, 

který je plný technologických změn a stále nových požadavků. 
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Příloha

Příloha č.1: Dotazník 

                                               Dotazník 

Motivace dospělých pro účast na jazykových kurzech španělštiny 

Dobrý den, jmenuji se Zuzana Cinařová a studuji obor humanitní studia na 

Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze. 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako 

podklad k výzkumu pro vypracování mé bakalářské práce na téma Motivace 

dospělých pro účast na jazykových kurzech španělštiny.  Vyplnění dotazníku je 

naprosto anonymní.  Vámi vybrané odpovědi prosím zakroužkujte, přičemž vždy 

označte pouze jednu odpověď. 

1. Pohlaví                                                             

a) mužské 

b) ženské 

2. Věk 

……………….

3. Vámi dosažené ukončené vzdělání       

a) základní 

b) vyučen(a) 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské bakalářské 

f) vysokoškolské magisterské 

g) vysokoškolské doktorské 
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4. Vaše současné ekonomické postavení 

a) student 

b) nezaměstnaný 

c) na rodičovské dovolené 

d) zaměstnanec

e) důchodce 

5. Ovládáte kromě španělštiny ještě nějaké cizí jazyky? 

a) ano – pokračujte na otázku 6

b) ne – pokračujte na otázku 7 

6. Vypište cizí jazyky, které kromě španělštiny ovládáte 

                                 plynně   dobře   základy 

……………………..                                        

……………………..                                        

……………………..                                        

……………………..                                        

……………………..                                   

7. Který důvod Vás vedl k účasti na jazykovém kurzu španělštiny 

a) snaha o osobní rozvoj (získání nových dovedností)

b) zájem o jazyk 

c) cestování do zahraničí 

d) požadavek ze strany zaměstnavatele

e) lepší finanční ohodnocení 

f) výhodná cena kurzu 

Jiný důvod…………………………………

8. Důvod, kvůli kterému jste s účastí na kurzu španělštiny váhal(a)

a) nedostatek volného času 

b) velké pracovní vytížení

c) finanční stránka 

d) nedostatek informací o kurzu 

e) zklamaly mě dřívější kurzy
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f) cítím se starý(á)

Jiný……………………………

                                         Děkuji za vyplnění dotazníku 




