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ABSTRAKT:  

Cílem práce je zmapovat, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní úkolové 

situaci, resp. při práci na matematickém úkolu. Zaměřujeme se především na situační 

motivaci, ale i na dlouhodobé motivační charakteristiky žáka. Analyzujeme především 

pojem zaujetí úkolem v matematice, který operacionalizujeme přes následující indikátory: 

kognitivní, behaviorální a emoční. Prověřujeme teoretický předpoklad, zda má zaujetí 

pozitivní dopad na kvalitu práce v matematice. Teoreticky analyzujeme zejména 

následující motivační proměnné: postoje žáků k předmětu, učební motivace, individuální 

zájem, situační zájem, cílová orientace, výkonová motivace, flow zážitek a vnímaná osobní 

zdatnost. V druhé části práce budeme teoretická východiska prověřovat v experimentu, 

který byl realizován v roce 2012 na základních školách v předmětu matematika.  

Data byla získávána na základě dotazníkového šetření a rozhovorů s učiteli. 

V dotaznících a pracovních listech byly operacionalizovány výše uvedené motivační 

proměnné. K jejich analýze používáme jak statistické zpracování, tak kvalitativní 

metodologii, kdy analyzujeme rozhovory s učiteli matematiky z hlediska námi 

sledovaných motivačních proměnných. 

 Výsledky ukazují, že pojem zaujetí úkolem není svorníkem pozitivních dopadů 

na kvalitu práce žáka. Závěry výzkumu podporují dlouhodobé motivační charakteristiky 

před situačními. Dominantní úlohu sehrávají především kognitivní faktory, zejména 

prožitek vlastního nadání na předmět a vnímaná osobní zdatnost.  
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ABSTRACT: 

 The objective of the presented research is to map which various motivational 

factors play an important role in school task situation, more precisely during working 

on mathematics task. We focus especially on situational motivation but also on long-term 

motivational characteristics. We verify pupils´ captivation through behavioral, cognitive 

and emotional indicators. We ascertain the impact of captivation on pupil´s work 

on the task and subsequently pupil´s achievement in the task. We theoretically analyze 

especially the following motivational variables: attitudes to school subject, motivation 

to learn, individual interest, situational interest, target orientation, achievement motivation, 

flow experience and self-efficacy.  

We verify the theoretic fundaments in an experiment that was realized in 2012 

at various types of primary schools in mathematics. This study used a questionnaire survey 

approach, tasks done by children and interviews with mathematics teachers to collect data. 

For data analysis we used quantitative and qualitative approach.  

Results reveal captivation has not positive impact on quality of pupil´s work 

on the task. Findings support relevance long-term motivational characteristic than 

situational characteristics. In school task situation cognitive factors play dominant role e.g. 

perceived talent for mathematics and self-efficacy. 
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1. ÚVOD 

 

 Učitelé i odborníci, kteří jsou spjati se školním prostředím, často řeší otázku nízké 

motivovanosti žáků v matematice a jejího dopadu na práci a znalosti získané v hodinách 

matematiky. Lidská motivace je složitý psychologický konstrukt, v této práci se ale 

nezabýváme touto problematikou v celé její šíři, zaměřujeme se především na žákovskou 

motivaci ve škole. Náš záměr je popsat úkolovou situaci ve škole zejména z hlediska 

situačních motivačně působících faktorů, které mohou ovlivnit její průběh, ale 

i dlouhodobých charakteristik žáka. V této práci vycházíme z toho, co se domníváme 

na základě dlouhodobějšího pohledu na problematiku (Kmínková 2009; Kmínková, 

Pavelková 2011; Pavelková, Hrabal 2012;), že by mohlo hrát roli ve školní úkolové situaci 

a současně se inspirujeme některými teoretickými a výzkumnými zjištěními, které se váží 

k různé konceptualizaci motivace. Inspirační zdroje k této tématice jsou velmi pestré. 

 Ve školní úkolové situaci se zaměřujeme jak na vnitřní faktory (žákovy dispozice, 

motivace), tak i na vnější faktory (zadaný úkol, učitel, konkrétní situace). Ve školní 

úkolové situaci předpokládáme, že mohou hrát roli faktory vážící se na žáka, vážící se 

na daný úkol, na daný předmět, na osobnost učitele i náhodné vnější vlivy, apod. Pokud se 

podíváme konkrétně na charakteristiky žáka, které mohou mít v dané situaci vliv, patří 

mezi ně rozvinutí potřeb (např. poznávací, výkonová motivace žáka), cílová orientace, 

postoje žáka k předmětu, vnímané osobní nadání na předmět, flow zážitek a další. Dále lze 

předpokládat, že vliv budou mít i situační charakteristiky jako je např. subjektivně vnímaná 

obtížnost úlohy a situačně - emoční nastavení žáka. Stále je však nutné mít na paměti to, že 

jednotlivé faktory se v daném okamžiku prolínají, např. žák, který odmítá investovat úsilí 

do práce na matematickém úkolu, se tak může projevovat z důvodu nedostatečně 

vnímaného vlastního nadání na předmět, negativního vztahu k matematice (postoje 

k předmětu) ale i z potřeby vyhnout se neúspěchu (výkonové motivace) atd. 

Velká pozornost je v práci věnována pojmu zaujetí úkolem, který je diskutován 

laickou veřejností i v odborných kruzích. Ověřujeme obecně postulovaný předpoklad, že 

zaujetí v matematice je předpokladem úspěšnosti v matematice. Snažíme se rozkrýt jeho 

postulované indikátory. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2. 1 Žákovská motivace 

 

 Když uvažujeme o důvodech toho, proč konkrétní žák jedná při vyučovací hodině 

určitým způsobem, můžeme přemýšlet jednak o jeho osobnostních dispozicích, a jednak 

o vlivech situace, ve které se nachází. Důležitým ukazatelem motivace může být to, jak 

jednání probíhá (např. zahájení, rychlost, hladkost průběhu, směřování k cíli, vzdor 

překážkám). 

 U prvního důvodu předpokládáme existenci určitých individuálně specifických 

dispozic, které mají vliv na chování člověka. Je jich celá řada. V psychologii motivace se 

používá k popisu takových osobitých dispozic pojem motiv. Motiv v užším smyslu chápání 

je definován jako vědomé záměry či vědomé cíle jednání, v jeho širším pojetí vyjadřuje 

cíle chování obecně, tj. i nevědomé účely chování (Nakonečný 1995). Motiv poukazuje na 

skutečný objekt nebo cíl, který motivuje jedince. 

Pokud se zaměříme spíše na vlivy, které určují chování jedince v situaci, pak 

konkrétní situace může vyžadovat specifické jednání, které povede k určitému cíli. 

Důležitá proměnná, která v dané situaci hraje roli, je pravděpodobnost, že cíle bude 

dosaženo. 

Třetí směr, jak motivované chování probíhá, může být popsáno jako volní regulace 

chování, která se vyznačuje vědomou volbou cíle a prostředků k jeho dosažení. Takové 

chování řízené vůlí jedince označujeme také jako záměrné jednání. Když uvažujeme 

o školním výkonu žáka, pravděpodobně zde hrají určitou roli i jeho volní vlastnosti žáka 

(např. vytrvalost, svědomitost, zásadovost apod.). 

 Tato práce je zaměřena především na osobnostní pojetí motivace, které klade hlavní 

důraz na motivační dispozice, ale i na vliv situace. 

 Žákovská motivace hraje bezesporu ve školním prostředí významnou roli. 

„Motivace je proces psychické regulace, na němž závisí směr lidské činnosti, jakož 

i množství energie, kterou je člověk ochoten obětovat na realizaci daného směru … 

motivace je vnitřní proces podmiňující úsilí dospět k určitému cíli.“ (Reykowski 1977 
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in Nakonečný 2004, s. 455). Motivace aktivizuje a směruje činnost jedince vedoucí 

k určitému vytčenému cíli. 

 Motivaci rozlišujeme vnitřní a vnější. Vnitřní motivace (v jejím širším vymezení 

dle Rheinberga 1980) je poznávací motivace, tzn., chci vědět, výkonová motivace, tzn., 

chci dosáhnout a také flow motivace, tzn. prožívat stimulaci. Pokud jde o poznávací 

motivaci, vnitřně motivovaný žák (užší pojetí vnitřní motivace) se učí proto, že učení je 

pro něj zdroj poznání a sama učební činnost uspokojuje danou potřebu (Hrabal, Man, 

Pavelková 1989). Takový žák spontánně plní úkoly a dělá je plně „z vlastní vůle“. 

Bezesporu má vnitřní motivace pozitivní dopad na školní úspěšnost žáků a jejich kvalitu 

učení. To se projevuje zejména ve vyšší kvalitě porozumění a pochopení souvislostí dané 

látky, v menší unavitelnosti při učení, v lepší koncentraci, v častějším a kvalitnějším 

zapamatování dané látky, ve větší angažovanosti v učební činnosti a v častějším pociťování 

vnitřního uspokojení z učební činnosti. Pokud je vnitřní motivace navozena, tak bývá stálá 

a napomáhá kontinuální motivaci k učení i po skončení povinné školní docházky. Žáci 

s rozvinutou vnitřní motivací volí většinou i náročnější vzdělávací dráhu. Zájmy, co by 

psychologický koncept, kterým se také věnujeme v této práci, u člověka působí právě jako 

vnitřní motivace. 

 O vnější motivaci mluvíme tehdy, když se žáci učí proto, aby dosáhli zadaného cíle, 

jehož splnění skýtá určitou odměnu, např. pochvalu od učitele, obdiv spolužáků, radost 

rodičů atd. Dříve se mělo za to, že vnější motivace „tlumí“ motivaci vnitřní. Nové 

výzkumy (Deci, Vallerand, Pelletier, Ryan 1991) ukazují, že oba dva typy motivace se 

dostávají do velmi složitých vzájemných vztahů, a že vnější motivace velmi vhodně 

doplňuje vnitřní motivaci, zvláště pro situace a náročné dlouhodobé cíle, které jen velmi 

těžko mohou spadat do oblasti zájmů. Vnější motivace může být jak krátkodobá, tak 

dlouhodobá a její různé druhy se posuzují dle míry, jak se přibližují vnitřní motivaci. 

Motivace může být krátkodobá i dlouhodobá. Krátkodobou motivací je, když rodiče 

slíbí dítěti za dobrou známku z nadcházející písemky z matematiky, že půjdou do kina. 

Dlouhodobá motivace je to v tom případě, kdy se jedinec snaží mít dobré známky 

z matematiky celé studium na gymnáziu, protože chce studovat matematiku na vysoké 

škole. V naší práci nás zajímají obě tato hlediska – aktuální i dlouhodobé. 

V prostředí školy je zajímavý i fenomén nemotivovanosti (amotivaiton). Příčiny 

nemotivovanosti ve škole mohou být různé. My se v práci zaměřujeme především 
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na nedůvěru ve vlastní schopnosti, nedůvěru v učení (tzn., že nám učení nepřinese žádné 

výsledky) nebo tím, že učení je pro žáka namáhavé, nebo že žáka přitahuje něco jiného.  

Koncept motivace v psychologii se neustále vyvíjí, v 70. letech 20. století došlo 

k posunu od strukturálního pojetí tohoto fenoménu k přístupu procesuálnímu a do dnešní 

doby není otázka lidské motivace uzavřena. 

 

 

2. 1. 1 Strukturální přístup k motivaci 

 

 Strukturální p řístup ke konceptu motivace přetrvával do 70. let 20. století. 

V tomto přístupu šlo o výčet všech motivační sil. V 70. letech 20. století formuloval Locke 

(1968) tzv. Teorii stanovování si cílů (goal setting theory), která poukazovala na vliv 

incentivní hodnoty cíle na výkon. Podle Cloningera (1996) jsou osobní cíle klíčovým 

místem k pochopení nejen motivace, ale i celé osobnosti jedince. Motivační struktura je 

pak popisována jako osobně konzistentní způsob volby osobních cílů a způsobů usilování 

o ně. Incentivní hodnota cíle se odvíjí jednak od hodnoty připisované cíli a jednak 

od subjektivně pociťované pravděpodobnosti, že cíle bude dosaženo. Koncept motivační 

struktury je založen na teorii aktuálních zájmů (current concerns), latentním mozkovém 

procesu, který stojí v pozadí explicitně popsatelného procesu „mít cíl“. Tento latentní 

proces umocňuje emoční, percepční, kognitivní a motivační cílově zaměřené odpovědi 

na podněty, a tak podporuje proces usilování o cíl. Motivační struktura je koncept 

označující individuální soubor cílů a způsoby, jak se k nim vztahujeme. 

Motivační struktura člověka zahrnuje od implicitních, našemu vědomí skrytých 

motivů, po explicitní rovinu osobních cílů, o něž daný člověk usiluje. Motivy rozlišujeme 

vnější, vycházející z prostředí (snažím se při matematice, aby mě paní učitelka pochválila) 

a vnitřní, vycházející z jedince (snažím se při matematice, protože to chci umět). 

V psychologii motivace se v průběhu vývoje této oblasti vytvořila řada různých přístupů, 

které zdůrazňují různé aspekty motivačních procesů. 

Nakonečný (1995) rozlišuje u motivů jejich formy a druhy. Formy motivů jsou 

vyjadřovány termíny jako potřeby, zájmy, ideály; druhy motivů poukazují na jejich 

konkrétní obsah, např. potřeba bezpečí, jistoty, hlad. Za základní formu motivů jsou 

pokládány potřeby, z nichž se ostatní formy motivů vyvíjejí. Potřeby bývají rozdělovány 
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(Hrabal 1989) na vrozené (primární) a získané (sekundární). Školní zdatnost ovlivňuje, jak 

ukazují výzkumná zjištění (Hrabal, Man, Pavelková 1989), úroveň rozvoje nejméně tří 

oblastí sekundárních potřeb (získané učením, během života). Jsou to potřeby poznávací, 

výkonové, sociální (sociální kontext ve škole). Jsou úzce spjaty s učební činností, jejím 

průběhem, výsledkem a podmínkami, ve kterých se tato činnost uskutečňuje. 

Struktura potřeb je hierarchicky uspořádána a její teorií se zabývá mnoho autorů. 

Nejvýznamnější je Maslowova teorie potřeb. Maslow (1943 in Nakonečný 1995) 

klasifikuje potřeby hierarchicky z hlediska jejich naléhavosti, s  jakou jsou vnitřně 

prožívány. Vývojově nejnižší jsou fyziologické potřeby (př. hlad, žízeň), dále potřeby 

bezpečí (jistota, stabilita, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu, potřeba struktury 

apod.), afiliační potřeby (potřeby lásky, náklonnosti a potřeba někam patřit), potřeby 

uznání (potřeby dosažení úspěšného výkonu a potřeby prestiže), potřeby seberealizace 

(touha po sebenaplnění, tendence uskutečnit to, čím potencionálně jsem, potřeby vědění, 

porozumění, estetické).  

V této práci u žáků zjišťujme také motivační zdroje učební činnosti coby pohnutky 

ke školní práci, které částečně vycházejí z Maslowovy teorie potřeb (viz výše), jako je 

např. potřeba pozitivních vztahů (učitelé), touha po vyniknutí a prestiži (ostatní žáci), 

poznávací motivace (předmět), morální motivace, výkonová motivace, perspektivní 

orientace. Dále tato práce sleduje i potřebu seberealizace - konkrétně poznávací motivaci a 

v jejím rámci speciálně zájmy a jejich vliv ve školní úkolové situaci. 
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2. 1. 1. 1 Zájmy 

 

 Teorie zájmů je v psychologii rozpracována v rámci teorie motivace. Doposud 

neexistuje adekvátní teorie zájmů, pouze řada teoretických konceptů. Jako psychologická 

proměnná má zájem dlouhou historii. V posledních 30 letech se zájmem odborníci zabývají 

systematicky. 

Zájem je interpretován jako na obsahu závislá motivační proměnná, která má 

důležitý vliv na učení a směr lidského vývoje. Krapp (2007) zájem popisuje jako 

multidimensionální konstrukt, který má blízký vztah k procesuálně orientovaným 

motivačním konceptům, jako je vnitřní motivace nebo schopnost sebedeterminace. 

Existuje řada přístupů k popsání zájmu. V literatuře existuje pět charakteristik zájmu, 

na kterých se odborníci shodují (in Renninger, Hidi 2011). Za prvé, zájem je závislý 

na obsahu či objektu a projevuje se individuálním zaměřením pozornosti nebo závazkem 

k určité činnosti či objektům. Za druhé, zájem zahrnuje určitý vztah mezi osobou a okolím 

a je udržován skrze jejich interakci. Potenciál pro vznik zájmu je v genetické výbavě 

člověka a jeho okolí ovlivňuje směr jeho vývoje. Za třetí, zájem má kognitivní i afektivní 

komponenty, ačkoli relativní množství obojího se liší v závislosti na fázi zájmu. Za čtvrté, 

osoba si nemusí být vždy vědoma svého zájmu v průběhu samotné činnosti. Učící se 

jedinec si nemusí být vědom svého zájmu, jež vznikl až v průběhu činnosti. Nebo 

v pozdějších fázích zájmu může být učící se jedinec natolik pohlcen činností, že si toho 

není vůbec vědom. Za páté, zájem má neurologický základ. Mozkové aktivace se liší, když 

učící je a když není pohlcen zájmem. 

Podle Krappa (2007) většina zájmů, které jsou relevantní k učení a práci, existují 

pouze po určitou dobu a jsou spouštěny externími incentivami (např. situační zájem). Jsou 

ale také zájmy závislé na obsahu, které jsou relativně stabilní pro dlouhý časový úsek a 

mají význam v životním směřování a ve vývoji člověka. Důležitou otázkou zůstává, jak 

zájem, co by psychologický konstrukt, může být odlišen od jiných motivačních konceptů.  

Vzhledem k existenci mnoha různých definic zájmů se někteří odborníci snaží 

o nalezení společných prvků v jednotlivých definicích. Například Lacerbeau (1955 

in Hyhlík, Nakonečný 1995) spatřuje v různých definicích zájmů tři společné prvky: 

a) mobilizaci pozornosti, b) citový vztah, c) snahovou tendenci. 
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Zájem je nyní uznáván jako kritická kognitivní a afektivní motivační proměnná, 

která poutá pozornost, usnadňuje učení v různých oblastech v jakémkoliv věku a vyvíjí se 

skrze zkušenosti. Způsob, jakým zájem vzniká a působí na učení, se mění závisle na tom, 

zda osoba je v dřívější či pozdější fázi vývoje zájmu. Podle Krappa (2007) je zájem úzce 

spjat s kognitivními procesy změny. Jedinec, který je zaujat určitou oblastí, není spokojen 

se svou současnou úrovní znalostí či dovedností v této doméně. Jedinec musí mít 

metakognitivní znalosti o věcech, které ještě neví, a situacích, které mu poskytují 

příležitost věnovat se jeho zájmu. Krapp (2007) ve své teorii předpokládá, že struktura 

znalostí z oblasti určitého individuálního zájmu obsahuje také vědomosti o budoucích 

příležitostech pro učení a vývoj v této oblasti. Mnoho aspektů aktivace zájmu je spojeno 

s pozitivními emočními zážitky. 

 Mitchell (1993) ve svém výzkumu v matematických třídách byl první, kdo ukázal, 

jak je nutné rozlišovat mezi aktivitami, které spouští situační zájem a těmi, které ho 

udržují. Zjistil, že skupinová práce s hlavolamy a počítači pravděpodobně spustí 

adolescentní situační zájem, zatímco význam (osobní vztah k obsahu) a účast/zapojení 

(míra, kterým se aktivně účastní studenti) jsou spíše zdroji udržení - které je déle trvající - 

situační zájem.  

 Různí autoři při definování pojmu zájmu zdůrazňují odlišné aspekty tohoto 

fenoménu. Někteří autoři, např. Nakonečný (1995), Rubinštejn (1964, in Hyhlík, 

Nakonečný 1973), definují zájem jako motiv, uchopují tedy tento pojem přes stránku 

poznávací. Zájem nám slouží k poznávání věcí, situací okolo nás. Výše zmínění autoři tedy 

nahlížejí na zájem jako na poznávací činitel. V tomto pojetí je také zájem často předmětem 

zkoumání v oblasti školního prostředí. Zájem lze ale také chápat buď jako samotný zdroj, 

nebo jako produkt poznávací činnosti. 

 Rheinberg, Man, Mareš (2005) kromě emocionálního aspektu zájmu v něm vidí 

i hodnotový aspekt. Jedinec podle nich považuje svoji oblast zájmu za velmi důležitou, 

cennou, hodnotnou. 

Jiný pohled na definice zájmu zaujímá D. E. Supper (1964 in Nakonečný 1995), 

který rozeznává čtyři typy operacionálních definic zájmů: 

1. Zájmy vyjádřené (Zájem je to, co dotazovaný prohlašuje za zajímavé.). 

2. Zájmy manifestované (Zájem je to, čemu člověk dává přednost, na čem se podílí 

atd.). 
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3. Zájmy testové (Zájem je to, nač v experimentální situaci subjekt upíná pozornost, 

co vidí, slyší, co si zapamatovává aj.). 

