
  

Přílohy 

Příloha 1: Dotazník MV-6-Ţ: obecná výkonová motivace 

Milí žáci/žákyně, 

obracím se na vás s prosbou o pomoc při výzkumu pohnutek a obav pojících se na školní 

činnosti, hodnocení a učení. V následujícím dotazníku najdete 14 různých možných postojů 

k učení a klasifikaci. Vaším úkolem je zakrouţkovat tu moţnost, která se na vás nejvíce 

hodí. Pracujte, prosím, pokud moţno rychle, nejde o jednotlivé předměty, jak se v nich 

cítíte, nýbrţ o váš celkový, převaţující pocit ze školy. 

Váš názor je pro mne velmi důleţitý. Prosím vás o upřímnost, vaši učitelé se nedozví 

vaše konkrétní názory. Děkuji za ochotu a pomoc s vyplněním všech 4 dotazníků. 

 

I. Abych byl vynikajícím ţákem, 

       o to stojím: 

1) moc 

2) dost 

3) středně 

4) moc ne 

5) vůbec ne 

 

II. Dobré známky pro mne mají: 

 

1) velmi vysokou hodnotu 

2) vysokou hodnotu 

3) někdy mají, někdy nemají 

vysokou hodnotu 

4) nemají vysokou hodnotu 

5) mají velmi malou hodnotu 

 

 

III. Při učení se mi daří soustředit 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) většinou ne 

5) téměř nikdy 

 

IV. Při učení jsem: 

 

1) hodně pečlivý 

2) dost pečlivý 

3) středně pečlivý 

4) málo pečlivý 

5) vůbec nejsem pečlivý 

 

V. Ve škole se hlásím: 

 

1) vţdycky, kdyţ je to moţné 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

VI. Kdybych si mohl vybrat, chtěl 

bych být známkovaný: 

 

1) ve všech předmětech 

2) ve většině předmětů 

3) jenom v některých 

předmětech 

4) jenom v jednom nebo ve 

dvou předmětech 

5) v ţádném předmětu 



  

 

VII. Mám-li před vysvědčením 

nerozhodnou známku, 

přihlásím se, abych byl 

vyzkoušen: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

 

VIII. Kdyţ mám být zkoušený, tak 

mám strach: 

 

1) téměř vţdycky 

2) dost často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

IX. Mám-li být upřímný, tak se 

školy: 

 

1) hodně bojím 

2) dost bojím 

3) trochu bojím 

4) moc nebojím 

5) vůbec nebojím 

 

 

X. Kdyţ máme psát nějakou 

písemnou práci: 

 

1) mám téměř vţdycky 

chuť nejít do školy 

2) mám často chuť nejít do 

školy 

3) mám někdy chuť nejít 

do školy 

4) moc mi to nevadí 

5) vůbec mi to nevadí

 

XI. Kdyţ jsem zkoušený a moc 

neumím: 

 

1) mám vţdycky pocit, ţe 

bych se nejraději sebral 

a odešel 

2) mám často pocit, ţe 

bych se nejraději sebral 

a odešel 

3) mám někdy takový pocit 

4) nemám většinou takový 

pocit 

5) nemívám takový pocit 

téměř nikdy 

 

XII. Kdyţ jdu ráno do školy, mívám 

strach, jak to zase dopadne: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

XIII. Špatných známek se obávám: 

 

1) hodně 

2) dost 

3) někdy ano, někdy ne 

4) málo 

5) vůbec 

 

XIV. Kdyţ ve škole píšeme písemnou 

práci, počítám raději s tím, ţe 

dostanu horší známku: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Dotazník MV-6-Ţ: matematika 

Vaším úkolem v tomto dotazníku je znovu se zamyslet a zakroužkovat tu možnost, která se na 

vás nejvíce hodí. Nyní jde ale o to, jak se cítíte v jednotlivých předmětech. Je možné, že to 

budete cítit stejně nebo jinak, obojí je v pořádku. 

