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1. Jak vnímáte vztah mezi kázní při vyučování a motivací žáků? 

      2. Na s. 23 označujete za hlavního viníka nudy a nesoustředěnosti žáků televizní a počítačové  
programy a hry, založené na rychlém střídání jednotlivých dějů. Naproti tomu na s. 49
zdůrazňujete nutnost činnosti ve vyučování střídat, jestliže se žáci začínají nudit.
Kde je podle Vás hranice mezi pozitivním a negativním působením střídání (činností, dějů)
ve vztahu k nudě a soustředění?

      3. Na s. 54 se se čtenáři loučíte citátem B. R. Bugelského:„Když se žák nic nenaučí, učitel 
z předmětu propadá.“ Platí tato věta za všech okolností? Jestliže ano, zdůvodněte, jestliže ne, 
uveďte příklad.

     Autorka se v předkládané práci zaměřuje na závažné a vysoce aktuální téma pedagogiky    
a pedagogické psychologie s cílem zmapovat problematiku související s motivací k učení, 
respektive s jejím nedostatkem, u žáků druhého stupně základních škol. Práce je členěna      
do dvou částí – teoretické a empirické. 
     V teoretické části se autorka nejprve zaměřuje na teoretická východiska motivace a pro-
blematiku motivačních konfliktů. Následuje kapitola objasňující vývojová specifika žáků ve vě-
ku 11-16 let. Těžiště práce spatřuji ve 4. kapitole podrobně se zabývající motivací ve školním 
prostředí – zejména interakcí učitele a žáka. Oceňuji vyústění práce v podkapitolu nastiňující 
četné možnosti rozvoje motivace žáka k učení v oblasti potřeb poznávacích, sociálních i výko-
nových.
     Praktická část je zdařilým propojením autorčiných zkušeností z výuky (metodou 
pozorování) s výsledky výzkumné sondy uskutečněné na vzorku 55 žáků metodou 
polostrukturovaného rozhovoru, ze které vyplynulo sedm faktorů, které motivaci ovlivňují.
Autorka prokázala dobrou schopnost analyzovat zjištěné nálezy a také schopnost určitého 
nadhledu vzhledem ke zkoumané problematice. 

     Autorka vychází z vhodně zvolené literatury, citační aparát používá v souladu s normou, 
jazyk práce je kultivovaný.

     Drobným nedostatkem práce jsou formální a grafické nepřesnosti - např. umístění 
Poděkování a Prohlášení na horní část stránky, nelogicky prázdná polovina stránky č. 30, 
tučné zvýraznění jen poloviny slova, nezarovnané okraje u Seznamu literatury.