4. Zájmy inventované (Zájem je to, co je statisticky vyanalyzováno z odpovědí 

subjektu na řadu položených otázek, které se týkají obliby různých činností a předmětů). 

Existuje několik druhů zájmů: individuální zájem, situační zájem, aktuální zájem. 

Jednotlivým typům se podrobněji věnujeme dále v textu. 

 

 

Používaná terminologie v literatuře 

 

 V českém i v anglickém jazyce existuje řada termínů postihující práci žáků 

na školním úkolu. V češtině používáme pojmy jako např. žákovo plné nasazení při práci, 

zaujetí úkolem, pohlcení prací či aktivitou, dělání naplno, aktivní žák v úkolu apod. My 

ve výzkumu pracujeme s pojmem žákovské zaujetí ve školní úkolové situaci, který jsme 

zvolily jako svorník předpokládaných pozitivních motivačních charakteristik. Tento 

předpoklad budeme ověřovat. Zaujatý žák bude v úkolu aktivní, soustředěný, bude se 

snažit v úkolu apod. S termínem zaujetí se často operuje v české pedagogické literatuře 

(např. doporučení typu, že je nutné žáky zaujmout). 

 V anglickém jazyce se pro obdobný pojem, označující stav žáka při práci 

na školním úkolu, používá několik podobných, ne však identických termínů, mezi které 

patří: engagemet (závazek k učení), involvement (zapojení), commitment (závazek, 

oddanost k činnosti), be interested in (zajímat se o), concern (zabývat se), captivation 

(zaujetí). 

 Jednotlivé termíny popisují školní situaci z různých úhlů pohledů. Překlad termínů 

mezi jazyky je komplikovaný, někdy je obtížné najít vhodný a přesný ekvivalent. 

 My se nesnažíme zjistit, který termín nejvíce odpovídá školní úkolové situaci, ale 

zajímá nás reální popis situace.  
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2. 1. 1. 2 Individuální zájem 

 

 Již malé děti si vybírají aktivity, kterým se budou věnovat a upřednostňují určité 

činnosti před jinými. Vznik zájmů (Hyhlík, Nakonečný 1973) souvisí se vznikem tzv. 

sekundárních hodnot a sekundárních motivů. Podle Nejmarka (in Čačka 1998) je asi 

u 50 % dětí již na konci jejich dětství zřejmý určitý stabilnější trend zaměření osobnosti. 

Podle Hyhlíka a Nakonečného (1973) při vzniku zájmů hraje roli celá řada faktorů, 

např. věk, pohlaví, sociální status, výchova apod. Jeden a týž zájem může mít u různých 

lidí různý původ, současně mohou odlišné zájmy jedinců vzniknout ze společného základu. 

Gottfredson (1981 in Krapp 1998) zmapoval vznik profesních zájmů od dětství, kdy 

v první fázi (rané dětství) převládají univerzální zájmy, které se podílejí na utváření 

všeobecných mentálních struktur. Asi od 4 let nastává další fáze, kdy v popředí stojí role 

vývoje podle pohlaví. Pro tuto fázi je charakteristické, že se vyvíjí stejné zájmy u dětí 

stejného věku a pohlaví. Ve třetí fázi (asi od 11 let) je pro mládež typické, že začíná 

reflektovat své současné a budoucí postavení ve společnosti. Poslední stupeň vývoje zájmů 

nastává, když se adolescent zamýšlí nad otázkou, které zájmy jsou význačné pro jeho 

ctnost. 

 Krapp (in Martončik 2011) rozlišuje dvě formy, vývoje konkrétního zájmu: 

a) přechod od situačního (viz kapitola 2. 1. 1. 4) k individuálnímu a b) vývoj zájmové 

oblasti během samotného vývoje člověka. Vývoj konkrétního zájmu rozlišuje tři fáze: 

1. Situační zájem spuštěný vnějším stimulem; 2. Stabilizovaný situační zájem, který trvá 

během fáze učení osoby; 3. Individuální zájem, který představuje relativně trvalou 

predispozici. 

Výsledky výzkumů potvrzují vysokou stabilitu zájmů od období mladší dospělosti 

až po stáří (Martončik 2011).  

 

 

Čtyřfázový model vývoje individuálního zájmu  

 

 Model autorů Renninger, Hidi (2006) popisuje čtyři fáze ve vývoji a prohlubování 

zájmu učícího se jedince od spuštění situačního zájmu, přes udržení situačního zájmu a 
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formující se individuální zájem, k dobře rozvinutému individuálnímu zájmu. Úroveň zájmu 

jedince má vliv na učení, zvláště na pozornost, cíle a hloubku učení. 

 Každá fáze vývoje zájmu je charakterizována různým množstvím emocí, znalostí a 

hodnot (Renninger, Hidi 2006). Délka a charakter těchto fází je pravděpodobně ovlivněn 

individuálním zážitky jedince, temperamentem a genetickými dispozicemi. Tyto čtyři fáze 

jsou považovány za postupné a navzájem odlišné a representují druh kumulujícího se 

progresivního vývoje v situaci, kdy je zájem podporován a udržován, buď skrze snahu 

druhých, nebo skrze výzvy a příležitosti, které člověk v úkolu hledá sám. Navrhovaný 

model poskytuje popis, jak může být zájem rozvíjen a prohlubován. Poukazuje na potřebu 

výzkumníků identifikovat fáze zájmu, kteří ho zkoumají a dopad jejich metod na způsob, 

kterým interpretují své závěry, a navrhuje způsoby, kterými učitelé mohou podporovat 

studenty ve vývoji zájmu na určitém obsahu. 

 1. fáze - spuštění situačního zájmu se vztahuje k psychologickému stavu, který 

vede ke krátkodobým změnám v afektivních a kognitivních procesech. Může být zažehnut 

okolnostmi či znaky textu, jako je nezapadání informací, překvapivé informace, 

identifikace s postavou či osobní význam. Typicky je podporován z vnějšku. 

 2. fáze - udržení situačního zájmu ve vztahu k psychologickému stavu, který je 

následný ke stavu spuštění, zahrnuje zaměření pozornosti a vytrvalost během delší episody 

v čase nebo vzniká opakovaně. Je udržován skrze význam úkolu nebo osobní zapojení.  

Typicky nikoliv výhradně je podporován vnějškově.   

 3. fáze - formující se individuální zájem se vztahuje k psychologickému stavu, jako 

začínající fázi relativně trvalé predispozici hledat opakovaně znovuzávazek s určitými 

třídami obsahu v čase.  

 4. fáze - dobře rozvinutý individuální zájem se vztahuje k psychologickému stavu, 

stejně jako k relativně trvající predispozici znovu se zabývat určitou třídou obsahů 

v průběhu času. Dobře rozvinutý individuální zájem je charakterizován pozitivními pocity 

a lepším ukládáním znalostí, lepšími hodnotami pro určité obsahy než pro jiné aktivity.  

 Závěry studií zájmu navrhují, že učitelé a) mohou pomoci studentům udržet 

pozornost u úkolu do konce, když jsou úlohy výzvou, b) poskytnout příležitost studentům 

dávat zvídavé otázky a c) vybírat či tvořit zdroje, které pozorují řešení problému a tvorbu 

strategií. 
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Význam individuálních zájmů 

 

Když již víme, jak je definován zájem, jak vzniká a vyvíjí se, tak zde vyvstává další 

otázka, a to, k čemu nám zájem slouží, k čemu je člověku dobrý? Proč máme tendenci 

vybírat si jednu nebo dvě užší ohraničené subjektivní oblasti zájmu z velkého počtu 

možností nabízených okolním světem? Pročpak si jich maximálně užíváme a strávíme 

u nich značnou část našeho času? 

 Na co tedy může být zájem dobrý? Tuto otázku se pokusil zodpovědět např. 

Rheinberg (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998). Živá stvoření jsou obdařena 

takovými tendencemi, které jim poskytují tu výhodu, že si vytvářejí sami značnou část 

svých vývojových stimulací. Proto mohou růst jejich kompetence dokonce 

bez kontinuálních požadavků a bez vedení socializačních činitelů. Ve stejný čas lidé 

přijímají najednou mnoho informací o svém okolí (Lorenz, 1943 in Hoffmann, Krapp, 

Renninger, Baumert 1998), a proto je potřeba si podněty vybírat a soustředit se jen na ty 

zvolené. Podle Darwina (Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) tohle všechno 

podporuje možnost adaptace, a proto je i v dnešní době mnoho odborníků, kteří chtějí 

pochopit systém lidské motivace. Jaký může být ale zisk z motivační tendence, která utváří 

zájmy vztažené k určitému objektu? Co základního nám zájem poskytuje? Zájem u osoby 

způsobuje koncentraci a její kognitivní, emocionální a motorické zaměření na určitou část 

okolního světa, a to po delší časovou periodu. 

 Rheinberg (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) se domnívá, že tato 

koncentrace různých funkcí, balík energií a koordinace vysoce vyvinutých operací fungují 

ukázkovým způsobem právě v tu chvíli, kdy jsme nějakým zájmem pohlceni, a to po delší 

časový úsek, než by jinak bylo možné. Trénink jednotlivých aspektů výkonů, jako je 

zaměření pozornosti a vytrvalost, by si jinak u člověka žádal enormní snahu vůle, a proto 

by to mohlo mít jen malou šanci na realizaci, zvláště pak u dětí a dospívajících. Pokud je 

zde základní tendence preferovat silnou interakci s vybranou oblastí subjektů, tak tato 

subjektivní oblast by mohla splnit úlohu stimulace a orientace, která by jinak mohla být 

pouze získána a udržována velkou sílou vůle.  

Ve své vývojové funkci - v tendenci formovat - se zájmy příliš neliší od výkonové 

motivace: obojí vede k uvažování, že člověk se začíná zabývat optimalizací jejich 

fungování. Nicméně, incentivy těchto dvou systémů pracují různě. V případě výkonové 
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motivace má osoba užitek z jeho/jejího optimálního fungování a ze vzniku jeho/jejích 

kompetencí, proto incentivy odkazují na věci uvnitř osoby samotné. V případě zájmu je 

incentiva lokalizována v oblasti subjektu, na který jedinec reaguje, a proto mimo osobu. 

Člověk si během svého života svobodně volí své zájmy, které mu dovolují uspokojovat 

jeho osobní potřeby. Touto cestou člověk naplňuje svou tendenci k seberozvoji, vyvíjí se 

jeho identita. Podle Krappa (1998) vysoká hodnota zájmů spočívá nejen v tom, že se 

jedinec snaží o svém zájmu co nejvíce dozvědět a rozšířit své vědomosti, ale i v tom, že se 

člověk ztotožňuje s předmětem svého zájmu. Zájem lze popsat jako „setrvávající tendenci“ 

věnovat pozornost nebo se těšit nějakou aktivitou či obsahem. 

Podle Čačky (1998) zájem obsahuje a rozvíjí poznávací, citovou i volní stránku 

osobnosti. Nakonečný (1995) uvádí, že zájmy mohou být orientované kognitivně (např. 

zájem o vznik vesmíru), emotivně (např. zájem o hudbu) nebo orientované více konativně 

(např. záliba v hraní na hudební nástroj.). 

Pokud přemýšlíme nad tím, co vše může být předmětem zájmu, tak podle Krappa 

(1998) jím mohou být konkrétní objekty, tematické oblasti světového vědění nebo určité 

třídy činností. Krapp (1998) vidí význam vztahu mezi jedincem a jeho předmětem zájmu 

v subjektivních prožitcích spojených s pozitivními emocionálními stavy a ve vysokém 

subjektivním oceňování předmětu zájmu. 

 Čáp, Mareš (2001) vidí význam zájmu v tom, že se projevuje soustředěním 

pozornosti v příslušném směru, realizací příslušné činnosti, uspokojením z ní, a naopak 

nelibostí při jejím omezování. Zájem má podle Čápa a Mareše (2001) pozitivní dopad na 

učební činnosti, protože při konkrétních učebních situacích vede otevřeně k zaměření a 

k zintenzivnění kognitivní funkce, což má za důsledek zvyšování výkonu paměti. To se ale 

může projevit i negativně při zaujetí sice zajímavým, ale zcela nepodstatným detailem. 

Zájem však může být vyvolán i zajímavostí učebního prostředí, poté mluvíme o situačním 

zájmu. 

 Podle výzkumů Andersona a dalších (in Krapp 1998) má pro porozumění textu a 

pro výkon paměti mnohem větší význam zajímavost textu než jeho srozumitelnost. Tento 

faktor nabývá na své důležitost u slabších čtenářů, např. dyslektiků apod. 
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Individuální zájem a učení 

 

 Pokud výzkumy ukazují, že zájem má vliv na soustředění pozornosti (Čáp, Mareš 

2001; Rheinberg in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998), na realizaci určitých 

činností, pak se nabízí možnost tyto jeho vlastnosti využít při učení. Je to ale možné? 

A pokud ano, tak jakým způsobem? Podle Schiefeleho (in Hoffmann, Krapp, Renninger, 

Baumert 1998) teoretici i praktici v oblasti zájmu se shodují na tom, že zájem hraje 

základní roli v učení. Schiefele (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) 

zdůrazňuje, že při výzkumu vztahu zájmu a učení je nutné brát v potaz vztah mezi učením 

a jinými motivačními proměnnými, jako je vnitřní a vnější motivace, či význam výkonové 

motivace a její role v této problematice.  

 Autoři (Rheinberg 1989; Schiefele 1998) uvádějí, že zájem způsobuje např. tyto 

jevy ovlivňující školní výkon: arousal, flow zážitky, zlepšení pozornosti, strategii 

důkladného čtení, tvorbu poznámek, podtrhávání. 

 Podle Schiefele (1991) je individuální zájem relativně stabilní hodnotová orientace 

směrem k určitému podnětu, zatímco situační zájem je dočasný emocionální stav vyvolaný 

specifickými znaky dané aktivity nebo úlohy. Splnění cíle je nejsilnější determinant 

chování při úloze – motivace k jeho dosažení je opět vnitřní nebo vnější. Nejdůležitějšími 

charakteristikami cíle je jeho obsah, to znamená jeho obtížnost a specifičnost. Obtížnější a 

specifičtější cíle provokují k vyššímu výkonu. Například je rozdíl v instrukci, která zní: 

„Udělej to, jak nejlépe umíš.“, proti velmi obtížnému a specifickému zadání: „Vypočítej 

tento příklad během pěti minut a použij oba možné způsoby řešení.“ 

Podle výzkumů (Hemke 1993 in Krapp 1998) radost z učení ve vztahu ke školnímu 

obsahu stoupá s nástupem do školy, ale v pozdějších letech nepřetržitě ustupuje. Další 

výzkumy v různých zemích (Gardner 1985; Lehrke, Hoffmann a Gardner 1985 in Krapp 

1998) jednoznačně ukázaly, že zájem o matematiku a přírodovědné obory (vyjma biologie) 

v sekundárním stupni klesá u dívek více než u chlapců. Jiné výzkumy (Schiefele a Scheyer 

1994; Wild 1996 in Krapp 1998) ukazují, že zájem o určitý obor koreluje pravidelně 

s hlubší orientací učební strategie. Přesto zůstává nadále nevysvětleno, zda jsou všeobecné 

strategie učení skutečně zodpovědné za efekty, na které je poukazováno u korelačních 

studií zájmů, např. v současných podmínkách školního a akademického učení nelze 
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rozlišit, zda vychází ze zájmů nebo z jiných faktorů, např. z požadavků přípravy 

na zkoušky. 

Některé výzkumy (Oerten 1995 in Krapp 1998) ale ukazují, že škola nemusí být 

pro rozvoj zájmů zvlášť podnětná a někdy může působit až dysfunkčně. Je nutné potvrdit, 

že deskriptivně diferenciované analýzy umožňují jen poznat, jak úzce (velmi obecně 

definované) školní podmínky souvisí s pozorovatelnými rozdíly zájmů mezi třídami. 

Důležitou roli zde hraje osobnost učitele a učební prostředí ve třídě. 

Má-li žák uplatnit své zájmy při výuce, je rozhodující, zda učební situace nabízí 

úlohy, které jsou z oblasti jeho zájmů. Žákovy vyhraněné zájmy mohou být dokonce 

brzdou aktuální učební motivace, pokud „zájmový profil“ žáka vede k aktivnímu 

vyhledávání takových situací, které těmto vyhraněným zájmů odpovídají – tedy mimo 

vyučovací předmět či mimo probírané učivo (Rheinberg, Man, Mareš 2001). 

Individuální zájmy žáků jsme zjišťovaly u jedné třídy (25 žáků) všeobecného 

gymnázia opakovaně po čtyřech letech (poprvé v rámci postupové práce, podruhé v rámci 

diplomové práce Kmínková 2009). Analýza získaných dat ukázala, že jako 

nejfrekventovanější oblast zájmu žáci uvádějí sport. Na druhém místě se umístila literatura, 

za ní informatika, kterou ale uvedli pouze chlapci. Přátelé / posezení v hospůdce a kultura / 

kino / divadlo se umístili shodně na dalším místě. Dále pak žáci uváděli jako své zájmy 

např. turistiku, cestování a výlety s rodinou. Na dalších několika místech s ubývající 

četností se umístily tyto zájmy žáků: filmy, příroda, malování, hudba, historie (dějepis) a 

nakonec automobily. V odpovědích žáků se dále vyskytovaly, i když vždy jen jedinkrát, 

tyto zájmy: hra na hudební nástroj, ruční vyrábění, bunkrologie, pasivní odpočinek, zvířata, 

atd. Téměř žádný z uvedených zájmů žáků nelze v hodinách matematiky systematicky 

využít, proto lze říci (shodně s výsledky postupové práce), že individuální zájmy 

nesehrávají pravděpodobně podstatnou roli při zaujetí při matematice. 
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2. 1. 1. 3 Zájmové zaměření 

 

Dalším hypotetickým faktorem, který by mohl ovlivňovat zaujetí při matematice, je 

zájmové zaměření žáků. Standardizovaný Hrabalův dotazník „Zájmová zaměření žáků“ 

zjišťoval celkové zájmové zaměření každého z žáků. Původně byl vytvořen ke zjištění 

zájmových zaměření žáků posledních ročníků základních škol. V této jeho podobě 

umožňoval určit zájmové zaměření na jednotlivé typy středních škol nebo učebních oborů.  

Zájmové zaměření žáků jsme zjišťovaly v předchozí výzkumné sondě (Kmínková 

2009), kdy jsme použily Hrabalův dotazník ze zdrojů katedry Psychologie, Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy, kde byl upravován a modernizován Kucharskou a 

Hadj Moussovou. Výsledky ukázaly, že ve sledované třídě v podstatě zájmové zaměření 

žáků odpovídá jejich aktuálnímu zájmu, resp. cílové orientaci. Z výsledků dále vyplynulo, 

že má toto zájmové zaměření podobný vliv na zaujetí při matematice jako cílová orientace. 

Vzhledem k tomu, kdy bylo zájmové zaměření pomocí Hrabalova dotazníku testováno, a 

jak vzhledem k cílové orientaci studentů velmi přesně predikovalo, je nutné ocenit 

pravděpodobnou kvalitu této metody, ale zároveň si uvědomit, že jde patrně o velmi 

dlouhodobou charakteristiku žáků.  

 Vzhledem k určitému překrývání konceptů zájmového zaměření žáků a jejich 

cílové orientace, jsme se v této práci rozhodly se zájmovému zaměření dále podrobněji 

nevěnovat.  
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2. 1. 1. 4 Situační zájem 

 

Situační zájem je jeden z druhů zájmů. Podle Hidi & Anderson (1992 in Chen, 

Darst, Pangrazi 2001) ho lze definovat jako přitažlivý efekt aktivity nebo učební úlohy 

na jedince. Krapp (1992, in Schraw, Flowerday, Lehman 2001) popisuje situační zájem 

jako spontánní, přechodný a okolím aktivovaný. Situační zájem Schraw & Lehman (2001) 

definuje jako „dočasný zájem“, který vzniká spontánně díky faktorům z prostředí, jako 

jsou instrukce k úkolu nebo přitažlivý text. 

Situační zájem je pokládán za silný motivační činitel, který vede učícího se jedince 

k účasti na učební činnosti (Deci, 1992 in Chen, Darst, Pangrazi 2001). Situační zájem má 

podle Rennigera (1992, in Chen, Darst, Pangrazi 2001) unikátní krátkodobé i dlouhodobé 

motivační efekty na učícího se jedince v oblastech matematiky, čtení a dějepisu. 

Situační zájem se ukazuje být obzvlášť důležitý v upoutání pozornosti žáků, 

zatímco individuální zájem může být důležitý v udržení pozornosti. (Hidi & Baird 1986; 

Mitchell 1993). Podle Krappa (1992, in Schraw, Flowerday, Lehman 2001) situační zájem 

často předchází a ulehčuje vývoj individuálního zájmu. 

Podle Chen, Darst, Pangrazi (2001) jsou zdroje situačního zájmu tyto: 

• Novost, originalita - rozdíl mezi známou a neznámou informací nebo nedostatek 

informací, který může motivovat chování žáka. 

• Výzva – úroveň obtížnosti vztažená k jedincovým schopnostem, faktor, který může 

přitahovat jedince zabývat se aktivitou. Úkol by měl být zadán tak, aby nebyl příliš 

jednoduchý (= pro žáka žádná výzva), a ani nepřiměřeně obtížný (= žák v průběhu 

řešení není úspěšný, a tak může klesat jeho motivovanost). 