 

Vyplňte tento dotazník, jak to cítíte v: MATEMATICE 

 

 

 

I. Abych byl vynikajícím ţákem, 

o to stojím: 

 

1) moc 

2) dost 

3) středně 

4) moc ne 

5) vůbec ne 

 

 

II. Dobré známky pro mne mají: 

 

1) velmi vysokou hodnotu 

2) vysokou hodnotu 

3) někdy mají, někdy nemají 

vysokou hodnotu 

4) nemají vysokou hodnotu 

5) mají velmi malou hodnotu 

 

 

III. Při učení se mi daří soustředit 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) většinou ne 

5) téměř nikdy 

 

 

IV. Při učení jsem: 

 

1) hodně pečlivý 

2) dost pečlivý 

3) středně pečlivý 

4) málo pečlivý 

5) vůbec nejsem pečlivý 

 

 

 

 

 

V. Na hodině se hlásím: 

 

1) vţdycky, kdyţ je to moţné 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

VI. Kdybych si mohl vybrat, chtěl 

bych být známkovaný: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

VII. Mám-li před vysvědčením 

nerozhodnou známku, přihlásím 

se, abych byl vyzkoušen: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

VIII. Kdyţ mám být zkoušený, tak 

mám strach: 

 

1) téměř vţdycky 

2) dost často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

 



 

IX. Mám-li být upřímný, tak se 

matematiky: 

 

1) hodně bojím 

2) dost bojím 

3) trochu bojím 

4) moc nebojím 

5) vůbec nebojím 

 

 

X. Kdyţ máme psát nějakou 

písemnou práci: 

 

1) mám téměř vţdycky chuť 

nejít do školy 

2) mám často chuť nejít do 

školy 

3) mám někdy chuť nejít do 

školy 

4) moc mi to nevadí 

5) vůbec mi to nevadí 

 

 

XI. Kdyţ jsem zkoušený a moc 

neumím: 

 

1) mám vţdycky pocit, ţe 

bych se nejraději sebral a 

odešel 

2) mám často pocit, ţe bych 

se nejraději sebral a odešel 

3) mám někdy takový pocit 

4) nemám většinou takový 

pocit 

5) nemívám takový pocit 

téměř nikdy

 

XII. Kdyţ jdu ráno do školy, 

mívám strach, jak to zase 

dopadne: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

XIII. Špatných známek se obávám: 

 

1) hodně 

2) dost 

3) někdy ano, někdy ne 

4) málo 

5) vůbec 

 

 

XIV. Kdyţ píšeme písemnou práci, 

počítám raději s tím, ţe 

dostanu horší známku: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 



 

Příloha 3: Dotazník MV-6-Ţ: český jazyk 

 

Vyplňte tento dotazník, jak to cítíte v: ČESKÉM JAZYCE 

 

I. Abych byl vynikajícím ţákem, 

 o to stojím: 

1) moc 

2) dost 

3) středně 

4) moc ne 

5) vůbec ne 

 

II. Dobré známky pro mne mají: 

 

1) velmi vysokou hodnotu 

2) vysokou hodnotu 

3) někdy mají, někdy nemají 

vysokou hodnotu 

4) nemají vysokou hodnotu 

5) mají velmi malou hodnotu 

 

III. Při učení se mi daří soustředit 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) většinou ne 

5) téměř nikdy 

 

IV. Při učení jsem: 

 

1) hodně pečlivý 

2) dost pečlivý 

3) středně pečlivý 

4) málo pečlivý 

5) vůbec nejsem pečlivý

 

V. Na hodině se hlásím: 

 

1) vţdycky, kdyţ je to 

moţné 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

VI. Kdybych si mohl vybrat, 

chtěl bych být známkovaný: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

VII. Mám-li před vysvědčením 

nerozhodnou známku, 

přihlásím se, abych byl 

vyzkoušen: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

VIII. Kdyţ mám být zkoušený, tak 

mám strach: 

 

1) téměř vţdycky 

2) dost často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

 



 

IX. Mám-li být upřímný, tak se 

českého jazyka: 

 

1) hodně bojím 

2) dost bojím 

3) trochu bojím 

4) moc nebojím 

5) vůbec nebojím 

 

