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- To, že žáci na 2.stupni školy nepociťují ve vyučování strach tak často jako žáci na 
1.stupni je domněnka, nebo tvrzení, opřené i o další zdroje?

- Do jaké míry vstupuje podle autorky do motivace žáků vyučovací obsah?

- Důležité a permanentně aktuální téma, spojené s profesním zázemím autorky
- Obecná formulace cíle, který si klade autorka – zmapovat problematiku související 

s motivací k učení – do značné míry určila podobu textu: z tohoto mapování  není 
příliš zřetelné, co na této mapě bude výrazné a co ustoupí – kvůli orientaci – do 
pozadí.

- Za pozitivní považuji to, že autorka pracuje s širším pohledem na motivaci v učení,  
zároveň by to však vyžadovalo přemýšlet konzistentněji od rámců (pedagogika 
úspěchu?) ke konkrétním situacím ve výuce. To se v textu autorce ne příliš daří a 
výklad je tak trochu o všem - a pak málo o čem.

- Z cenný považuji vhled do terénu výuky na 2.stupni základní školy – tzv. 
výzkumnou sondu. Bez metodologické vybavenosti autorky je však tato část práce
dodatkem, který je sporný ( resp. nelze jej nazvat výzkumnou sondou). Pokud by 
autorka konkrétněji popsala svoji výuku – od pojetí výuky, která by měla motivovat 
až k jednotlivým situacím, měla by jednak lepší materiál pro přípravu rozhovoru, 
jednak  - vedle analýzy literatury k tématu – také základ pro hlubší reflexí dané 
problematiky. (Př. Které úkolové situace byly pro děti motivující? Jak ona sama 
nastavuje klima, které má vliv na motivaci k učení? Které situace jsou nudné? atp.)