• Zkoumání záměrů – představuje účinky stimulace, která může být pozorovatelná 

v aktivitách, jako jsou hlavolamy, hádanky a „výstřední – zvláštní – tajuplné“ 

matematické problémy, které vyžadují soustředění kognice a psychickou energii. 

• Upoutání pozornosti – úkol by měl upoutat pozornost žáka. 

• Moment radosti – žák by měl prožívat potěšení při nebo po vyřešení úkolu. 

 

Situační zájem může být podle Schraw & Lehman (2001) založen na třech aspektech: 

• Na textu založený - vztahuje se k textu, který způsobuje zájem, je tedy něčím 

zajímavý (přitažlivost, živost, souvislost textu). 
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• Na úkolu založený – manipulace či dekódování instrukcí, zacházení s dekódováním 

– způsob podání informací/zadání úkolu). 

• Na znalostech založený – hledisko žákových znalostí, vychází se ze žákovy 

znalostní základny, tedy z toho, co žák umí, zná. 

 

 Situační motivace v matematice zajímala i Matarazzo, Durik, Delaney (2010), 

konkrétně vliv humorného zadání na zaujetí matematickým úkolem. Výsledky studie 

dokazují, že humor v učebních materiálech vede k různým efektům na zaujetí úkolem 

u žáků s různou úrovní individuálního zájmu o matematiku. Žáci s nízkým zájmem 

o matematiku vykazují o něco větší zaujetí úkolem, když byl jejich učební program 

humorný než nehumorný. Oproti tomu žáci s vysokou úrovní zájmu o matematiku netěží 

z humorné verze učebního programu. Tento základní nález je v souladu s předchozími 

výzkumy na vliv vizuálně stimulujících faktorů na zaujetí úkolem (Durik, Harackiewicz 

2007 in Matarazzo, Durik, Delaney 2010) a nabízí další podporu pro myšlenku, že zlepšení 

znění instrukce ke spuštění situačního zájmu funguje jen u těch, kteří jsou jinak 

nemotivováni. 

 V předchozí výzkumné studii (Kmínková 2009) jsme se také zaměřily na situační 

zájem. Pro žáky byly připraveny dvě hodiny matematiky – jedna klasická a jedna založená 

na aktualizaci situačního zájmu. Data jsme získaly ze srovnání obou hodin žáky a 

z dotazníku „Flow motivace“, který obsahoval i doplňující otázky na situační zájem. 

Ve většině doplňujících otázek žáci preferovali hodinu klasickou, kdy jim vyhovoval 

způsob výuky, pochopili lépe učivo a cítili se více motivováni, za to by spíše v této hodině 

chtěli dělat něco jiného. V hodině experimentální se cítili žáci více aktivní.  

 Po analýze výroků jednotlivých žáků na otázku, která hodina jim vyhovovala a 

proč, se ukázalo, že každému z žáků vyhovovalo trochu něco jiného a nelze tedy 

jednoznačně určit, která hodina byla lepší. Ti žáci, co jsou v matematice úspěšní, 

preferovali spíše hodinu klasickou, ti méně úspěšní hodinu experimentální. Našli se však 

i neúspěšní žáci v matematice, kterým vyhovovala spíše hodina klasická a některým 

úspěšným žákům zase hodina experimentální, popřípadě nevybrali jako lepší ani jednu 

z těchto hodin, protože buď z nich měla každá své výhody a nevýhody, nebo nepozorovali 

výrazný rozdíl mezi oběma hodinami. Někteří úspěšní žáci tedy prožívají v matematice 

úspěch bez ohledu na způsob výuky. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo situační 
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zájem zcela navodit, nemůžeme s jistotou určit, jakou roli hraje při zaujetí v matematice, 

i když podle našich výsledků se zdá, že jeho role při zaujetí v matematice není stěžejní. 

Význam situačního zájmu ve školní úkolové situaci zjišťujeme v tomto výzkumu 

skrze dvě různě zadané úlohy, které jsou kognitivně stejně náročné. Liší se pouze ve stylu 

zadání, kdy jedna je učitelem zadána klasickým matematickým způsobem, tzn. slovní 

úlohou a matematickým jazykem, popřípadě jsou zadány rovnou příklady k vypočítání. 

Druhá úloha je žákům prezentována tak, aby aktivizovala situační zájem na základě 

aktuálních témat, hlavolamu, řešení problémových situací ze života apod.  

 

 

Model adaptivního učení M. Boekaerts  

 

Význam situačních proměnných při práci na školním úkolu zdůrazňuje i Boekaerts 

(2002), která vytvořila dotazník zachycující, jak skryté vědomosti žáků o učební situaci a 

jejich závazek specifický pro doménu, ovlivňují jejich motivaci v konkrétní učební situaci. 

Tento dotazník, zvaný On-line Motivation Questionnaire (dále OMQ), Boekaerts se svými 

spolupracovníky vytvářela od roku 1983. Tato metoda má být schopna zachytit a rozlišit 

konkrétní učební situace, jež jsou žáky (při reflexi kognitivní a emoční stránky) hodnoceny 

jako uspokojivé či obtěžující. OMQ má dvě části: první je vyplňována před konkrétním 

učebním úkolem, například testem z matematiky, druhá po jeho skončení. Boekaertsová 

(2002) doporučuje nechat studenty letmo nahlédnout na úkoly, které jsou předmětem 

samotného testování. Boekaerts (2002) staví na tom, že neznámý úkol je pro účely měření 

pomocí OMQ nepoužitelný, protože student nemá vytvořenou dostatečnou představu 

o tom, co by ho v něm mohlo čekat, tudíž nemůže předvídat svou úspěšnost atd.  

Bezprostředně po skončení úkolu je předložena k vyplnění i druhá část dotazníku, 

manifestními tématy jsou investovaná snaha, dimenze libost/nelibost, emoční stav, 

hodnocení smysluplnosti a přínosnosti úkolu, předpokládaného výsledku a na něj vázaných 

atribucí apod. OMQ existuje i ve speciální verzi upravené pro děti ve věku 8 až 12 let.  

Boerkaerts (2002) vytvořila model adaptivního učení, který předpokládá rozdílnost 

konstrukce mentálních reprezentací známého a neznámého úkolu. Boekaerts (2002) 

vychází z faktu, že ve školním prostředí je žák či student konfrontován v podstatě 

s požadavky kurikula zosobněnými učitelem a vlastními individuálními cíli včetně  socio-
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emočních. Tyto dva střetávající se faktory mohou (ovšem nemusí) být kongruentní, což je 

základem modelu adaptivního učení (Boekaerts 1996).  

Proces adaptivního učení zahrnuje všechny procesy, které se nacházejí mezi 

obecným závazkem studentů k učení a k úspěchu na jedné straně a na straně druhé mezi 

jejich emocionálním stavem, učebním záměrem a uskutečněním tohoto záměru v konkrétní 

učební situaci. Motivační přesvědčení specifické pro doménu je pouze zprostředkovatelem, 

protože nebere v úvahu konkrétní současnou učební situaci. Pokud žáci hodnotí danou 

učební příležitost přímo na místě, projeví se zde i specifické podmínky prostředí, přesný 

obsah úkolu, místní kontext a soupeřící cíle (sociální, emocionální) přímo v tom daném 

okamžiku. Přestože je velká šance, že optimistické motivační přesvědčení specifické 

pro doménu bude mít pozitivní dopad na cílový záměr, vnímání učebních podmínek přímo 

na místě může působit proti těmto pozitivně laděným přesvědčením. Toto vlastně 

naznačuje, že měření specifická pro situaci jsou nadřazená měřením, která jsou specifická 

pro doménu. Pokud jsou žáci citliví na specifické aspekty úkolu a jeho kontextu, potom 

bude jejich chování specifické pro kontext, které se bude odrážet v momentálních změnách 

v jejich hodnocení učební situace. 

V souladu s Boekaerts sledujeme žákovo vnímání učebních podmínek přímo 

v konkrétní situaci, jako je jeho emoční naladění před úkolem i po úkolu, chuť pracovat 

na úkolu, s jeho aktivitou a dalšími faktory.  
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2. 1. 1. 5 Cílová orientace/aktuální zájem 

       

 Cílová orientace žáka ve školní úkolové situaci je dalším motivačním činitelem, 

o kterém lze uvažovat jako o faktoru, který může mít dopad na aktuální činnosti žáka. 

Například, když žák potřebuje složit přijímací zkoušku z matematiky na vysokou školu, 

bude v hodinách matematiky aktivní, i když ho jinak matematika vůbec nezajímá. Proto 

v tomto smyslu cílovou orientaci chápeme jako aktuální zájem. 

 Podle Köllera (1998) je cílová orientace silným motivačním činitelem. Köller 

(1998) je toho názoru, že u tohoto fenoménu jedinec jedná ne podle aktuálních potřeb, 

zájmů, ale podle toho, jaký cíl je pro něj důležitý. Ve škole takovým cílem může být 

například další studium, které přijde po dokončení školy apod. Zde je nutné upozornit 

na to, že se shodujeme s Köllerem (1998) na tom, že jedinec nejedná podle aktuálních 

potřeb, zájmů, tedy podle toho, co jedince zajímá ten den, čeho v ten den, v tu chvíli chce 

dosáhnout, ale podle potřeb a zájmů, které hodlá uskutečnit v budoucnosti. Tyto zájmy a 

potřeby se ale promítají do aktuální činnosti jedince. Proto zde dochází k terminologickým 

obtížím při použití pojmu „aktuální zájem“, který není v literatuře dosud jasně 

vydefinován. 

Otázce cílové orientace se věnovali Dweck & Leggett (1988) a Nicholls (1984).  

Dweck a Leggett (1988) určili tyto dvě kategorie cílové orientace: a) učební cíle (learning 

goals) vs. b) výkonové cíle (performance goals). Naproti tomu Nicholls (1984) navrhoval 

koncept a) úkolová orientace (task orientation) vs. b) ego orientace (ego-orientation). 

 První typ (učební cíle / úkolová orientace) se zaměřuje na myšlenku vývoje nebo 

ovládnutí nových dovedností a znalostí, je to zaměřeno na zlepšení (nárůst kompetencí a 

úspěch je obvykle chápán jako vycházející zevnitř). Druhá kategorie (výkonové cíle / ego 

orientace) vychází z výkonu a sociálního srovnávání. Členové této kategorie jsou zaujati 

dosažením příznivých soudů, kterých dosáhli díky svým vlastním kompetencím. Zde je 

úspěch iniciován obvykle z vnějšku. 

 Cílem výzkumného snažení Köllera (1998) bylo odpovědět na otázku, zda zájem a 

učení orientované cílem jsou nebo nejsou různé aspekty vnitřní motivace ovlivňující školní 

úspěch a učení. Ve svém výzkumu Köller (1998) zjistil, že cílová orientace a zájem jsou 

dva rozdílné koncepty. S ohledem na vliv obou motivačních faktorů na úspěch a učení, 

jsou závěry docela jiné. Ukázalo se, že matematické zájmy nemají velký vliv na učení. 
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Ve výzkumu Köllera (1998) se tedy nepotvrdilo, že zájem podporuje akademické učení. 

Ačkoliv jejich výzkumný vzorek obsahoval žáky 7. tříd, zbývá tu otevřená otázka, zda není 

zájem významnější pro ulehčení učení ve starších skupinách žáků. Protikladem 

k proměnné zájmu, cílová orientace měla významný efekt na učení. 

Cílové orientaci jsme se věnovaly i v předchozí studii (Kmínková 2009), kdy jsme 

o ní uvažovaly jako o dalším možném zdroji zaujetí při matematice. Výsledky ukázaly, že 

žáci, kteří se chystají na technickou vysokou školu, hodnotí matematiku většinou jako 

zajímavou a velmi zajímavou. Matematiku jako zajímavou či velmi zajímavou nehodnotí 

žádní jiní žáci, jen ti technicky orientovaní. Stejně tak nikdo jiný ve třídě o sobě neuvedl, 

že by byl velmi pilný či pilný v hodinách matematiky. Mezi cílovou orientací a zaujetím 

v matematice existuje velmi pravděpodobně silná vazba (Kmínková 2009).  

Na cílovou orientaci se zaměřujeme i v tomto výzkumu, kdy nás zajímá výběr 

střední školy, jestli na ni žáci budou potřebovat matematiku, zda tento předmět bude 

testován v rámci přijímacích zkoušek, a zda z něho plánují maturovat. 
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2. 1. 2 Procesuální dynamický přístup k motivaci 

 

Od 70. let 20. století došlo k posunu ve vnímání motivace jako strukturálního 

konceptu a začal převažovat více procesuální přístup k motivaci, který je nejčastěji 

spojován s Heckhausenovým pojetím a jeho modelem čtyř fází na dlouhé cestě od přání 

k jednání. V tomto pojetí je motivační struktura chápána jako dynamický komplex 

provázaných procesů interakce, do kterých vstupují i vnější situační vlivy i osobnostní 

charakteristiky jedince. My tyto souvislosti zvažujeme a prověřujeme z našeho úhlu 

pohledu ve školní úkolové situaci. 

 

 

2. 1. 2. 1 Výkonová motivace 

 

Výkonovou motivací se z teoretického hlediska již od 50. let 20. století zabývá 

mnoho psychologů (McClelland, Atkinson, Heckhausen, Rheinberg, Man, Hrabal, 

Pavelková). 

Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) je v psychologii 

motivace nejčastěji studovaným typem právě výkonová motivace. V této oblasti nacházíme 

nejvíce rozpracovaných teoretických konceptů (Heckhausen, Schmalt & Schneider 1985). 

V raných teoriích je tento druh motivace charakterizován incentivou úspěchu, která je 

určována obecným ideálem (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell 1953). Po „kognitivní 

revoluci“ v psychologii motivace (Heckhausen & Weiner 1972) se definice kritického 

záměru změnila (pozitivně) v sebeevaluaci svých vlastních (rostoucích) kompetencí. 

Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) emoční 

komponenty výkonové motivace mohou být pozorovány již od věku 2 až 3 let, kdy dítě 

uspěje v obtížné aktivitě. Sebehodnocení při výkonu může být založeno na kritériích 

(Rheinberg 1980), která leží v přirozenosti úkolu (task-ingerent reference norm: rozhodnutí 

je správné nebo ne) nebo na srovnávání s vlastním dřívějším výkonem (individual referece 

norms) nebo na srovnání s odpovídajícím výkonem jiných lidí (social reference norms). 

Touha být schopný něco udělat velmi dobře a radost ze zlepšujících se vlastních 

kompetencí nejsou omezeny na specifické oblasti. Fenomén výkonové motivace se může 

udát téměř v každém druhu aktivity (viz Guinessova kniha rekordů), kde je výkon 
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měřitelný. Tento fenomén existuje ve všech oblastech, kde si člověk může vytyčit své 

výzvy a cíle, a kde jsou zážitky úspěchu a neúspěchu ve vztahu k těmto cílům. V tomto 

smyslu podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) je motivace 

zcela objekt - indiferentní (nezávislá na objektu). Mladý člověk může být pyšný na své 

schopnosti malovat výborně vodními barvami, nebo jak obratným způsobem může rozbít 

auto. Pokud je výzva dost veliká, obě aktivity mohou být „výkonovou motivací“ stejným 

způsobem. 

Nicméně tato teorie výkonové motivace je kritizována, protože její objekt je 

neutrální (Schiefele, Krapp, Prenzel, Heiland & Kasten 1983). Především odborníci 

na vzdělávání, kteří přemýšlí o edukačních cílech a způsobech, jak je legitimizovat, mají 

problémy s takovouto teorií, která občas dělá stejné predikce pro malování vodními 

barvami i pro rozbití auta, dokonce, i když se tyto předpovědi ukazují pravdivé 

(Landscheidt, Rheinberg 1996). 

Existuje celá řada modelů výkonové motivace. Heckhausenův rozšířený kognitivní 

model je významný jednak proto, že zohledňuje časovou perspektivu jedince, a jednak, že 

se snaží o teoretické řešení motivace ve škole, kde motivace nemůže být pouhým výčtem 

jednotlivých motivů. Heckhausen (1965) definuje výkonovou motivaci takto: „Výkonová 

motivace je snaha osoby zlepšit své kompetence (nebo získat je ve vyšší úrovni) ve všech 

takových aktivitách, kde se osoba snaží dosáhnout standartu dokonalosti.“ (Heckhausen 

1972 in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998, s. 127). 

 Žák si vybírá aktivity tak, aby maximalizoval zisk, a to jak z bezprostřední aktivity, 

tak i z dlouhodobějších následků. Při aplikaci Heckhausenova modelu se můžeme dozvědět 

odpověď na otázky, např. s jakou pravděpodobností vede vyučování k žádoucím 

výsledkům, jestliže žák při něm nevytváří sám akce. Jak moc žák věří, že může svým 

vlastním jednáním dosáhnout vyučovacích výsledků? Jakých důsledků docíleného 

výsledku si žák všímá a jakou mají pro něj hodnotu?  

 Heckhausen (1977 in Pavelková 2002) ve svém rozšířeném modelu výkonové 

motivace rozlišuje čtyři typy očekávání (viz obr. č. 1): 

• Očekávání S-V (situace – výsledek) – je předpoklad, že aktuální situace povede 

k žádoucímu výsledku bez nutnosti žáka jednat. Například při hodině matematiky žák 

předpokládá, že bude v testu úspěšný bez toho, aby se na něj dopředu naučil.  
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• Očekávání A-V (aktivita – výsledek) – je možnost, že vytvořením určité akce bude 

dosaženo žádoucího výsledku. Jedinec aktivizuje síly a snažení, které vedou k úspěchu či 

neúspěchu. Žák například pracuje na zadaném úkolu ve škole s vědomím, že jeho snaha 

povede k úspěchu. 

• Očekávání S-A-V (situace – aktivita – výsledek) – je případ, kdy žádoucího 

výsledku žák dosáhne jako následku vlastní akce. K tomuto výsledku dospěje s úspěchem 

nebo s obtížemi pod vlivem vnějších faktorů. V tomto očekávání hraje důležitou roli vliv 

okolností, v nichž jedinec jedná. Pokud žák s tímto očekáváním dostane zadaný 

matematický úkol, pak předpokládá, že jeho úspěch není podmíněn jen jeho aktivitou, ale 

i situací (ruch ve třídě, způsob zadání úkolu apod.). 

• Očekávání V-N (výsledek – následek) – je případ, kdy žák uvažuje nad tím, 

k jakým následkům povede jeho zvládnutí/nezvládnutí úkolu ve škole. Žák prožívá 

vzdělávací situaci jako anticipaci událostí, které jsou uvedeny do pohybu jeho výkony. Žák 

předjímá, co se stane, když dostane dobrou nebo špatnou známku, např. jak zareagují 

rodiče, zda se dostane na školu, na kterou chtěl. 

 

Obr. č. 1 - Rozšířený Heckhausenův model výkonové motivace (vytvořeno podle: 

Rheinberg 1989) 

SITUACE AKTIVITA VÝSLEDEK NÁSLEDKY

Očekávání A-V Očekávání V-N

Očekávání S-V

Aspirační
úroveň

Vztahové normyAtribuce

Incentivy
specifické
pro činnost

Incentivy
vztahující se
k budoucím 
událostem

Očekávání S-A-V
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Heckhausen - Rubikon model 

 

Jeden z nejznámějších procesuálních modelů motivace je Heckhausenův Rubikon 

model čtyř fází jednání (viz obr. č. 2). Tento model ilustruje propojení emočních a 

kognitivních procesů do výsledného procesu označovaného jako motivace. Motivace je 

tedy chápána jako proces. Rubikon model zdůrazňuje dvě klíčové myšlenky. Mezi 

jednotlivými fázemi existují jasné hranice a dílčí fáze mají své zvláštní funkční 

charakteristiky (in Stuchlíková 2007). Jádrem modelu je rozlišení dvou odlišných stavů 

mysli v průběhu činnosti, které probíhají od objevení se přání až po realizaci cíle. 

Heckhausen je označuje jako motivační mentální nastavení a volní mentální nastavení. 

První z nich je spojena se zvažováním, hodnocením potenciálních cílů a výběrem toho 

osobně nejvíc žádoucího, druhá je spojena s usilováním o zvolený cíl. Heckhausen 

(in Stuchlíková 2007) empiricky ověřil, že tyto dva duševní stavy jiným způsobem 

ovlivňují naše kognitivní procesy a jinde se v nich projevují hodnotící emoční procesy.  