 

X. Kdyţ máme psát nějakou 

písemnou práci: 

 

1) mám téměř vţdycky 

chuť nejít do školy 

2) mám často chuť nejít 

do školy 

3) mám někdy chuť nejít 

do školy 

4) moc mi to nevadí 

5) vůbec mi to nevadí 

 

XI. Kdyţ jsem zkoušený a moc 

neumím: 

 

1) mám vţdycky pocit, ţe 

bych se nejraději 

sebral a odešel 

2) mám často pocit, ţe 

bych se nejraději 

sebral a odešel 

3) mám někdy takový 

pocit 

4) nemám většinou 

takový pocit 

5) nemívám takový pocit 

téměř nikdy

 

XII. Kdyţ jdu ráno do školy, 

mívám strach, jak to zase 

dopadne: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

XIII. Špatných známek se obávám: 

 

1) hodně 

2) dost 

3) někdy ano, někdy ne 

4) málo 

5) vůbec 

 

XIV. Kdyţ ve škole píšeme 

písemnou práci, počítám 

raději s tím, ţe dostanu horší 

známku: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 



 

Příloha 4: Dotazník MV-6-Ţ: anglický jazyk 

 

Vyplňte tento dotazník, jak to cítíte v: ANGLICKÉM JAZYCE

 

I. Abych byl vynikajícím ţákem, 

 o to stojím: 

1) moc 

2) dost 

3) středně 

4) moc ne 

5) vůbec ne 

 

 

II. Dobré známky pro mne mají: 

 

1) velmi vysokou hodnotu 

2) vysokou hodnotu 

3) někdy mají, někdy nemají 

vysokou hodnotu 

4) nemají vysokou hodnotu 

5) mají velmi malou hodnotu 

 

 

III. Při učení se mi daří soustředit 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) většinou ne 

5) téměř nikdy 

 

 

IV. Při učení jsem: 

 

1) hodně pečlivý 

2) dost pečlivý 

3) středně pečlivý 

4) málo pečlivý 

5) vůbec nejsem pečlivý 

 

V. Na hodině se hlásím: 

 

1) vţdycky, kdyţ je to 

moţné 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

VI. Kdybych si mohl vybrat, 

chtěl bych být známkovaný: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy  

5) téměř nikdy 

 

 

VII. Mám-li před vysvědčením 

nerozhodnou známku, 

přihlásím se, abych byl 

vyzkoušen: 

 

1) téměř vţdycky 

2) většinou 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

VIII. Kdyţ mám být zkoušený, tak 

mám strach: 

 

1) téměř vţdycky 

2) dost často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 

 



 

 

IX. Mám-li být upřímný, tak se 

angličtiny: 

 

1) hodně bojím 

2) dost bojím 

3) trochu bojím 

4) moc nebojím 

5) vůbec nebojím 

 

X. Kdyţ máme psát nějakou 

písemnou práci: 

 

1) mám téměř vţdycky 

chuť nejít do školy 

2) mám často chuť nejít 

do školy 

3) mám někdy chuť nejít 

do školy 

4) moc mi to nevadí 

5) vůbec mi to nevadí 

 

XI. Kdyţ jsem zkoušený a moc 

neumím: 

 

1) mám vţdycky pocit, ţe 

bych se nejraději 

sebral a odešel 

2) mám často pocit, ţe 

bych se nejraději 

sebral a odešel 

3) mám někdy takový 

pocit 

4) nemám většinou 

takový pocit 

5) nemívám takový pocit 

téměř nikdy 

 

XII. Kdyţ jdu ráno do školy, 

mívám strach, jak to zase 

dopadne: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

XIII. Špatných známek se obávám: 

 

1) hodně 

2) dost 

3) někdy ano, někdy ne 

4) málo 

5) vůbec 

 

XIV. Kdyţ ve škole píšeme 

písemnou práci, počítám 

raději s tím, ţe dostanu horší 

známku: 

 

1) téměř vţdycky 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) téměř nikdy 

 

 
 