 

Obr. č. 2 Rubikon model (vytvořeno podle: Heckhausen & Heckhausen 2006, s. 278) 

motivační fáze 
po jednání

zhodnoceníjednánífáze před 
jednáním

výběr

zformování
intence

dezaktivace 
intence

iniciace 
intence

motivační fáze 
před 

rozhodnutím

volní fáze 
před jednáním

volní akční
fáze

R
U

B
IK

O
N

realizace intence

 

 

Celý sled událostí začíná první fází před vlastním okamžikem rozhodnutí, která je 

fází motivační. V ní probíhá zvažování možných cílů jednání. Zvažování pro a proti. Fáze 

před rozhodnutím je ukončena v okamžiku, kdy je vybrán cíl a zformován záměr 
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dosáhnout ho - cílová intence. Tento moment Heckhausen (in Stuchlíková 2007) označil 

jako „Rubikon“, návrat zpět již není možný bez investice psychických sil (metaforicky) 

k jeho uskutečnění či vzdání se ho. Následují dvě volní fáze - před jednáním (předakční) a 

akční fáze jsou od sebe odděleny iniciací intence. V předakční fázi ještě nejsme schopni 

začít plnit záměr. V průběhu akční fáze je intence již uskutečňována. Dokončení akce 

zaměřené na dosažení cíle znamená vstup do fáze po jednání, která je opět fází motivační. 

Obsahuje dvojí hodnocení. Jednak zpětné, nakolik bylo dosaženo cíle, a jednak 

zhodnocení, co dál. 

 

 

Vliv výkonové motivace na učební proces 

 

 Teoreticky vycházíme z Atkinsonova (1964) pojetí výkonové motivace. Vztah žáků 

k výkonu může být různý. Žáci s převahou potřeby úspěšného výkonu mají výkonové 

situace obvykle spojeny s příjemným prožitkem. Takový žák má adekvátní aspirační 

úroveň a má tendenci vynaložit potřebné úsilí k dosažení úspěchu při výkonových 

činnostech. Potřeba úspěšného výkonu se dále projevuje tendencí nevzdat se, vydržet i přes 

překážky, tendenci úkol dokončit. Žáci s potřebou úspěšného výkonu volí přiměřeně 

obtížné úkoly. Potřeba vyhnutí se neúspěchu se u žáků rozvíjí v momentě, kdy jeho okolí 

je zaměřeno zejména na jeho neúspěchy a kritiku, je-li dítě dlouhodobě přetěžováno. 

Žáci s vysokou obavou před neúspěchem mají potřebu se výkonovým situacím 

vyhýbat. Tito žáci nemají adekvátní aspirační úroveň. Žáci s převažující potřebou vyhnutí 

se neúspěchu volí úlohy příliš obtížné nebo příliš snadné. U příliš obtížných úkolů mají tito 

žáci tendenci vyhýbat se situacím, které by mohly odhalit skutečnou úroveň jejich 

schopností a vyvolávají strach před selháním. Příliš lehké úkoly u nich zvyšují 

pravděpodobnost úspěšného výkonu a jejich zvládnutí je příjemným potvrzením vlastní 

kompetence. U velmi těžkých úkolů příliš neriskují, protože takové selhání ani není 

neúspěchem, když by selhal „skoro“ každý a vždy existuje byť málo pravděpodobná 

možnost, že se jim podaří uspět. 

 Obecně platí, že motivy se projevují buď tendencí přiblížit se k něčemu, nebo se 

naopak něčemu vyhnout. Druhý případ můžeme označit jako potřebu vyhnutí se 

neúspěchu. Žák se bojí selhání a výkonovým situacím se vyhýbá nebo udělá vše možné 
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pro to, aby úkol dobře zvládl, aby se vyhnul selhání, odhalení své neschopnosti. Potřeba 

vyhnutí se úspěchu je výsledkem obavy ze zátěže a zodpovědnosti, případně z odmítání 

druhými lidmi. Ve školní třídě se nadaný a pilný student může stát pro většinu průměrných 

žáků neoblíbený.  

 Podle Rheinberga (in Hoffmann, Krapp, Renninger, Baumert 1998) po 40 letech 

výzkumu výkonové motivace bylo shromážděno mnoho poznatků, které nyní můžeme 

předat učitelům a rodičům, např.: 

• co nejčastěji nechat vybrat studenty své úlohy a cíle; 

• pomoci jim dostat realistický koncept vlastních schopností; 

• dát jim prospěšné kauzální atribuce (např. vnitřní atribuce úspěchu a proměnné 

variace neúspěchu). 

 Tato a jim podobná doporučení jsou sice správná, ale pro odborníky v té to oblasti, 

nejsou nic nového. Ze závěrů současných výzkumů bychom mohly s těmito doporučeními 

polemizovat. Pokud chceme jít za tato tvrzení, pak se musíme soustředit na procesy, které 

mediují mezi motivací a výsledky učení. Pokud jdeme takto hluboko a opustíme obecná 

doporučení, překvapí nás, jak málo toho skutečně víme. Většina z nás věří, že např. 

motivace a zájem podporují učební výkon, ale proč přesně tomu tak je? Skrze které 

procesy by mohlo být dosaženo takového efektu? Neobsahuje učení pouze čisté kognitivní 

aktivity, a pokud ano, jak mohou motivační faktory mít jakýkoliv vliv na takové aktivity? 

 Schiefele (1998) nedávno zkoumal tyto otázky a šel do detailů v učení textu. 

Schiefele (1998) pak jako potencionální mediátory určil tyto proměnné: různé učební 

strategie (elaborace, poznámky pod čarou, psaní poznámek), afektivní proměnné (flow 

motivace, aktivace během čtení textu) a kognitivní proměnné jako je pozornost. 

 Výkonovou motivaci (tzn. potřebu úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se 

neúspěchu) jsme sledovaly i v dřívější studii (Kmínková 2009), kdy jsme předpokládaly, že 

by mohla mít vliv na zaujetí při matematice. Výsledky v této studii ukázaly, že výkonová 

motivace nemá příliš velký vliv na výběr/preferenci hodiny (klasická či založená 

na situačním zájmu). Ale ukázalo se, že žáci s velkou potřebou vyhnutí se neúspěchu 

v matematice se na matematiku neorientují. Další část žáků neorientovaných 

na matematiku je charakterizována malou potřebou úspěšného výkonu, méně jim 

matematika přijde zajímavá, spíše se nudí a jsou méně pilní při matematice. 
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 Výkonová motivace zůstala i nadále v centru našeho zájmu a i v této práci 

prověřujeme její význam ve školní úkolové situaci. Výkonovou motivaci jsme zjišťovaly 

u žáků dvakrát, jednou na obecné úrovni (učení ve škole), podruhé na konkrétnější úrovni 

(v předmětu matematika). 

 

 

Strach ve škole 

 

Strach ve škole patří k motivačním činitelům, kteří ovlivňují žákův školní výkon. 

Nejvýznamnějším zdrojem (Hrabal, Man, Pavelková 1989) negativní motivace je frustrace 

potřeb žáků a nejtypičtější projevy frustrace ve škole jsou nuda (frustrace poznávacích 

potřeb) a strach (frustrace zejména potřeb psychického a fyzického bezpečí).  

 Strach je reakce na ohrožení, frustrace potřeby bezpečí.  Je to "signální" emoce 

vázaná na určitý předmět, který je považován za ohrožující (Kondáš 1977 in Hrabal, Man, 

Pavelková 1989). Úzkost je často sledována v úkolových situacích odborníky v oboru 

edukačním i psychologickém. Strach ve škole je motivačním činitelem, který v mírné 

intenzitě výkon žáků zvyšuje. Pokud zesílí, výkon naopak zeslabuje, záleží však na typu 

žáka. Úzkostnému žáků stačí nižší míra strachu k tomu, aby měla negativní dopad na jeho 

výkon, než jedinci, který není tolik úzkostný. Úzkost je obdobná emoce jako strach, ale 

nemá konkrétní důvod.  

 Úzkost obecně odpovídá nepříjemné emocionální reakci, která vychází z vnímání 

nebo vyhodnocení určité situace jako ohrožující (Schwarzer, Van der Ploeg, Spielberger 

1982). Pokud jedinec v jakékoli dané situaci vnímá okolní požadavky jako potenciálně 

nebezpečné nebo jako převyšující jeho kompetence a zdroje, interakce jedinec - okolí bude 

posuzována jako stresující. Požadavky okolí budou pravděpodobně vnímány jedincem jako 

ohrožující, pokud jsou předjímány budoucí neúspěchy či ztráty a neexistuje adekvátní 

copingová strategie, která by byla v tu chvíli dostupná. V takových případech jedinec 

typicky reaguje úzkostně. 

 Testová anxieta (Rost, Schermer 1987) je situací ohraničená stresová reakce, která 

je vyvolána zřetelně vnímanou nevyvážeností mezi různými požadavky. Tyto požadavky 

zahrnují žákovy intelektuální, motivační a sociální schopnosti a kapacity (Schwarzer, R, 



 

36 

Van der Ploeg, Spielberger 1982). Ty mohou pramenit od jedince, významných druhých 

nebo ze školy (Schermer 1982). 

 Alpert & Haber (1960) uvádějí, že zvláště kognitivní teorie pohlížejí na testovou 

úzkost jako na multidimensionální konstrukt a rozlišují na teoretické úrovni mezi 

oslabující (debilitating) a aktivizující (facilitating) anxietou. Každý člověk ve svém životě 

zažívá stav, kdy je dobré mít určitý strach. Ten nás udrží vědomé, pozorné a motivuje nás 

(aktivizující /facilitating strach). Ale nějaký stres může mít nepříznivý efekt, který způsobí, 

že člověk zapomene informace a stane se velmi nervózní před a v průběhu konání zkoušky 

(oslabující/debilitating strach). 

 Aktivizující úzkost udržuje člověka motivovaného k úspěchu. Tento typ úzkosti 

nepřekáží přípravě na test a získávání dovedností potřebných v testu. Ve skutečnosti tento 

typ úzkosti může pomoci zlepšit výkon. Jako příklad aktivizujícího strachu je možné uvést 

adrenalinový shon před důležitým zápasem nebo pozitivní (ale nervózní) energii před první 

schůzkou. V pracovní sféře by to mohl být shon, zvýšená hladina adrenalinu 

před poskytováním rozhovoru nebo nervozita v břiše před velkou prezentací. 

 Oslabující strach má negativní efekt a dopad na žákovu přípravu na test a 

dovednosti potřebné při testu. Pokud má někdo strach z testu, cítí vliv oslabující úzkosti. 

Příkladem negativního strachu je čekání do poslední chvíle, kdy teprve člověk začne 

studovat před testem a cítí se nervózní a nepřipravený, přichází na test pozdě a spěchá s 

odpovědí na otázky. V profesním světě je to chybění termínu nebo nepřipravenost 

na schůzi.  

 Gray (1987 in Hagtvet, Johnsen 1992) rozlišuje mezi aktivním a pasivním 

vyhnutím se podnětům vyvolávající úzkosti. Subjekt se snaží vyhnout negativní jevům 

aktivním způsobem. Aktivní úzkostný žák se snaží vyhnout neúspěchu tvrdou prací a 

perfekcionistickým chováním. 

 Na druhou stranu Gray (1987 in Hagtvet, Johnsen 1992) tvrdí, že předjímání trestu 

či aversivního stimulu může utlumit některé behaviorální kategorie. Pasivní úzkostní žáci 

se snaží vyhnout hodnotící situaci jako takové. Toto pasivní vyhýbání může být zjevně 

všemi druhy aktivity, která je nekompatibilní s intenzivním studováním či skládáním 

zkoušek. Může jít o snění nebo zaměření na irelevantní studijní materiály. 

 Jako cokoliv jiného jsou naše postoje a vnímání testové situace velmi důležité. Tyto 

postoje mohou překážet nebo pomáhat úspěšnému zvládnutí testu. Pokud má člověk 
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pozitivní a úspěšné zkušenosti s testem v minulosti, pravděpodobně bude mít v následující 

testové situaci pocit vyšší sebedůvěry. Pokud má žák ale negativní zážitek ze zkouškové 

situace, pravděpodobně před i v průběhu následující zkoušky bude zažívat strach. 

 Co může pomoci žákům zvládat strach z testu? Testy, zkoušky, referáty a projekty 

jsou všechno způsoby učitelů, aby zjistili, že žák zvládá učivo předmětu. I mimo třídu je 

pro žáky důležité zvládat testové situace, protože jim to pomáhá čelit překážkám v jejich 

profesním životě. Testy nejsou měření inteligence či ceny, kterou žák má, ale hodnotí 

určitou oblast znalostí. Nejlepší způsob jak omezit obavu ze zkouškové situace je mít 

pozitivní postoj a poskytnout si dostatek času ke studiu. Pokud žák není připraven na test, 

způsobí to negativní stres, který může vést k větším úzkostem z testu. Tato úzkost může 

způsobit horší výkon v testu. Pokud je žák připraven na zkoušku, míra negativního stresu 

bude nižší. Příprava na test, postoj a úroveň úzkosti jsou v úzkém vztahu. 

Výsledky výzkumu Moyer (2008) potvrzují, že dominantní oslabující úzkost 

odpovídá více chybám než dominantní aktivizující úzkost. Podle Raffety, Smith, Ptacek 

(1997) žáci s oslabující úzkostí měli nižší skóre v testu, vyšší úzkostnost a méně 

copingových strategií řešících problém. Vysoká oslabující úzkost souvisí s vyšší tenzí, 

obavami, distrakcí a vyhýbání se stejně jako s nižší úrovní proaktivního copingu. Vysoká 

aktivizující úzkost je spojená s vyšší tenzí (ale ne obavy či rozptýlení - distrakce), hledání 

podpory, proaktivní a problém řešícími strategiemi. 

Strach resp., zda si žáci dělají starost s neúspěchem, je další motivační proměnná, 

kterou sledujeme v našem výzkumu. Zajímá nás, zda hraje ve školní úkolové situaci 

nějakou roli. 
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2. 1. 2. 2 Flow motivace 

 

Deci-Ryan (1985, 1991 in Pavelková 2002) řadí do vnitřní motivace tzv. flow 

zážitek. Podle Pavelkové (2002) se v  životě u některých lidí setkáme s velkým nasazením 

a zaujetím a zároveň se spokojeností při vykonávání určitých činností, přestože se jim 

nedostává vnější podpory a jen těžko se dá říci, že práci dělají z nějakého zájmu. Takové 

hluboké zaujetí prací či činností je spojováno s tzv. flow motivací. V širších definicích 

vnitřní motivace bývá tato motivace zahrnována. Flow motivace je velmi cenná vhledem 

ke kvalitě práce a silnému vnitřnímu uspokojení, pro hlubokou koncentraci při činnosti, 

dělání naplno a splynutí s prací. 

Flow zážitek (Csikszentmihalyi 2008) je stav, ve kterém jsou lidé tak zaujati 

aktivitou, že nic jiného je nezajímá; zážitek sám je tak příjemný, že lidé jsou ochotni ho 

uskutečnit i za vysokou cenu, jen pro čistou radost z činnosti. Flow sleduje proces 

dosahování štěstí skrze kontrolu vnitřního života. Vše co zažíváme - radost či bolest, zájem 

či nuda - je representováno v mysli jako informace. Podle Csikszentmihalyi (2008) pokud 

budeme schopni kontrolovat tyto informace, můžeme se rozhodnout, jak naše životy budou 

vypadat. 

Podle Mana, Mareše (2005) flow prožitek je takový, že nad ním člověk nepřemýšlí, 

vzniká při snadno a hladce uskutečňované činnosti. Přestože jde o činnost vysoce 

náročnou, má ji člověk pod kontrolou. Tento stav bývá většinou prožíván jako příjemný. 

Flow zážitek lze charakterizovat 6ti znaky: 

 1. Jasné, samozřejmé požadavky na to, jak má člověk jednat, člověk „ví“ co má 

     správně udělat a nemusí o tom přemýšlet. 

 2. Člověk se cítí optimálně zatížen. 

 3. Průběh činnosti je prožíván jako bezproblémový, hladký. 

 4. Koncentrace přichází sama od sebe, velmi přirozeně. 

 5. Vnímání a prožívání času je významně pozměněno, hodiny běží jako minuty. 

 6. Člověk je zcela ponořen do vlastní činnosti. Ztrácí potřebu uvědomovat si sám 

sebe a přemýšlet o činnosti, kterou provádí. 

 Každá aktivita, kterou člověk provádí, obsahuje balík příležitostí k činnosti nebo 

„challenges“ (výzev), které vyžadují určité dovednosti k její realizaci. Období zdolávání 

výzev, jsou to, co lidé často označují jako nejvíce radostné chvíle v jejich životě. Pro ty, 
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kteří nemají správné dovednosti, není aktivita výzvou, je jednoduše bezvýznamná. 

Potěšení se objeví na hranici mezi nudou a úzkostí, když výzvy jsou v rovnováze 

s jedincovou kapacitou k jednání/k činnosti (viz obr. č. 3). Při flow zážitku se člověk snaží 

dosáhnout co nejlepšího výkonu a musí neustále zlepšovat své dovednosti. 

 

 

Obr. č. 3 Flow zážitek (Csikszentmihalyi 2008) 
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 Flow čili optimální stav vnitřních zážitku je takový, ve kterém je vědomý řád. Ten 

nastane, pokud psychická energie či pozornost jedince je investována do realistických cílů 

a pokud dovednosti jedince odpovídají nárokům dané činnosti. Snaha o dosažení cíle 

přináší řád v uvědomování, protože žák musí v tu chvíli koncentrovat svou pozornost 

na úkol a zapomenout na vše ostatní. Člověk, který má kontrolu nad svou psychickou 

energií a investuje ji vědomě do těchto cílů, může dorůst do mistrovství v dané oblasti. 

Procvičováním dovedností, dosahováním vyšších výzev se osoba stává stále více 

mimořádnou osobností. Abychom porozuměli, proč některé věci děláme raději než jiné, 

musíme zvážit podmínky flow zážitku. 
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 Optimální zkušenost lze popsat jako pocit, kdy odpovídají jedincovy dovednosti 

výzvě v cílově orientovaném, pravidly ohraničeném systému akcí, který poskytuje jasný 

návod, jak být úspěšný, resp. jaký je jeho výkon (Csikszentmihalyi 2008). Při této 

zkušenosti je soustředění tak intenzivní, že nezbývá pozornost na nic jiného, ani na to řešit 

své obavy (strach z neúspěchu apod.). Optimální zkušenost člověk zažívá tehdy, když 

informace, které přicházejí do vědomí, jsou kongruentní s cíli – psychická energie plyne 

bez námahy. 

 Flow aktivity jsou tvořeny k tomu, aby člověk dosáhl snáz optimální zkušenosti, 

mají pravidla, která vyžadují osvojení dovedností, nastavují cíle, dávají zpětnou vazbu, 

nabízejí možnost kontroly, usnadňují koncentraci a zapojení do aktivit lišících se 

od každodenních činností. Jejich funkcí je zajištění příjemného zážitku, např. hra, umění, 

rituály, sporty atd. (Csikszentmihalyi 2008). Tyto aktivity dávají pocit „objevování“, 

vytváří pocit transportu do nové reality, tlačí člověka k vyššímu výkonu. Takovéto činnosti 

přinášejí hédonistické potěšení, které nemusí být nutně „dobré“, v minulosti se jednalo 

např. o války (ocenění úspěchu v nich apod.).  

 Podmínky flow aktivit rozlišujeme na externí a na interní. Patří mezi ně to, že 

člověk musí mít schopnost restrukturovat vědomě tak, aby flow bylo možné, tzn., někdo se 

baví všude, někdo nikdy, i když mu je nabídnuto to nejzajímavější. Téměř všichni máme 

schopnost transformovat běžný zážitek do flow. Mezi interní překážky patří např. 

psychiatrické diagnózy (ahedonie), poruchy pozornosti, úzkostnost. Mezi externí překážky 

řadíme přírodní podmínky (poušť, severní pól), otroctví, apod. Je možné, že lidé mají 

vrozenou různou schopnost flow; liší se v počtu externích podnětů, které potřebují 

ke splnění úkolu; vliv pravděpodobně na schopnost navodit a prožít flow zážitek má 

i výchova v rodině. Někteří lidé se umí „zabavit“ i v tak obtížných situacích, jako je např. 

pobyt v cele při výkonu trestu, na dlouhé cestě ve vlaku, v pustině. Jeden ze způsobů je 

detailní zkoumání prostředí, ve kterém se člověk nachází. Takoví lidé umí přizpůsobit své 

cíle aktuálnímu prostředí.  

Význam flow zážitku při práci na matematickém úkolu také prověřujeme u žáků 

ve školní úkolové situaci. Sledujeme dva faktory flow zážitku: a) hladký průběh činnosti 

(např. myšlenky, jak řešit úkol přichází samy od sebe); b) ponoření se do činnosti (např. 

vnímání času a okolí).  
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2. 1. 2. 3 Hiearchický model vnitřní a vnější motivace 

 

 Sebedeterminační teorie (Self-Determination Theory dále SDT) autorů Ryan, Deci 

(2000) tvrdí, že existuje několik forem motivace, které mohou být rozděleny mezi 

kontinuum od vysoké do nízké úrovně sebedeterminace. Tyto formy motivace mohou být 

dále rozděleny do tří širokých kategorií: vnitřní motivace (dělání něčeho kvůli sobě 

samému), vnější motivace (dělání něčeho pro nějaké vnější důvody) a amotivace (úplný 

nedostatek smyslu). Vnější motivace, která je charakterizována vnějším tlakem a 

omezeními, obsahuje různé stupně sebedeterminace od nejnižšího po nejvyšší: externí 

regulace, introjektovaná regulace a identifikovaná regulace. Nejvyšší  úroveň - nejvíce 

autonomně internalizovaná je aktivita uvnitř, která je charakterizována jako dělání něčeho 

pro potěšení ze samotného procesu.  

SDT integruje zdánlivě protikladné pohledy - tendence k osobnostnímu růstu a 

získávání stále větší integrity a sociální faktory, význam vnějšího okolí (Ryan, Deci 2000). 

Sebedeterminační teorie je přístup k lidské motivaci a osobnosti, který používá tradiční 

empirické metody, ačkoli uplatňuje i organickou metateorii, která zdůrazňuje důležitost 

vývoje vnitřních zdrojů pro osobnostní vývoj a seberegulaci (self-regulation) chování. 

Zaměřuje se na výzkum lidem vlastních růstových tendencí a vrozených psychologických 

potřeb, které jsou základem pro jejich sebe-motivaci a osobnostní integritu, stejně tak jako 

na podmínky, které podporují tyto pozitivní procesy. Použitím empirických procesů výše 

uvedení autoři identifikovali tři potřeby – potřeby kompetence, vzájemnosti a autonomie, 

které se ukazují být zásadní pro facilitaci optimálního fungování přirozených tendencí 

k růstu a integraci stejně jako pro konstrukci sociálního vývoje a osobností pohody. SDT se 

nezaměřuje nejen na podstatu positivně vývojových tendencí, ale zkoumá i sociální 

prostředí, které může být antagonistické vůči těmto tendencím. 

 Hierarchický model vnitřní a vnější motivace (Hierarchical Model of Intrinsic and 

Extrinsic Motivation; dále HMIEM; Vallerand 1997) částečně vychází ze sebedeterminační 

teorie (Ryan, Deci 2000) a rozšiřuje SDT tvrzením, že motivace může existovat ve třech 

různých úrovních obecnosti. Situační motivace, která je na nejnižší úrovni v hierarchii, 

odpovídá motivaci individuálního zážitku v určitý čas směrem k dané aktivitě (např. žák 

při matematice pracuje na zadaném úkolu). Druhá úroveň obecnosti – kontextuální 

motivace (nebo individuální obecná motivace) se váže ke specifickému kontextu nebo 
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životní doméně (věda, umění, sport, matematika apod.). Nejvyšší úroveň obecnosti má 

globální motivace. V této úrovni motivace representuje širokou obecnou motivační 

tendenci k interakci s okolím s určitou orientací (vnější x vnitřní). 

 HMIEM předpokládá, že motivace může existovat ve třech různých úrovních 

obecnosti. Nejvyšší úroveň v hierarchii je globální úroveň. V tomto stupni úroveň 

motivace odpovídá motivační tendenci interagovat s okolím obecně vnitřním, vnějším 

nebo amotivačním způsobem. Druhá úroveň – kontextuální motivace - se váže 

na jedincovu obecnou motivační orientaci ve specifickém kontextu nebo životní oblasti. 

Konečně nejnižší úroveň obecnosti je situační motivace. V této úrovni obecnosti je 

motivace prožívána v daném okamžiku při konkrétní aktivitě. Rozlišování mezi těmito 

třemi stupni hierarchickými je důležité, protože nám to poskytuje jasnější a hlubší 

porozumění různých intrapersonálních zdrojů a vlivů na situační motivaci, stejně tak jako 

na podstatu procesů, které ji mění v kontextuální a globální motivaci. 

 První předpoklad HMIEM nabízí, že motivace založená na jedné úrovni v hierarchii 

může mít rekursivní (bottom-up) vliv na motivační konstrukt následující vyšší úrovně 

v hierarchii (Lavigne, Vallerand  2010). Tento předpoklad zdůrazňuje vztah mezi motivací 

v různých úrovních obecnosti a slouží k vysvětlení motivačních změn, ke kterým dochází 

v průběhu času. Například opakovaně zažívaná sebedeterminační motivace v situační 

úrovni může skrze rekursivní efekt eventuelně vytvořit vyšší úroveň sebedeterminační 

motivace v odpovídajícím kontextuální úrovni. Někdo, kdo se cítí opakovaně vnitřně 

motivován v hodinách matematiky, časem vyvíjí obecnou (nebo kontextuální) vnitřní 

motivaci orientovanou na většinu způsobů počítání. Opačně, někdo, kdo opakovaně zažívá 

amotivaci ve třídě, si časem vyvine amotivační kontextuální motivaci vůči matematice a 

počítání obecně. 

 Lavigne, Vallerand (2010) navrhují, že motivace v jedné úrovni obecnosti může mít 

také vliv na motivaci v následující nižší úrovni v hierarchii (top-down). Globální motivace 

může ovlivnit kontextuální motivaci, která může mít dopad na situační motivaci. Někdo, 

kdo má vyšší úroveň sebedeterminační globální motivace, by měl mít i vyšší úroveň 

kontextuální motivace k fyzické aktivitě obecně a měl by projevovat vyšší úroveň 

sebedeterminační motivace při fyzické aktivitě v hodině tělocviku (v situační úrovni). Tato 

hypotéza vycházející z HMIEM (Vallerand 1997) nabízí příležitost podívat se na jedincovu 

motivaci z intra-personální perspektivy. 
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 HMIEM (Vallerand 1997) také tvrdí, že specifická motivační sekvence (např. 

sociální faktory – sebedeterminační motivace – důsledky) existuje v každé úrovni 

hierarchie. Konkrétně na situační úrovni žák, který reaguje na specifický podnět v čase 

s podpůrným tréninkem učitele tělocviku (sociální faktor), by měl zažívat vyšší úroveň 

vnitřní motivace a identifikované regulace v určité hodině tělocviku (situační motivace), 

která je pravděpodobně výsledkem pozitivně afektivních, kognitivních a behaviorálních 

výstupů.  
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2. 2 Žákovské postoje 

 

  

 Postoje žáka k určitému předmětu hrají velmi významnou úlohu při jeho úspěšnosti 

ve škole (Hrabal, Pavelková 2010). „Postoje jsou naučené predispozice k celkově příznivé 

nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu či událost“. (Fishbein, Ajzen 1975 in Hayes 

2000, s. 95). Nakonečný (1995, s. 118) postoj definuje jako „hodnotící vztah; postoj vůči 

něčemu – vyjadřuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu, jehož 

krajní póly tvoří naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah.“. 

 Autoři definují pojem postoje různým způsobem. Fishbein, Ajzen (1975 in Hayes 

2000) vidí postoj jako naučenou predispozici k reakci. Pro Nakonečného (1995) je postoj 

především hodnotícím vztahem. 

 Podle Hayes (2000) se postoje skládají ze tří dimenzí. První dimenze je kognitivní a 

týká se názorů a myšlenek, které člověk má o předmětu postoje. Druhá je emocionální a 

vztahuje se k tomu, co osoba cítí k předmětu postoje, a třetí dimenze je konativní a patří 

do ní sklony k chování či jednání ve vztahu k předmětu postoje (viz definice Fishbein, 

Ajzen 1975 in Hayes 2000). 

 Hayes (2000) uvádí, že je pro postoje typické, že jsou naučené, konzistentní a týkají 

se kladných či záporných reakcí. Postoje, které zaujímáme k různým osobám, věcem, 

situacím apod., silně ovlivňují naše chování. Rozdíl mezi postoji, které vyjadřujeme 

verbálně a mezi těmi, o nichž svědčí naše chování, může být ale značný (Lapiére 1934 

in Hayes 2000). Postoje se také liší svou konkrétností a globálností (Ajzen 1998 in Hayes 

2000), protože některé se mohou týkat velmi konkrétních věcí např., zda je určitá osoba 

v podstatě dobrá či zlá. Postoje mohou být i velmi obecné např., zda lidé jsou ve své 

podstatě dobří nebo zlí. 

 Podle Smithe, Brunera a White (in Hayes 2000, s. 97) mají postoje 3 funkce: 

a) hodnocení objektů; b) sociální přizpůsobení, díky kterému se zvyšuje soudržnost 

skupiny a c) externalizaci. 

 Pokud mluvíme o postojích lidí, nesmíme je zaměňovat s jejich názory. Rozdíl mezi 

těmito dvěma pojmy spočívá hlavně v emocionální dimenzi. Postoje jsou ve své podstatě 

hodnotící, kdežto názory jsou neutrální výroky, o kterých si myslíme, že jsou pravdivé 

(Hayes 2000). 
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Postoje žáků ke školním předmětům 

 

 Motivovanost a postoj žáka k určitému předmětu hrají velmi významnou úlohu 

při jeho úspěšnosti ve škole. Vyučovací předmět plní svou funkci, jestliže zprostředkovává 

žákům odpovídající informace, které jim umožňují jak plnohodnotný a spokojený osobní 

život, tak i úspěšnost v profesionálním životě (Pavelková, Škaloudová, Hrabal 2010). 

Aby mohl předmět plnit tuto funkci, musí ho žáci prožívat jako přitažlivý (resp. 

oblíbený), ne příliš obtížný, ale ani příliš jednoduchý, a měli by si uvědomovat jeho 

význam, především z hlediska jejich budoucího uplatnění (Hrabal, Pavelková 2010). 

Při hodnocení postoje a motivace k předmětu je nutné brát ohled na způsob a 

kvalitu výuky jednotlivých předmětů. Proto je nutné vědět, nedosahuje-li učitel popularity 

předmětu (případně vlastní osoby) za cenu snížených požadavků, nebo naopak, nebrzdí-li 

jeho motivační úsilí nepřiměřená náročnost. Za optimální lze v podstatě považovat střední 

stupeň obtížnosti předmětu. Může se stát, že např. při výuce cizího jazyka učitel se svými 

žáky klidně spočítá i příklady z matematiky, pokud to bude potřeba, pak je možné, že jeho 

žáci budou u něho více motivováni než u jeho kolegy, který je přísný a systematický. Proto 

je nutno při interpretaci pozitivního nebo negativního postoje k předmětu hledat a brát 

v úvahu i jiné údaje směřující k osvětlení struktury motivačních dispozic, jejich vytrvalosti, 

integrace do struktury osobnosti. Učitel by také neměl svými nadměrnými požadavky 

vyčerpávat kapacitu žáků tak, že by již nemohli dostatečně reagovat na požadavky učitelů 

jiných předmětů, například výrazným zvýšením požadavků v matematice se může snížit 

intenzita přípravy žáků na ostatní předměty. 

 Atraktivnost předmětu pro žáka a úroveň jeho motivovanosti je také ovlivněna 

různými faktory např. učitelovy individuální charakteristiky, charakter předmětu, jeho 

prezentací v učebnicích a vztah předmětu k rozvinutým potřebám a dispozicím žáků. Dále 

pak motivovanost žáka závisí na jejich odpovídajícím zaměření, úrovni osobnosti a školní 

zdatnosti, na rozvoji potřeb a schopností. 

 Učitel, podle Hrabala (1989), během výuky jak aktualizuje již existující motivační 

dispozice, tak rozvíjí, popřípadě utváří motivační sféru interakcí s žáky, organizováním 

vyučování apod. Toto působení se může odrážet jak pozitivně, tak negativně na žákových 

motivačních dispozicích. 
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Ve školní úkolové situaci se zaměřujeme zejména na oblibu, obtížnost a význam 

předmětu a i na další faktory jako je zajímavost předmětu, percipované nadání, nuda 

v předmětu, prospěch v matematice a další.  

Obtížnost předmětu lze sledovat dvojí, jednak objektivní (stanovenou učitelem, 

učebnicí apod.), nebo subjektivní (vnímanou žákem). Obtížnost konkrétního úkolu tak lze 

sledovat z pohledu žáka, či z pohledu učitele a tyto dva pohledy se mohou, ale nemusí 

shodovat. Subjektivně vnímaná obtížnost úkolu souvisí s aspirační úrovní žáka, kdy žák, 

který je přesvědčen, že úlohu zvládne vypracovat, ji hodnotí jako snadnější než žák, který 

nechce pracovat. Vnímaná obtížnost předmětu, je charakteristika, která se vztahuje k celé 

řadě motivačních procesů ve vyučování, jako je pocit výkonnosti, sebeobraz, úspěch a 

další. 

Obliba předmětu jako charakteristika emocionálního prožitku „z“ a „v“ předmětu, 

který je jednak předpokladem, a jednak výsledkem motivace k učební činnosti. Žáci tak 

charakterizují svůj emocionální vztah k předmětu, jeho přitažlivost nebo oblíbenost, 

tendenci zabývat se činnostmi, které předmět vyžaduje.  

Význam předmětu vypovídá o tom, jaký subjektivní smysl daný předmět pro žáka 

má. Význam předmětu je motivační zdroj zprostředkovaný zvnitřněnou sociální 

reprezentací předmětu z hlediska jeho uplatnění ve společnosti a jeho významem 

pro dosažení vlastních (profesionálních) cílů v budoucnosti. 

 K těmto zjišťovaným žákovským postojům jsme přidaly některé další 

charakteristiky, jako je nuda v předmětu, zajímavost předmětu, prospěch v předmětu a 

celkový průměr známek ze všech předmětů na vysvědčení a vnímané nadání na předmět. 

Nuda je jedním z prožitků, který nezřídka určuje celkový emotivní prožitek žáka 

ze školy a přispívá k jejímu negativnímu hodnocení (Hrabal, Man, Pavelková 1989). Nuda 

ve škole je převážně výsledkem frustrace poznávacích potřeb. Mezi nudícími se žáky 

nejsou jen ti s průměrným a špatným prospěchem, ale mohou to být i žáci s výborným 

prospěchem. Prožitek nudy ve škole závisí na tom, mají-li podněty, které na žáka působí, 

incentivní hodnotu vážící se k poznávacím potřebám dítěte. Nuda ve vyučování (1975 

Robinson in Hrabal, Man, Pavelková 1989) má dva hlavní zdroje: a) prožívanou 

monotónnost vyučovacích hodin, b) subjektivně vnímanou neužitečnost vyučovacího 

předmětu. Zvýšené vnitřní napětí vede ke snaze zahnat nudu třemi nejtypičtějšími způsoby, 

jak lze na tuto frustraci reagovat: stažení se do sebe (koukání z okna, prázdný pohled, 
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myšlenky), agresivní chování (provokování učitele, záměrné zívání), rozptýlená aktivita 

(čmárání, hraní si). Trvalá nuda pak vede k nízkým výkonům žáků a k neúspěšnosti 

v daném vyučovacím předmětu. Podle výzkumné sondy Pavelkové (2010) se v matematice 

žáci relativně nenudí a v tomto ohledu u žáků existuje poměrně vysoká shoda. Nuda se 

často pojí s významem předmětu, který mu žáci připisují, čím významnější pro ně předmět 

je, tím méně se při něm nudí.  

Zajímavost předmětu je ukazatel, jak je pro žáka předmět atraktivní, jak žáka 

kognitivně stimuluje, jak je pro něj přitažlivý. 

 Prospěch (Hrabal 1989) je komplexní údaj o úrovni a struktuře školní zdatnosti 

žáka, jednak o učiteli a jeho způsobu hodnocení žáků. Školní prospěch vypovídá 

o schopnosti žáka chovat se dle požadavků učitele a školy. Školní průměr je relativně 

stabilní ukazatel dispozic žáka pro plnění požadavků školy. Prospěch je závislý na celém 

komplexu osobnosti žáka (kognice, motivace, sociální zázemí, osobnostní rysy).  

Nadání resp. prožitek vlastního nadání na předmět je kompetenční složka motivace 

učební činnosti. Nadání je definováno jako vysoká inteligence, kreativita a vysoký stupeň 

rozvoje speciálních schopností (Eyseneck, Barrett 1993 in Hříbková 2005). Nadání je také 

soubor dobře rozvinutých schopností pro určitou oblast lidské činnosti, např. 

pro matematiku, jazyky. Horizontální dělení nadání slouží ke klasifikaci podle oblastí, 

např. matematické, hudební apod. Vertikální dělení nadání nám ukazuje stupeň aktualizace, 

zda se jedná o nadání aktuální či potenciální.  

Nadání na matematiku byl další faktor, o kterém jsme uvažovaly v dřívější studii 

(Kmínková 2009) jako o možném zdroji zaujetí při matematice. Celkově ze všech 

předmětů se žáci nejméně nadaní cítí právě v předmětu matematiky. Nadaní žáci hodnotí 

matematiku jako spíše zajímavou, mají v ní lepší známky, ale nejsou v ní jednoznačně 

pilnější než žáci, kteří se považují za méně nadané. Mezi prožívanou zajímavostí 

matematiky a odhadem svého nadání bude velmi pravděpodobně také vazba. Nevýraznost 

vazby mezi pílí a odhadem svého nadání se může vyskytovat u žáků, kteří se považují 

za nadané na matematiku, v té souvislosti, že u nich může sehrávat roli pocit, že se nemusí 

učit a stejně dosahují dobrých výsledků. Zároveň se ukázalo, že při matematice žáci, kteří 

se zúčastnili výzkumné sondy, pilní příliš nebyli. 
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2. 3 Závazek žáků k učení  

 

 Koncept závazku žáků k učení (angl. school engagement) hraje důležitou roli 

v teoriích školní úspěšnosti. Žákovský úspěch ve škole ale i v životě záleží převážně 

na míře, kterou jsou žáci schopni využít příležitost k získávání znalostí a dovedností, 

kterou jim škola nabízí. V průběhu adolescence, žáci získávají plnou kognitivní kapacitu 

k seberegulačnímu, záměrnému učení. Stávají se schopnými řídit metakognitivní operace 

jako je sebehodnocení, dlouhodobé plánování, používání efektivních učebních strategií a 

určení si prioritních cílů, což jsou důležité dovednosti pro schopnost významného zapojení 

v jejich učení a pro realizaci jejich akademických aspirací. Skrze použití těchto dovedností, 

se žáci mohou stát kognitivně, emočně a behaviorálně aktivními účastníky učení. Taková 

behaviorální participace, emoční zapojení a kognitivní oddanost definuje žákův závazek 

ke školnímu učení.  

 Závazek k učení, neboli míra, kterou jsou studenti zapojeni, připoutáni a zavázání 

k učebním a sociálním aktivitám ve škole, hraje významnou roli v prevenci akademického 

selhání, podpoře kompetence a ovlivňuje širokou škálu výkonu adolescentů (Li, Lerner 

2013). Podle Li, Lerner (2013) je závazek k učení multidimensionální konstrukt spojující 

chování, emoce a kognici pod jednu "meta" myšlenku závazku k učení, nabízející mnoho 

příležitostí k porozumění komplexitě žákovských zážitků ve škole. Konstrukt navrhuje, že 

chování nebo emoce samy nejsou dostatečné pro zastoupení závazku žáka. Behaviorální 

charakteristiky, jako je míra účasti při školní práci zahrnující přítomnost ve škole, čas 

strávený na školních aktivitách, nebo intenzitu snahy, samy o sobě jsou neadekvátní 

indikátory engagementu. Hluboký závazek k učení znamená koncentraci a snahu, stejně 

jako investování úsilí a závazek/povinnost. Také sama pozitivní emoce nebo jednoduše 

obliba školy nezaručuje, že žák vyvíjí významnou snahu v učebních situacích. Aktivní 

účast s velkou koncentrovaností a snahou, pozitivní emoce, nebo pocit vzrušení, pocit 

propojenosti a kognitivní procesy, jako je commitment a hodnoty jsou nezbytné součásti 

žákovského závazku k učení. 

 Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, Shernoff (2003) prezentují pojetí závazku 

k učení na konkrétnější úrovni založené na kumulaci pozornosti, zájmu a zážitku radosti. 

Zaměřují se částečně na fenomenologické aspekty vysokého zapojení (involvement) 

ve třídě, které zahrnuje koncentraci pozornosti, zájem a moment radosti jako opak apatie a 
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nedostatku zájmu o zadání úkolu. Závazek žáků k učení je podle nich nejvyšší, když míra 

pozornosti, radosti a zájmu je zvýšena spontánně (shodně jako u flow zážitku). Podle 

Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, Shernoff (2003) je zapojení žáků ovlivněno řadou 

aspektů. 

 Za prvé může být závazek žáků k učení ovlivněn faktory, jako je relevance 

instrukce a vnímaná kontrola nad učební činností. Pokud jde o instrukci, studenti 

pravděpodobně budou zaujati autentickou akademickou prací, která je intelektuálně pohltí 

při řešení skutečného životního problému, který přesahuje třídu. Důležité je i to, do jaké 

míry kontrolují studenti jejich učební aktivitu a pozitivní emoce ve třídě. 

 Za druhé je závazek k učení také ovlivněn kontextuálními a třídními faktory, jako je 

způsob instruování (vliv učitele) a školní předmět. 

 Dále pak mají na vliv demografické faktory, např. individuální faktory např. 

pohlaví, věk, třída, a učební historie žáka tzn., vliv minulých zkušeností a zážitků.  

 Ačkoli mlutidimensionální podstata závazku k učení je dobře známa, jak tyto tři 

stanovené části konstruktu pracují dohromady, je převážně neznámé. Autoři (Li, Lerner 

2013) zkoumali vzájemné vztahy behaviorálních, emocionálních a kognitivních aspektů 

závazku k učení u adolescentů. Cílem jejich studie bylo zjistit, jak behaviorální, emoční a 

kognitivní komponenty závazku k učení se vzájemně ovlivňují. Ví se jen málo o tom, zda 

tyto tři typy závazku k učení pracují u studentů doplňkovým způsobem nebo zda jeden 

faktor by mohl pracovat nezávisle na těch druhých.  

 Li, Lerner (2013) ve výzkumu použili dotazník se třemi subškálami, zaměřenými 

na jednotlivé složky závazku k učení. Subškála týkající se behaviorální stránky obsahovala 

položky ukazující přítomnost a snahu ve třídě, přispění k diskusi ve třídě, přípravu, 

dodělávání domácích úkolů včas. Měření se zaměřilo na dobrovolné chování ve školním 

kontextu, aby se minimalizovat efekt proměnných, které nevychází ze žáka (nároky učitele 

apod.). Subškála zaměřená na emocionální stránku závazku k učení obsahovala položky 

hodnotících žákův smysl pro sounáležitost (pouta) a pocity směrem ke škole, např. jak moc 

se cítí součástí jejich školy, štěstí, vzrušení, potěšení, měření různých pozitivních pocitů. 

Poslední subškála zjišťuje kognitivní stránku závazku k učení - položky jsou vytvořené 

k hodnocení míry, do které žáci hodnotí vzdělání a učivo ve škole, jejich myšlenky o učení, 

cílovou orientaci, identifikaci se školou, vnímání spojení mezi studentským životem a 

školou. 
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 Závěrem práce Li, Lernera (2013) je, že závazek k učení má svou vlastní vnitřní 

dynamiku, ve které chování, emoce a kognice se navzájem ovlivňují a zesilují se. Výsledky 

ukázaly, že behaviorální a emocionální komponenty jsou ve vztahu obousměrném (každá 

proměnná byla základem a výsledkem té druhé). Dále se ukázalo, že behaviorální 

komponent ovlivňuje kognitivní stránku závazku k učení (ale opak tohoto vztahu se 

neprokázal). Výsledky jsou částečně v souladu s hypotézou, že pozitivní emoce a 

motivační přesvědčení zintenzivňují účast a pozitivní pocity rozšiřují kognitivní kapacitu. 

Naproti očekávání autorů vazba u směru od kognitivního komponentu k behaviorální 

stránce závazku k učení nebyla signifikantní.  

 Výsledky výzkumů Fredricks (2011) ukazují, že tyto tři komponenty žákovského 

závazku k učení se u různých žáků mohou vyskytovat v různé míře. Žáci s vysokým 

behaviorálním komponentem a nízkými kognitivními a emocionálními komponenty se 

účastní učebních aktivit a respektují pravidla, ale nudí se při nich a učení je nezajímá. Jiní 

žáci, kteří mají vysokou emocionální komponentu, ale nízké behaviorální a kognitivní 

komponenty, mají v učební situaci pozitivní pocity, ale jsou při ní málo aktivní. 

V této práci se ve školní úkolové situaci také zaměřujeme u žáků na kognitivní 

(nadání, cílová orientace), behaviorální (aktivita, snaha žáků), emocionální (emoční 

prožívání situace), ale i na způsoby zadání úkolů. 
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2. 4 Vnímaná osobní zdatnost  

 

S konceptem vnímané osobní zdatnosti (self-efficacy1) psychologie pracuje již 

poměrně dlouho. Bandura (1977) uvádí, že vnímaná osobní zdatnost má přímý vliv 

na výběr aktivit a skrze očekávání možného úspěchu může ovlivnit snahu o zvládnutí 

činnosti. Očekávání účinnosti ovlivňuje, jak velkou snahu lidé vyvinou, a jak dlouho 

vydrží čelit překážce či nepříjemnému zážitku. Čím silnější je vnímaná osobní zdatnost, 

tím je vyšší aktivita.  

Vnímanou osobní zdatnost lze také definovat jako úsudek člověka o svých 

schopnostech iniciovat činnost a vykonávat ji, přesvědčení o svých potencialitách (Gavora 

2012). Vnímaná osobní zdatnost funguje ve všech činnostech člověka a je univerzálním 

konceptem. 

Potenciality člověka objektivně získané a jeho přesvědčení o nich se mohou lišit. 

Člověk může být přesvědčený o tom, že má silné potenciality vykonávat nějakou činnost, 

přitom se toto přesvědčení odchyluje od skutečných potencialit, které mohou být slabší. 

A naopak mohou být lidé, kteří mají značně silné potenciality, ale nízkou vnímanou osobní 

zdatnost. V prvním případě vnímaná osobní zdatnost umožní lepší využití schopností 

člověka, než ve druhém případě. Vnímaná osobní zdatnost je důležitým regulátorem 

činnosti člověka a zprostředkovaně i výsledků této činnosti. Výzkumy vnímané osobní 

zdatnosti jsou velmi rozsáhlé a potvrdila se teze, že úsudek člověka o vlastním zdatnosti 

v konkrétní úloze je dobrým prediktorem výkonu v dané úloze (Gavora 2012). 

Podle Bandury (1982) vysoká vnímaná osobní zdatnost může ovlivnit přípravu 

na činnost a snahu v tom, že některé žáky s nedostatkem sebedůvěry rozhýbává k učení, 

ale brání jim ve vyvolání žádoucích schopností. Při uplatňování existujících dovedností 

silné vědomí vlastní zdatnosti zintenzivňuje a udržuje snahu potřebnou pro optimální 

výkon, který je obtížné realizovat, pokud je člověk v obležení pochybami o sobě. 

Přesvědčení lidí o jejich schopnostech ovlivňuje jejich myšlenkové vzory, 

emocionální reakce skrze předjímání údálostí a aktuální interakce s okolím. Ti, kteří se 

                                                 
1  Termín self-efficacy je do češtiny velmi obtížně přeložitelný ve svém úplném významu.  Různí čeští 

autoři tento termín různě překládají: „vnímaná vlastní účinnost“; „sebeuplatnění“; „vnímaná osobní 

účinnost“; „obecná vlastní efektivita“; „osobní zdatnost“. My užíváme termínu „vnímaná osobní 

zdatnost“. 
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hodnotí jako nezdatní ve zvládání požadavků okolí a převládají jejich osobní nedostatky, si 

představují potenciální potíže jako větší než ve skutečnosti jsou (Beck, 1976; Lazarus a 

Launier, 1978; Meichenbaum, 1977; Sarason, 1975). Takové obavy o sobě vytváří stres a 

zhoršují výkon přesměrováním pozornosti z toho, jak nejlépe pokračovat v činnosti, 

ke znepokojení nad vlastními nedostatky. Naproti tomu jedinci, kteří mají silný smysl 

vnímané osobní zdatnosti, rozdělují během aktivity svou pozornost a snahu mezi 

požadavky situace. Překážky, na které při tom narazí, je nutí k lepšímu výkonu a větší 

snaze. 

Nově se o koncept vnímané osobní zdatnosti zajímají i čeští a slovenští pedagogové 

(Gavora 2012, Mareš v tisku). Domníváme se, že otázky psychické odolnosti, psychické 

zátěže a její zvládání a schopnost podat optimální výkony v úkolových situacích (využití 

všech svých potencialit) mají své místo i ve školním prostředí. Poznávání konceptu 

vnímané osobní zdatnosti je pro řešení těchto otázek užitečné. Prožitek vnímané osobní 

zdatnosti se ve škole bude nejspíše projevovat přesvědčením, že na školní práci mám či 

v pocitu dobré zvládnutelnosti školních úkolů. 

Teoretikové vnímané osobní zdatnosti (Bandura) předpokládají, že se tento prožitek 

projevuje v optimistickém postoji k úkolům, ale i přispívá k interpretaci úkolu jako výzev, 

což znamená, že mají větší tendenci se do úkolu pustit, vydržet u nich i přes překážky a 

mají tendenci úkol dokončit. Někdy je vnímané osobní zdatnosti připisována i vyšší 

aspirace. 

Vnímaná osobní zdatnost se nemusí vždy shodovat se skutečnou zdatností. 

Přesvědčení o sobě může být chybné. Obvykle se tyto pohledy liší: někteří žáci se 

přeceňují, jiní podceňují, jsou nejistí, jak obstojí. Míra vnímané osobní zdatnosti 

(sebedůvěra) se promítá do stupně motivace, stupně odhodlání se do něčeho pustit, dále 

ovlivňuje vytrvalost člověka (spolu s vůlí), když již činnost začne, tak v ní pokračovat. 

A v neposlední řadě ovlivňuje podání adekvátního výkonu a dokončení činnosti do konce.  

Podle Pajares, Miller (1994) sebedůvěra v učení se matematiky, co by konceptuální 

předzvěst matematické vnímané osobní zdatnosti, je základem k predikci žákovského 

výkonu v matematice. Pajares, Miller (1994) uvádí, že vnímaná užitečnost matematiky 

studenty souvisí s důvěrou v jejich schopnosti. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že 

výroky žáků o vlastních schopnostech řešit matematické problémy předpovídaly více jejich 

schopnost řešit tyto problémy než jiné proměnné. Vnímaná osobní zdatnost je podle těchto 
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autorů ovlivněna genderem, předcházejícím matematickým sebepojetím, vnímanou 

užitečností matematiky a výkonem v problémových úlohách v matematice. Není tedy 

překvapivé, že v co lidé věří, že dokážou, to predikuje, co skutečně udělají a ovlivní, jak se 

při tom cítí. Odborníci i praktici ve školách by se měli zabývat názory studentů o jejich 

schopnostech, jako důležitým zprostředkovatelem a prediktorem výkonu. Výsledky 

posílily Bandurovo tvrzení, že přesvědčení o vnímané osobní zdatnosti jsou klíčovým 

momentem u člověka a také podporují výzkumníky, kteří tvrdí, že žákovská motivace je 

lépe vysvětlena těmito přesvědčeními než jinými kognitivními nebo afektivními procesy. 

 Vnímané osobní zdatnosti žáků v souvislosti s úkolovou situací jsme se věnovaly 

již dříve v rámci výzkumné sondy (Kmínková, Pavelková 2012), která předcházela tomuto 

výzkumu. Cílem studie bylo zmapovat žákovské přesvědčení o vlastní zdatnosti ve školní 

úkolové situaci, konkrétně v úkolech s narůstající obtížností ve třech různých předmětech 

(matematika, český jazyk, německý jazyk). Výsledky výzkumné sondy, v souladu 

s výzkumy vnímané osobní zdatnosti, ukázaly, že snížená vnímaná osobní zdatnost se váže 

na motivační a výkonové problémy (malá zaujatost úkolem, nechuť na úkolu pracovat, 

nízká aktivita, negativní emoční prožívání situace, vnímaná vyšší obtížnost úkolu, vazba 

na negativní postojové charakteristiky). Dále se ukázalo, že různá obtížnost úkolů vazby 

mezi osobní vnímanou zdatností a motivací mění. Pro školní realitu je tedy z tohoto 

hlediska rizikové, když žáci pracují stále na stejně obtížných úkolech, zvláště když jsou 

z hlediska jejich zdatnosti nepřiměřené. Zvláště u výkonově slabších žáků pravděpodobně 

dochází ke kumulaci negativních dopadů na školní práci a to jak krátkodobých (nasazení a 

zaujetí v úkolu), ale i dlouhodobých (negativní postoj k předmětu, nuda v předmětu).  

 Na vnímanou osobní zdatnost žáků se zaměřujeme i v této práci, kdy jí prověřujeme 

jako jeden z faktorů, který by mohl hrát roli ve školní úkolové situaci v matematice. 
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2. 5 Charakteristiky úkolu 

 

 Učební úlohy prostupují celým výchovně vzdělávacím procesem a plní v něm 

nejrozmanitější funkce. Aktivizují a motivují žáky, navozují u nich učební činnosti, udržují 

v chodu proces učení, jsou nástrojem pro zjišťování výsledků učení. Prostřednictvím 

učebních úloh se objektivní poznatky obsažené v učitelově výkladu, v učebnicích, 

odpozorované při pokusech a cvičeních, samostatně odvozené při řešení problémových 

situací, mění v subjektivní vědomosti žáků. Za učební úlohy lze považovat širokou škálu 

všech učebních zadání od těch nejjednodušších úkolů vyžadujících pouhou pamětní 

reprodukci poznatků a vědomostí, až po složité úkoly vyžadující tvořivé myšlení. 

 Charakteristik úkolu je několik, záleží na tom, jaké hledisko zvolíme. Ve studii 

používáme jako jednotící prvek obtížnost úkolu, kdy vycházíme z předpokladu, že různá 

náročnost úlohy má odlišný motivační dopad na žáky. Obtížnost úkolu rozlišujeme 

na subjektivní (vnímaná jednotlivými žáky) a objektivní (stanovená vyučujícím předmětu). 

Mezi jednu z nejznámějších patří klasifikace Tollingerové (1970), která třídí učební 

úlohy podle náročnosti poznávacích operací nutných k jejich řešení. Úlohy jsou podle této 

taxonomie rozděleny do pěti hlavních kategorií a ty se dále člení na různý počet 

podkategorií. Pokud bychom se pokusily dle této klasifikace orientačně (neboť jsme z této 

klasifikace primárně nevycházely) identifikovat úlohy, se kterými ve výzkumu pracujeme, 

jedná se o úlohy vyžadujícími jednoduché či složité myšlenkové operace s poznatky.  

Některým charakteristikám úkolu jsme se věnovaly již v předchozí kapitole 

věnované situačnímu zájmu (viz kapitola 2. 1. 1. 4). Ve výzkumu se zaměřujeme zejména 

na subjektivně vnímanou obtížnost úkolu žáky před a po jeho vypracování, na zaujetí 

úkolem opět před a po jeho vyplnění. Dále zjišťujeme, jak si matematický úkol představují 

žáci, aby se jim na něm dobře pracovalo, a za jakých podmínek se jim dobře pracuje na 

úkolu. 

 Vliv různé obtížnosti úkolů a její motivační dopad na žáka jsme sledovaly již 

v dříve ve výzkumné studii (Kmínková, Pavelková 2011), která předcházela tomuto 

výzkumu. Cílem studie bylo zmapovat vliv stoupající obtížnosti na zaujetí školním 

úkolem v matematice. Výsledky faktorové analýzy naznačily, že neexistují příliš velké 

motivační rozdíly u úkolů různé obtížnosti, kazuistiky jednotlivých žáků však 

na důležitost faktoru obtížnosti upozorňují. Výsledky ukázaly, že u některých žáků se 
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postoj k předmětu přelévá do výkonu v úkolu, kdy neochota začít pracovat na úkolu je 

nezávislá na jeho obtížnosti, někteří žáci však reagují na různou obtížnost jednotlivých 

úkolů. Při úkolu se pak vytváří specifická motivační situace, kde se u některých žáků 

projevuje vliv obtížnosti úkolu a sebedůvěry žáka. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

3. 1 Historie výzkumné sondy 

 

Při výběru tématu disertační práce jsme vycházely z výsledků mé diplomové práce 

(Kmínková 2009) „Zaujetí při matematice a orientace na matematiku“. Cílem této práce 

bylo rozkrýt, jak různé motivační faktory ovlivňují zaujetí při matematice. Rozhodly jsme 

se hledat motivační faktory např. podoby „zájmů“, které mohou hrát roli ve vztahu 

ke školním předmětům. Naší hypotézou bylo, že na zaujetí při matematice má vliv 

individuální zájem, situační zájem, aktuální zájem/cílová orientace, zájmové zaměření, 

výkonová a flow motivace a v neposlední řadě i vnímané nadání pro předmět. Výzkumná 

sonda diplomové práce byla založena na 2 hodinách matematiky. První z hodin probíhala 

experimentálně/alternativně, byla založena na samostatné práci žáků, jejich spolupráci, 

myšlenkové mapě. Experimentální hodina měla aktualizovat tzv. situační zájem. Druhá 

z nich probíhala klasicky – na začátku hodiny bylo opakování z minulé hodiny, pak výklad 

nové látky a v závěru procvičování.  

Výsledky diplomové práce (Kmínková 2009) ukázaly, že hodnocení prožitku 

ve dvou různě pojatých hodinách (klasická x experimentální) je velmi komplikované, 

protože různým žákům vyhovují odlišné věci. V hodnotících soudech žáků se rozdíly a 

shody projevovaly v těchto ukazatelích: v aktivitě žáků, ve vnímané aktivitě učitele, 

ve spolupráci žáků s vyučujícím, v motivovanosti žáků, v preferenci novosti, v nutnosti 

přemýšlet, v náročnosti hodiny, v jistotě správného postupu, v pochopení látky, v rychlosti 

probírání látky, v konkrétnosti a v systému - postupu od nejlehčího. Pro zaujetí 

při matematice se ukázal jako důležitý faktor zájmové zaměření žáků, které je 

pravděpodobně velmi dlouhodobou charakteristikou a cílová orientace žáků (tzn. maturita 

z matematiky a studium na vysoké škole s matematikou, jako jedním z hlavních předmětů). 

Tyto charakteristiky se objevují u žáků, kteří se popisují jako nadaní či spíše nadaní pro 

matematiku, nemají z matematiky špatné známky a matematiky se nebojí. Negativní roli 

v orientaci na matematiku sehrává pravděpodobně strach některých žáků z matematiky.   

Shodně jako v předchozí výzkumné sondě jsme se i nyní rozhodly vycházet jednak 

z dat dotazníků, tak i z rozhovorů s pedagogy. V následujícím období, současně se studiem 
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odborné literatury, vznikaly dotazníky pro žáky, pracovní listy a matematické úkoly. 

Některé z nich jsme vytvořily pro svou potřebu, některé jsme převzaly již hotové. 

Na distribuci dotazníků do škol jsme spolupracovaly se třemi učitelkami matematiky a 

jednou studentkou psychologie, které i s dětmi dotazníky vyplňovaly. Všechny dotazníky 

žáci vyplňovali v rámci vyučovacích hodin. Po vypracování dotazníků žáky jsme s každou 

učitelkou matematiky vedly rozhovor zaměřený na postoj žáků k matematice, na zaujetí 

matematikou a na jejich motivaci v matematice. K rozšíření pohledu učitelů na tuto 

problematiku jsme využily databázi rozhovorů s učiteli matematiky vytvořenou v rámci 

grantového úkolu GAČR P407/11/1740. Poté nastala nejdelší etapa zpracování dat 

z dotazníků, které probíhalo na úrovni jak kvantitativní, tak kvalitativní.  
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3. 2 Cíle disertační práce 

 

Cílem práce je rozkrýt, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní úkolové 

situaci. Zaměřujeme se jak na dlouhodobé charakteristiky (postoje k předmětu, výkonová 

motivace), tak na charakteristiky krátkodobé (situační charakteristiky, chuť pracovat 

apod.), které se pokoušíme operacionalizovat. Zajímá nás, které z těchto charakteristik 

souvisí s úspěšností a kvalitou práce v úkolové situaci v matematice 

Na rozdíl od předchozí práce, kdy jsme pracovaly s žáky gymnázia, jsme se nyní 

soustředily na 2. stupeň základní školy. Jednak se snažíme ověřit teoretická východiska 

prezentovaná v teoretické části a jednak se pokoušíme podrobněji tematizovat motivaci 

žáků v úkolové situaci v matematice. 

V této práci jsme se zaměřily na hledání a operacionalizaci indikátorů adekvátních 

motivačních charakteristik při náročných kognitivních procesech. Náš výzkum je zaměřen 

na školní úkolovou situaci v matematice, v jiných školních předmětech či v jiných typech 

úkolů může být z motivačního hlediska situace jiná, jak ukazuje např. výzkumná sonda 

Vaníčkové (2013) v německém jazyce. Pokud v práci hovoříme o školní úkolové situaci, 

máme na mysli vždy práci na matematických úlohách. 

 

 

Hlavním cílem disertační práce je zjistit:  

 

1. Jaké motivační faktory hrají roli ve školní úkolové situaci? 

 

2. Ovlivňují školní úkolovou situaci spíše dlouhodobé či situační motivační faktory? 

 

3. Je možné termín zaujetí úkolem chápat jako svorník pozitivních motivačních 

charakteristik působících při úkolu? Projevuje se zaujetí úkolem v aktivitě a 

soustředění žáků? Souvisí zaujetí s některou ze zjišťovaných motivačních 

charakteristik (s postoji žáků k matematice, s výkonovou motivací, se strachovou 

variantou výkonové motivace, s celkovým prospěchem, s prospěchem 

z matematiky, s úspěšností v úkolech, s motivační strukturou)? Která složka zaujetí 

(behaviorální, kognitivní, emoční) převažuje?  
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4. Je zaujetí stabilnější charakteristikou? Jsou žáci zaujatí před úkolem, zaujatí 

i v průběhu práce úkolu? Jsou žáci zaujati 1. úkolem zaujati i 2. úkolem? 

 

5. Má vliv pořadí úkolů na úspěšnost žáků? Budou žáci vlivem opakování úspěšnější 

ve 2. úkolu?  

 

6. Hledáme typy žáků z hlediska motivačních charakteristik. Jaké jsou motivační 

charakteristiky žáků úspěšných v úkolu a žáků neúspěšných v úkolu, resp. 

zaujatých a nezaujatých? 

 

7. Má poutavá prezentace úlohy (situační zájem) vliv na úspěšnost a aktivitu žáka 

v úkolu? 
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3. 3 Metodologie výzkumu 

 

 

3. 3. 1 Výzkumný vzorek žáků 

 

Výzkum byl realizován během školního roku 2011/2012 na třech základních 

školách na druhém stupni (8. a 9. třídy).  

Výzkumu se zúčastnila pražská výběrová základní škola s rozšířenou výukou cizích 

jazyků (ŠKOLA 1) o přibližně šestseti žácích, vzhledem k předpokládané větší výukové 

zátěži, zde děti procházely při nástupu do školy přijímacími testy. Dále vesnická základní 

škola v okrese Benešov (ŠKOLA 2) ze zemědělské aglomerace, do které se sjíždí žáci 

i z okolních vesnic o zhruba dvěstěsedmdesáti žácích. 

Ke srovnání a doplnění se výzkumu zúčastnila běžná základní škola na menším 

městě ve středočeském kraji (ŠKOLA 3). 

Celkem se výzkumné sondy zúčastnilo 180 žáků ze tří základních škol. Hlavním 

výzkumným vzorkem bylo 146 žáků ze Školy 1 a Školy 2. Pro srovnání jsme vzorek 

doplnily o 34 žáků ze Školy 3, kteří pracovali pouze na jednom úkolu (klasickém). Počet 

dívek a chlapců byl ve všech školách vyrovnaný. 

Obdobná sonda proběhla v rámci předvýzkumu i v jedné třídě na 1. stupni základní 

školy (5. třída).  Vzhledem k tomu, že by podrobnější analýza přesáhla možnosti této 

práce, rozhodly jsme se výsledky neprezentovat, slouží pouze jako zajímavá sonda a 

podnět k dalšímu výzkumu.  

 

Tab. č. 1 Výzkumný vzorek žáků 
 ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM 

CHLAPCI  39 34 17 90 
DÍVKY  43 30 17 90 

CELKEM  82 64 34 180 
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3. 3. 2 Aparatura výzkumu 

 

Pro tento výzkum jsme použily metodu explorační, pracovaly jsme s několika 

dotazníky, které byly později kvalitativně i kvantitativně zkoumány. Dotazníky budou dále 

v textu podrobně popsány. 

Dále byla data získávána skrze rozhovory s učiteli matematiky (celkem 

plánovaných 50 učitelů) v rámci grantového úkolu GAČR P407/11/1740. Projekt je zacílen 

na popsání pro žáky kritických oblastí učiva v matematice na základní škole z pohledu 

učitelů matematiky. Cílem projektu je popsat a klasifikovat didaktické praktiky, které 

učitelé používají právě ke zvládnutí těchto kritických oblastí. Tohoto projektu se 

s Isabellou Pavelkovou účastníme jako spoluřešitelky pro oblast motivace v matematice. 

 V době sepisování práce bylo sesbíráno 41 rozhovorů, z toho 23 bylo vedeno s 

učiteli 2. stupně. Všechny rozhovory byly nahrubo kódovány z různých psychologických, 

didaktických a matematických hledisek. My jsme pro motivační oblast rozpracovaly dílčí 

kódovací systém, který doplňuje hlavní řešené oblasti v grantu. Částečně tohoto systému 

využíváme v této práci.  

V práci jsme zpracovávaly pouze výroky učitelů z 2. stupně. Z těchto kódů jsme 

vybraly pouze ty, které se vztahují k našim proměnným. Nepodáváme vyčerpávající 

způsob prezentace, na ukázku jen uvádíme dokreslující příklady. 

 

 

Způsob získávání dat 

 

 Výzkum probíhal v předmětu matematika. Data byla získávána na základě 

dotazníkového šetření a rozhovorů s učiteli matematiky. Žáci vyplňovali celkem tři 

dotazníky (Dotazník výkonové motivace, Dotazník učební motivace, Dotazník postoje 

k matematice) a dva pracovní listy s úkoly a s otázkami vztahujícími se k jejich práci 

na úkolu. Každý pracovní list obsahoval 5 otázek před úkolem, zadání úkolu a prostor 

k jeho splnění a 24 otázek po úkolu – v položkách dotazníku před a po splnění úkolu byly 

operacionalizované v teoretické části uvedené motivační proměnné. Dále v textu použité 

metody podrobněji popíšeme. 
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 V této práci jsme se svolením využily data Ludmily Štefkové (Škola 1), Zuzany 

Findové (Škola 2) a Blanky Neudörflové (Škola 3). 

 

 

„Dotazník výkonové motivace“ 

 

 Dotazník výkonové motivace autorů Hrabal, Pavelková (MV – 12; Školní 

výkonová motivace žáků: Dotazník pro žáky, 2011) se skládá ze dvanácti otázek, šest 

z nich je zaměřeno na tendenci dosáhnutí úspěšného výkonu a šest se orientuje na tendenci 

vyhnutí se neúspěchu. Tento dotazník má již referenční normy.  

 Žáci měli označit jednu z nabídnutých pěti možností odpovědí. Dotazník zjišťuje, 

zda je daná potřeba (úspěšného výkonu či vyhnutí se neúspěchu) silná, slabá, průměrná a 

skrze kombinaci těchto úrovní obou potřeb žáky rozděluje do pěti typů dle jejich 

výkonových potřeb. 

My jsme výkonovou motivaci zjišťovaly u žáků konkrétně v předmětu matematika, 

proto nelze využít referenční normy MV-12, který je zaměřen obecně na výkonovou 

motivaci ve škole. Vzhledem k tomuto faktu tedy používáme referenční normy pouze 

orientačně. 

 

 

„Dotazník učební motivace DUM – 1 Ž“ 

 

 Motivace učební činnosti je jedním z nejdůležitějších předpokladů školního výkonu 

žáků. Jejím vnitřním zdrojem je struktura potřeb žáka, která může být ovlivněna sociálním, 

obsahovým či výkonovým kontextem. Sociálním kontextem učení je v tomto smyslu 

rodina, školní třída a učitelé, kteří aktivují sociální potřeby žáků, a to jak potřebu 

harmonických vztahů (rodiče, učitel), tak i potřebu prestiže (spolužáci). Kontext obsahový 

se váže k zájmům žáka a kontext výkonový se váže k potřebě úspěšného výkonu a obavě 

ze selhání. 

Dotazník učební motivace autorů Pavelková, Hrabal (2010), jehož referenční 

normy jsme využily, u žáků zjišťuje jejich motivační zdroje učební činnosti.  Žáci měli 

na pěti stupňové škále (1 = zcela nesouhlasí; 2 = spíše nesouhlasí; 3 = někdy souhlasí; 
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4 = spíše souhlasí; 5 = souhlasí) ohodnotit jak u nich platí tvrzení: „Když se ve škole 

snažím, je to proto, že…“ v osmi různých variantách zaměřených na jejich motivaci 

k učení.  

První položka „Chci, aby mě učitelé měli rádi.“ se týká potřeby pozitivních vztahů 

s učiteli.  Tvrzením „Chci být lepší než ostatní.“ je postihnuta touha po vyniknutí a prestiži 

mezi ostatními. Poznávací motivace je vyjádřena výrokem „To, co se učím, mě zajímá.“, 

morální motivace pak tvrzením „Vím, že učení je má povinnost.“ Výkonová motivace je 

v tomto dotazníku operacionalizována dvěma tvrzeními – „Mám dobrý pocit, když se 

něčemu dobře naučím.“ a „Obávám se, že nic nebudu umět.“, přičemž první tvrzení 

vyjadřuje dobrý pocit z dobrého výkonu, druhé tvrzení pak obavu ze selhání ve škole. 

Následující výrok, „Chci mít později dobrou práci (povolání).“, zjišťuje instrumentální 

motivaci týkající se budoucího povolání. Poslední tvrzení „Moji rodiče chtějí, abych byl 

ve škole dobrý.“ je vyjádřením studenty vnímaného přání rodičů dobrých školních výkonů. 

Čím vyšší hodnotou žáci určitému zdroji motivace přiradí, tím důležitější roli hraje 

v učební motivaci. 

 

 

Dotazník postojů k matematice 

 

 V první části tohoto dotazníku jsme použily Hrabalův „Dotazník postojů žáků 

k předmětům“ (1988), který zjišťuje, jak student hodnotí jednotlivé předměty z hlediska 

jejich obliby, obtížnosti a významu. Hrabalův dotazník vznikl v sedmdesátých letech a byl 

J. Pelikánem pro středoškolskou a vysokoškolskou populaci rozšířen o dimenzi „Význam“. 

Současně jsme k této části přidaly kategorii prospěch, ve které žáci uvedli svou známku 

z předmětu. Od učitelů jsme si také vyžádaly průměrný prospěch každého žáka ze všech 

předmětů. Předmět žáci hodnotili škálou od 1 (předmět byl velmi oblíbený, velmi obtížný a 

velmi významný) do 5 (předmět byl velmi neoblíbený, velmi snadný a nevýznamný). 

V druhé části dotazníku žáci hodnotili své předpoklady k danému předmětu. Sem 

jsme zařadily nadání, zajímavost předmětu a nudu v předmětu. Opět se faktory hodnotily 

škálou od 1 do 5, kde známkou 1 žáci označili, pokud se cítili být na matematiku velmi 

nadaní, předmět shledávají jako velmi zajímavý, a v předmětu se nenudí. Hodnotu 5 
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označili, pokud se na matematiku cítili být nenadaní, předmět považují pro ně 

za nezajímavý a nudí se pořád. 

Dále byly k dotazníku přidány otázky zaměřující se na cílovou orientaci žáků: 

„Chtěl/a bys jít na střední školu, kde budeš matematiku potřebovat?; Budeš matematiku 

potřebovat na přijetí na střední školu?; Plánuješ z tohoto předmětu maturovat?“. Žáci měli 

zakroužkovat jednu z nabídnutých odpovědí: Ano – Ne - Nevím. 

K porovnání našeho výzkumného vzorku jsme použily vztahové normy Hrabal, 

Pavelková (2010), které jsou k dispozici pro žáky 6. – 9. tříd základních škol ve všech 

předmětech.  

 

 

Pracovní list 1, pracovní list 2 

 

 Každý pracovní list měl 3 části: sada otázek před úkolem, zadání úkolu s prostorem 

na jeho vypracování a sada otázek po vypracování úkolu. Otázky v pracovním listě 

zjišťovaly zaujetí žáků úkolem, jejich aktivitu při práci na úkolu, flow zážitek, emoční 

prožívání, vnímanou osobní zdatnost, vnímanou osobní důležitost úkolu, obavu ze selhání 

a další. 

Žáci byli nejprve seznámeni se zadáním úkolu, následně pak odpovídali na prvních 

5 otázek, které se zaměřovaly na jejich emoční prožívání situace, subjektivně vnímanou 

obtížnost úkolu, zaujetí úkolem, chuť pracovat a důvěru v to, že úkol zvládnou vypracovat. 

Následně žáci vypracovali zadaný úkol. 

 Po skončení práce odpovídali na 24 otázek po úkolu. Na tyto otázky (i otázky 

před úkolem) studenti odpovídali pomocí pětistupňové škály (Ano – Spíše ano – Středně – 

Spíše ne - Ne). Dvě z nich měly být zodpovězeny volnou odpovědí: „Na úkolu jsi 

pracoval/a, protože: (Vypiš)“, „Popiš, jaký by úkol z matematiky pro Tebe měl být, aby se 

Ti dobře vypracovával a abys ho vypracoval/a s plným nasazením? Nebo za jakých 

podmínek se Ti dobře pracuje na matematických úkolech?“. 

Dotazník byl dále sestaven z položek, které jsou zaměřeny na jednotlivé faktory, 

u kterých předpokládáme vliv ve školní úkolové situaci: na vnímanou obtížnost úkolu a 

reakce na setkání s překážkou, na obavu z neúspěchu, na situační zájem, zaujetí úkolem; 

otázky zaměřené na spokojenost s výkonem (reflexe vlastního výkonu); na vnímanou 
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osobní zdatnost; na emoční prožívání situace; na subjektivní smysl úkolu; na snahu a 

chuť pracovat a na flow zážitek. Operacionalizaci těchto proměnných uvádíme dále (viz 

kap. 3.5). 

Položky měřící flow zážitek jsme získaly z „Krátké škály flow“ autorů Man, 

Stuchlíková a Prokešová (2002). Dotazník se skládá ze 13 výroků, které jsou hodnoceny 

na sedmibodové škále od „nehodí se“ (1) přes „částečně“ (4) až po „hodí se“ (7) a jednoho 

výroku, jehož hodnotící škála se liší. Dotazník se skládá ze 3 faktorů. 

Prvním faktorem je hladký automatický průběh, např. „Nemusím se namáhat, 

abych se koncentroval/a.“, U každého kroku vím, co mám udělat.“, „Mám pocit, že mám 

průběh pod kontrolou.“ apod. 

Druhým faktorem je absorbce, např. patří výroky:„Při práci na úkolu jsem 

nevnímal/a okolí.“, „Cítím se optimálně zatížený/á.“ nebo „Vůbec nepozoruji, jak čas 

utíká.“ 

Třetím faktorem je obava z neúspěchu v úkolu, jež je operacionalizována položkou 

„Dělám si starosti s neúspěchem.“ 

Tento dotazník byl zatím psychometricky ověřován pouze na malém vzorku, proto 

jej lze brát pouze orientačně. Není k dispozici norma pro českou populaci. 
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3. 3. 3 Úkoly a jejich hodnocení 

 

Příklady, které jsme v této výzkumné sondě použily, byly vytvořeny ve spolupráci 

s Katedrou matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborníci z této katedry 

příklady sestavili s ohledem na obtížnost jednotlivých úkolů. Cílem bylo vytvořit dva 

stejně matematicky náročné příklady, které se budou lišit pouze formou zadání. Jeden 

příklad byl zadán klasickým matematickým jazykem, druhý byl zadán, aby zaujal žáky 

(úlohy ze života, aktuální témata apod.), aby se u žáků případně aktualizoval situační 

zájem. Takto vytvořené úkoly byly znovu posouzeny učiteli škol, na kterých výzkum 

probíhal. Na všech školách bylo v době zadávání úkolu, odpovídající učivo již probrané, 

přibližně před stejným časovým úsekem.  

 

 Žáci 8. ročníků vypracovávali následující 2 příklady (učivo: Pythagorova věta). 

Ve Škole 1 i v uvedeném pořadí. Ve Škole 2 v 8. B v uvedeném pořadí, ale 8. A v pořadí 

opačném. 

1. úkol: Petr si zabouchl dveře od bytu, a proto mu nezbylo nic jiného než vylézt 

do otevřeného okna svého pokoje po žebříku. Okno je ve výšce 4,3 m a před domem je 

záhon růží šířky 2m. Petr nechtěl záhonek zničit, chtěl tedy žebřík opřít až 

před záhonem. Jaký nejkratší žebřík mohl použít, aby dosáhl až k oknu?  

2. úkol: Vypočítejte přeponu pravoúhlého trojúhelníku, znáte-li délky jeho odvěsen: 

4,3cm a 2cm. 

 

Hodnocení úkolů: Maximum bodů bylo 2,5, minimum 0. Maximum bodů bylo uděleno 

za správně vypočítaný výsledek s jednotkami a s odpovědí. 2 body žáci získali za správně 

vypočítaný výsledek bez odpovědi, 1,5 bodů za správně vypočítaný výsledek bez jednotek 

a odpovědi, nebo za numerickou chybu. 1 bod byl udělen za výsledek bez jednotek 

s numerickou chybou, 0 bodu pak za špatný vzorec či postup, nebo žádnou odpověď. 

 

  

Žáci 9. ročníků vypracovávali následující 2 příklady (učivo: lineární rovnice). Ve Škole 

1 i v uvedeném pořadí. Ve Škole 2 v 9. A v uvedeném pořadí, ale 9. B v pořadí opačném. 
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1. úkol: Petr a Honza porovnávají, kdo má více nahrávek ve svém MP3 přehrávači. 

Dohromady jich mají 72. Honza jich má dvakrát méně než Petr. Kolik nahrávek má 

ve svém přehrávači každý z nich? 

2. úkol: Číslo m je dvakrát menší než číslo n a součet čísel m a n je 72. Kolik je číslo m 

a číslo n? 

 

Hodnocení úkolů: Maximum bodů bylo 2,5, minimum 0. Maximum bodů žák získal 

za správný výsledek s odpovědí, 2 body za správný výsledek. 1,5 bodu za prohození 

výsledků (M ↔ N, Petr ↔ Honza) s odpovědí, 1 bod za prohození výsledků bez odpovědi. 

0 bodů za žádný výsledek, nebo chybný. 

 

  

Pro zajímavost uvádíme znění úkolu pro 5. třídu (učivo: násobení a dělení 

dvojciferným číslem, pravidla počítání se závorkou). 

 

1. úkol: (504:3) x 12 + 724 =  

  (4042:47) x 25 + 483 - 26 =  

  (2028 x 4) -10 x (320:4) = 

 

2. úkol: Ron, Hermiona a Harry musí před vstupem do tajné komnaty přesně zadat kód 

na otevření dveří. Pomoz jim ho vyluštit. Výsledek následujícího úkolu je kódem 

pro otevření dveří: 53 knih se zaklínadly stálo 8427 korun. Pro nové kouzelníky je 

potřeba přikoupit 26 dalších knih. Kolik v Bradavicích zaplatí za všechny čarodějné 

knihy? 
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3. 4 Průvodce výzkumem 

 

 Vzhledem ke složitosti tématu a mnoha různým proměnným jsme se rozhodly 

vypracovat jakéhosi „Průvodce“ následujícího úseku praktické části disertační práce. Tento 

průvodce slouží ke zpřehlednění a k lepší orientaci v textu. V průvodci uvádíme v jakém 

pořadí a proč se věnujeme jakým tématům. Dále v textu následuje. 

 

• Nejprve uvádíme operacionalizaci sledovaných proměnných, jakým způsobem jsme 

měřily jednotlivé proměnné (žákovské postoje k předmětu, situační zájem, aktuální 

zájem/cílovou orientaci, flow motivaci, výkonovou motivaci, zájmová zaměření, 

nadání pro předmět), které nás zajímaly. 

• Dále následuje popisná statistika, ve které srovnáváme výzkumný vzorek žáků 

s dostupnými vztahovými či referenčními normami.  

Postoje žáků k matematice - Práce žáků ve školní úkolové situaci může být 

ovlivněna celkovým postojem k matematice. Proto jsme zjišťovaly postoje žáků 

k matematice, abychom věděly, jak žáci hodnotí matematiku z hlediska obliby, 

obtížnosti, významu, nudy, cítí se být na ni nadaný apod. Předpokládáme, že postoj 

k matematice je dlouhodobým motivačním faktorem ovlivňujícím práci na úkolech. 

Učební motivace - Učební motivace u žáků zjišťujeme, abychom získaly přehled 

o tom, jak jsou žáci obecně motivováni k učení v jiných předmětech. Rozvoj 

motivačních dispozic žáků (rozvinutí určitých potřeb) považujeme za dlouhodobě 

působící motivační faktor. 

Aktuální zájem/Cílová orientace - Zjišťujeme, zda se žáci chystají maturovat 

z matematiky, zda matematiku budou potřebovat na střední škole, nebo 

k přijímacímu řízení na střední školy, abychom získaly cílovou orientaci žáků. 

Předpokládáme, že obzvlášť u žáků 8. a 9. třídy by mohla školní úkolová situace 

být tímto faktorem ovlivněna. U tohoto faktoru jde z časového hlediska 

o střednědobou až dlouhodobou motivační charakteristiku. 

Výkonová motivace – Výkonovou motivaci jsme zjišťovaly u žáků dvakrát. 

Poprvé, abychom zmapovaly výkonové zaměření žáků v matematice (VM-12), zda 

jsou žáci orientováni na potřebu úspěšného výkonu a či spíše na potřebu vyhnutí se 
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neúspěchu a po druhé obecnou výkonovou motivaci žáků ve vztahu obecně 

ke škole (Dotazník učební motivace). 

Odpovědi z Pracovního listu 1 a 2. Shrnujeme průměrné odpovědi žáků na otázky 

před a po úkolu, které popisují situační motivaci při úkolu. 

Preferovaná podoba úkolů a důvody práce na úkolu – Dále se pokoušíme 

analyzovat volné odpovědi žáků na otázky: „ Popiš, jaký by úkol z matematiky 

pro Tebe měl být, aby se Ti dobře vypracovával a abys ho vypracoval/a s plným 

nasazením? Nebo za jakých podmínek se Ti dobře pracuje na matematických 

úkolech?“ a „Na úkolu jsi pracoval/a, protože: (Vypiš)“. Ve výrocích žáků hledáme 

společné i rozdílné názory na preferovanou podobu úkolů a důvody práce 

na úkolech. 

• Následně se zaměřujeme na hledání vazeb mezi zjišťovanými proměnnými. 

Na základě korelační analýzy prověřujeme vazby mezi námi určenými motivačními 

faktory a proměnnými vážícími se na školní úkolovou situaci. Nejprve prověřujeme 

vazbu zaujetí na další motivační proměnné a pomocí frekvenčních tabulek a vytvoření 

extrémních skupin se pokoušíme problematiku přesněji popsat. V dalším kroku 

prověřujeme vazby mezi ostatními motivačními proměnný. 

• Dále se snažíme na základě faktorové analýzy diskutovat váhu jednotlivých 

motivačních ukazatelů a najít typové konstelace vztahu k matematice a hledat typy 

žáků z hlediska jejich práce na matematických úkolech. 

• Na závěr na základě analýzy rozhovorů s učiteli matematiky popisujeme, jak učitelé 

tematizují práci žáků na úkolech. 
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3. 5 Operacionalizace sledovaných proměnných 

 

 S oporou o teorii a zkušenosti z předešlých výzkumů dlouhodobé zkoušíme 

operacionalizovat krátkodobé motivační charakteristiky (situační zájem, charakteristiky 

úkolu, chuť pracovat). Je možné, že u některých ukazatelů zjistíme jejich souvislost 

ve školní úkolové situaci, ale současně nebudeme přesně vědět, co je jejich konkrétním 

zdrojem. Některé ukazatele se nám mohou překrývat, resp. vypovídat o více možných 

důvodech. 

 V této kapitole se snažíme objasnit, jakým způsobem jsme měřily jednotlivé 

proměnné (učební motivaci, postoje k předmětu, situační zájem, aktuální zájem/cílovou 

orientaci, flow motivaci, výkonovou motivaci, nadání pro předmět), které nás zajímaly. 

Postoj k předmětu jsme zjišťovaly skrze „Dotazník postojů žáků k předmětům“ 

(1988). Žáci hodnotili matematiku z hlediska její obliby, obtížnosti, významu, nudy a 

uváděli svou známku z předmětu (na konci 1. pololetí) a průměrný prospěch celkově 

ze všech předmětů.  

 V rámci postojů k předmětu jsme zjišťovaly i proměnou vnímané „nadání“ 

na předmět na pětistupňové škále: 1. velmi nadaný, 2. nadaný, 3. středně nadaný, 4. málo 

nadaný a 5. nenadaný. 

 Kromě obecnějšího významu matematiky pro žáka, který je součástí „Dotazníku 

postojů žáků k předmětům“, jsme podrobněji zjišťovaly subjektivní smysl úkolu pro žáka 

skrze dvě otázky v pracovním listě, na které žáci odpovídali po vypracování úkolu. (Myslíš 

si, že znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy zužitkuješ?, Bylo vypracování 

tohoto úkolu pro Tebe osobně důležité?).  

 Strukturu u čební motivace žáků jsme zjišťovaly skrze Dotazník motivačních 

zdrojů učební činnosti, který obsahoval 8 otázek zaměřených na různé učební motivy (viz 

kap. 3. 3. 2). 

 Výkonovou motivaci v matematice jsme získaly na základě dotazníku autorů 

Hrabal, Pavelková (MV – 12; Školní výkonová motivace žáků: Dotazník pro žáky, 2011). 

Šest otázek bylo zaměřeno na potřebu úspěšného výkonu, šest otázek potřebu vyhnutí se 

neúspěchu. Zvláště nás zajímala obava žáků z neúspěchu v úkolu, proto jsme 

do pracovního listu po vypracování úkolu zařadily i otázku na tuto proměnnou (Dělal/a 
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jsem si starost s neúspěchem v úkolu?). Výkonovou motivaci k učení ve škole jsme 

zjišťovaly skrze dvě položky „Dotazníku učební motivace“. 

 Aktuální zájem/cílovou orientaci žáků jsme získaly na základě otázek: Chtěl/a 

bys jít na střední školu, kde budeš matematiku potřebovat?; Budeš matematiku potřebovat 

na přijetí na střední školu?; Plánuješ z tohoto předmětu maturovat?. 

 Flow zážitek, který žáci prožívali během práce na úkolech, byl měřen dotazníkem 

„Flow motivace“. Konkrétní položky jsme získaly z dotazníku flow motivace autorů Falko 

Rheinberg & Regina Vollmeyer (Universität Potsdam) v úpravě z „Krátké škály flow“ 

autorů Man, Stuchlíková a Prokešová (2002). Otázky byly zaměřeny na dva faktory flow 

zážitku: a) hladký průběh činnosti (např. Tvoje myšlenky během úkolu běžely plynule a 

hladce?; Správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby samy od sebe?; Byl pro tebe 

úkol úplně jasný?; Měla jsi pocit, že máš práci na úkolu pod kontrolou?; Cítil/a jsi se 

během úkolu optimálně zatížený/á?; U každého kroku jsi věděl/a, co máš udělat?); b) 

absorbce (např. Sledovala/ jsi během úkolu, jak ubíhá čas?; Při práci na úkolu jsi 

nevnímal/a okolí?; Byl/a jsi zcela ponořen/a od práce na úkolu?). 

 Situační zájem získáváme z otázky, kterou jsme žákům položily dvakrát. Jednou 

před zahájením práce na úkolu, podruhé po skončení práce na úkolu. Otázka zněla: "Zaujal 

Tě tento úkol?". 

 Vnímanou osobní zdatnost jsme zjišťovaly skrze otázky: „Myslíš si, že tento úkol 

zvládneš vypracovat?; Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů, dobrý/á?“. První otázka byla 

položena po seznámení se s úkolem, ale ještě před začátkem práce na něm, na druhou 

otázku žáci odpovídali po vypracování úkolu. 

 U úkolu jsme zjišťovaly i některé jeho charakteristiky jako je vnímaná obtížnost 

úkolu žáky před (Považuješ tento úkol pro Tebe za obtížný?) a po jeho vypracování (Byl 

pro Tebe úkol obtížný?), zajímavost úkolu otázkou před zahájením práce na úkolu (Zaujal 

Tě tento úkol?). V souvislosti s vnímanou obtížností úkolu jsme mapovaly reakce 

na setkání s překážkou (Narazil/a jsi během řešení úkolu na problém? Ocenil/a bys pomoc 

při řešení úkolu?). 

 Několik doplňujících otázek zaměřených na reflexi vlastního výkonu (Jsi se svým 

výkonem spokojen/a?, Myslíš si, že jsi úkol vyřešil/a dobře?).  



 

72 

 Do pracovního listu jsme zařadily i dvě otázky na emoční prožívání situace, dvě 

byly zadány před vypracováním úkolu, jedna po jeho dokončení (Cítíš se před tímto 

úkolem dobře?; Chce se Ti tento úkol dělat?; Cítíš se po úkolu dobře?). 

 Dále nás zajímalo vynaložené úsilí při práci na úkolu (Byl/a jsi při řešení úkolu 

hodně aktivní?, Snažil/a jsi se hodně v úkolu?) a obecná chuť žáků pracovat (Dnes se ti 

nechce/nemáš chuť pracovat na jakémkoliv úkolu?). 

 Pokud jde o žákovo zaujetí úkolem, pokoušíme se najít shrnující termín 

pro motivovaného žáka, u něhož předpokládáme, že bude mít dopad na aktivitu, pozornost, 

soustředěnost apod. (Zaujal Tě tento úkol?, Během úkolu jsi se cítil/a soustředěný/á?, Byl/a 

ji při řešení úkolu hodně aktivní?). Zaujetí může být chápáno jak situace, kdy žáka právě 

něco zaujalo, ale stejně to může být dopad dlouhodobého působení třeba výkonové 

motivace, kdy tento žák může být při úkolu prostě vždy zaujatý. 

 Mezi kognitivní ukazatele kvality práce řadíme některé ukazatele flow (např. pocit 

ponoření se do práce na úkolu, pocit soustředění, pocit kontroly nad prací, pocit, že 

myšlenky, jak řešit úkol přichází samy od sebe, přichází plynule a hladce) a úspěšnost 

v úkolech (počet získaných bodů v úkolu). 
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3. 6 Výsledky a jejich interpretace 

 

 V následujících podkapitolách nejprve uvádíme popisnou statistiku, dále hledám 

vztahy mezi zaujetím i ostatními motivačními proměnnými. V dalším kroku na základě 

faktorové analýzy se pokoušíme nalézt typy žáků z hlediska jejich zaujetí a úspěšnosti 

v úkolech. Na závěr na základě analýzy rozhovorů s učiteli popisujeme, jak tematizují 

práci žáka na úkolu. 

 

 

3. 6. 1 Popisná statistika 

 

V této části se budeme věnovat popisu sesbíraných dat. U každé proměnné se 

budeme vždy zabývat nejprve výskytem hodnot proměnné v celém souboru (ŠKOLA 1, 

ŠKOLA 2, ŠKOLA 3), přičemž budeme čerpat z tabulek s průměry a směrodatnými 

odchylkami. 

Dále pak porovnáme získaná data s normou, je-li k dispozici. Pokud se objeví 

výraznější rozdíly mezi skupinou dívek a chlapců, případně mezi školami, budou zmíněny 

v následujících odstavcích u každé proměnné zvlášť. Při těchto rozdílech budeme čerpat 

především z tabulek průměrů. U položek, které jsou hodnoceny na pětistupňových škálách, 

budeme zmiňovat pouze rozdíly v průměrech, které jsou vyšší než 0,5. 

Nutno podotknout, že ačkoliv budeme mluvit o rozdílech, u všech proměnných 

nebylo zjišťováno, zdali jsou statisticky významné. 

 

 

3. 6. 1. 1 Postoje k předmětu 

 

Postoje žáků k předmětu nás zajímají, abychom zjistily, jak žáci hodnotí 

matematiku z hlediska její obliby, obtížnosti, významu, jak se na ni cítí být nadaní a zda se 

při ní nudí. Domníváme se, že tyto faktory mohou hrát roli při konkrétní úkolové situaci 

ve škole.  
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K analýze žákovských postojů jsme použily normy autorů Pavelková, Škaloudová, 

Hrabal (2010), které vznikly z jejich výzkumu v letech 2005-2007, kterého se celkem 

zúčastnilo 3 108 žáků ze 151 tříd, 25 ZŠ z celé České republiky. Referenční normy pro 

8. třídu byly vytvořeny ze vzorku 35 tříd (obliba, obtížnost, význam, známka) a z 19 tříd 

pro nadání. Pro 9. třídu byly normy sestaveny ze vzorku 40 tříd (obliba, obtížnost, význam, 

známka) a z 22 tříd pro nadání. Pokud nás zajímá obecně postavení matematiky 

mezi ostatními předměty, tak dle těchto norem se matematika umístila na 13. místě 

(z celkových 16) v oblibě, na 2. v obtížnosti, na 3. ve významu, 15. v prospěchu. 

Matematika se ve srovnání s ostatními předměty u českých žáků řadí mezi nejméně 

oblíbené předměty, současně mezi nejobtížnější a nejvýznamnější předměty. Čeští žáci z ní 

mají téměř nejhorší prospěch (15. z 16 míst).  

 Na základě výsledků výzkumů Pavelková, Hrabal (2012) uvádí rozdíly mezi 

chlapci a dívkami v postoji k matematice, které podle jejich výzkumu nejsou velké. 

Největší rozdíl je ve vnímaném nadání pro matematiku, chlapci se cítí nadanější než 

děvčata (rozdíl 0,27) a v motivaci v matematice – opět chlapci se cítí motivovanější 

pro matematiku (rozdíl 0,23). Je zajímavé, že v píli již významný rozdíl nebyl potvrzen 

(píle jako realizovaná motivace). Další rozdíly: chlapci mají matematiku oblíbenější (rozdíl 

průměrů 0,13), považují ji za snadnější (rozdíl 0,18) a mají lepší známky (rozdíl 0,19). 

Rozdíly v postojích chlapců a dívek k ostatním předmětům je možné najít ve stati 

Pavelkové (2007).  

 Pavelková, Hrabal (2012) popisují vývoj žákovských postojů k matematice, kdy 

obliba matematiky se po šestém ročníku zmenšuje, obtížnost matematiky se stále zvyšuje, 

význam se mírně zvyšuje, známky se po 6. ročníku zhoršují, nadání pro matematiku je 

žáky vnímáno jako nejvyšší v 6. ročníku, pak klesne a zůstává na stejné hodnotě, motivace 

k matematice se nemění, píle v 7. ročníku klesá.  

 Dále následuje prezentace výsledků našeho výzkumu žákovských postojů 

k matematice (viz tab. č. 2). 
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Tab. č. 2 Postoje žáků k matematice 
ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM 

 
Ø N SD Ø N SD Ø N SD Ø N SD 

OBLIBA  2,95 82 1,10 3,28 64 0,83 2,79 34 0,85 3,04 180 0,98 
OBTÍŽNOST  2,55 82 0,69 2,30 64 0,66 2,82 34 0,76 2,51 180 0,71 
VÝZNAM  2,00 82 0,80 2,28 64 0,92 2,21 34 0,88 2,14 180 0,86 
ZAJÍMAVOST  3,23 82 1,09 3,44 64 1,02 2,85 34 0,86 3,23 180 1,04 
NADÁNÍ  3,12 82 1,01 3,50 64 1,05 3,03 34 0,83 3,24 180 1,01 
NUDA 2,78 82 1,01 3,17 64 1,09 2,35 34 0,69 2,84 180 1,03 
ZNÁMKA  2,74 82 0,97 3,10 63 1,01 2,85 34 0,99 2,89 179 0,99 
PRŮMĚR Š. P. 1,99 82 0,56 2,06 64 0,56 1,90 34 0,54 2,00 180 0,56 

Ø = Průměrná hodnota; N = Počet žáků; SD = Směrodatná odchylka 
PRŮMĚR Š. P. = Průměr školního prospěchu žáků; Tučně = odchylka od referenční normy; 
Žáci své postoje matematice hodnotili na škále 1 – 5 (velmi oblíbený - velmi neoblíbený; velmi obtížný - 
velmi snadný; velmi významný - nevýznamný; velmi zajímavý - nezajímavý; velmi nadaný - nenadaný; 
nenudím se - nudím se pořád). 
 

 

Obliba. Žáci považují matematiku za předmět středně oblíbený (Ø = 3,04; SD = 0,98). 

Hodnocení obliby matematiky odpovídá referenční normě. 

 

Obtížnost. Vzorek žáků odpovídá referenční normě i v obtížnosti předmětu. Žáci 

matematiku považují za „obtížnou“ až „ani obtížnou, ani snadnou“ (Ø = 2,51; SD = 0,71). 

Vzhledem k nejnižší hodnotě směrodatné odchylky mezi postojovými charakteristikami, 

u hodnocení obtížnosti předmětu existuje mezi žáky největší shoda v názorech. 

 

Význam. Matematika je žáky průměrně vnímána jako „významná“ (Ø = 2,14; SD = 0,86). 

Od normy se náš vzorek žáků liší, kdy žáci matematiku považují za méně významnou. 

Při podrobnější analýze rozdílů mezi školami se v postojích k předmětu ve významu 

matematiky od normy liší zejména ŠKOLA 2 a ŠKOLA 3, kdy žáci oproti normě považují 

matematiku za méně významnou. 

 

Nadání. Žáci se průměrně cítí „středně nadaní“ na matematiku (Ø = 3,24; SD = 1,01). 

V porovnání s pociťovaným nadáním ve třídách na českých základních školách žáci 

nevybočují. Směrodatná odchylka u vnímaného nadání na matematiku patří mezi jednu 

z nejvyšších, existují u žáků tedy výraznější rozdíly ve vnímání vlastního nadání na tento 

předmět. 
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Mezi školami ve vnímaném nadání není jednoznačná shoda. Od průměru i 

referenční normy se liší ŠKOLA 2, kde se žáci cítí být na matematiku méně nadaní 

(Ø = 3,50; SD = 1,05). 

 

Nuda. Vzorek žáků odpovídá referenční normě v nudě předmětu. Žáci se při matematice 

„někdy nudí“ (Ø = 2,84; SD = 1,03). U hodnocení nudy v předmětu existuje mezi žáky 

nejmenší shoda názorů v rámci sledovaných postojů k matematice.  

 

Průměrný prospěch ze všech předmětů. U žáků jsme zjišťovaly i průměr celkového 

školního prospěchu, abychom identifikovaly žáky více či méně školně úspěšné. Celkově 

žáci účastnící se našeho výzkumu dosahují průměrného prospěchu 2 (SD = 0,56). Školy se 

v tomto ohledu mezi sebou významně neliší.  

 

Prospěch v matematice. Průměrná známka z matematiky je u tohoto vzorku žáků 2,89 

(SD = 0,99) a odpovídá referenční normě pro žáky 8. a 9. tříd základní školy. Mimo 

průměr odpovídající referenční normě vybočují žáci ŠKOLY 2, kteří mají průměr 3,1 a 

mají tudíž z matematiky horší známky. 

 

Shrnutí postoje žáků k matematice 

Celkově žáci považují matematiku za předmět středně oblíbený, obtížný až ani 

obtížný, ani snadný, významný, středně zajímavý, cítí se být pro tento předmět středně 

nadaní a v předmětu se někdy nudí. Pokud výpovědi žáků o svých postojích k matematice 

analyzujeme z hlediska pohlaví, od normy se vzorek těchto žáků neliší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

3. 6. 1. 2 Cílová orientace/Aktuální zájem 

 

Z motivačního hlediska nás v souvislosti se školní úkolovou situací zajímá cílová 

orientace žáků. Je to další faktor, který prověřujeme, že by mohl hrát roli při práci 

na konkrétním úkolu. V dotazníku žáci odpovídali na otázku, zda se chystají jít na střední 

školu, kde budou matematiku potřebovat, zda budou potřebovat matematiku při přijímacím 

řízení na SŠ a zda plánují maturovat z matematiky. Předpokládáme, že žáci, kteří se 

domnívají, že matematiku budou v budoucnosti potřebovat při dalším studiu, budou 

aktivnější při práci na úkolech. 

 

Matematika na střední škole 

Celkově se 42,2% žáků domnívá, že matematiku na střední škole budou potřebovat 

(viz tab. č. 3). O něco méně žáků 38,3% si nemyslí, že budou matematiku potřebovat a 

18,9% žáků zatím neví. Počet žáků, kteří matematiku budou potřebovat a kteří nebudou 

potřebovat při studiu na další škole, je téměř shodný. Učitelé tedy pracují v tomto ohledu 

s motivačně odlišnými skupinami žáků. 

 

Tab. č. 3 Střední škola 
Střední škola 

 
Ano Ne Nevím 

CELKEM  

 N 36 27 19 82 
ŠKOLA 1 

%  43,9% 32,9% 23,2% 100% 
N 17 34 13 64 

ŠKOLA 2 
%  26,6% 53,1% 20,3% 100% 
N 23 8 2 34 

ŠKOLA 3 
%  67,6% 23,5% 5,9% 100% 
N 76 69 34 180 CELKEM  
%  42,2% 38,3% 18,9% 100% 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

 

Pokud se podíváme na výsledky jednotlivých škol (viz tab. 3), tak žáci ze ŠKOLY 2 

vybočují z celkového průměru, neboť se u nich většina žáků domnívá, že matematiku 

na SŠ potřebovat nebudou 53,1%. Žáci ŠKOLY 3 vybočují v opačném směru, většina 

z nich (67,6%) se domnívá, že matematiku na střední škole potřebovat budou. Ukazuje se, 
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že se jednotlivé školy v tomto ohledu mohou velmi lišit, zůstává pak otázkou, čím jsou tyto 

rozdíly způsobeny (např. spádová oblast školy apod.). 

 

Matematika při přijímacím řízení na střední školy 

V rámci cílové orientace nás nezajímalo jenom, zda budou žáci matematiku 

potřebovat při dalším studiu, ale také zda jí budou potřebovat i při přijímacím řízení 

na střední školu. V dnešní době se na řadu středních škol přijímací řízení nedělá vůbec, 

přesto nás zajímalo, zda se žáci chystají na školy výběrové, kde stále přijímací řízení 

probíhají. 

Pokud se podrobněji podíváme na přijímací řízení na SŠ (viz tab. č. 4), tak téměř 

stejný počet žáků se domnívá, že bude 43,9% a že nebude 41,1% potřebovat matematiku 

při přijetí na SŠ. Dalších 15% žáků zatím neví. 

Výsledky jednotlivých škol se mírně liší. Většina žáků ŠKOLY 1 (57,3%) se 

domnívá, že matematiku bude potřebovat při přijímacím řízení, obdobně téměř polovina 

žáků ŠKOLY 2 (46,9%). Žáci ŠKOLY 3 se téměř všichni (91,2%) domnívají, že nebudou 

potřebovat matematiku při přijímacím řízení na střední školu. 

 

Tab. č. 4 Přijímací řízení na střední školu 
Přijímací řízení SŠ  
Ano Ne Nevím 

Celkem 

N 47 21 14 82 
ŠKOLA 1 

%  57,3% 25,6% 17,1% 100% 
N 30 22 12 64 

ŠKOLA 2 
%  46,9% 34,4% 18,8% 100% 
N 2 31 1 34 

ŠKOLA 3 
%  5,9% 91,2% 2,9% 100% 
N 79 74 27 180 

Celkem 
%  43,9% 41,1% 15% 100% 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

 

Maturita z matematiky  

Zda žáci, plánují maturovat z matematiky, byl další faktor cílové orientace, který 

byl u žáků zjišťován. Byť jsou žáci teprve v 8. a 9. třídě, zajímalo nás, zda někteří mají již 
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takový plán do budoucna, že vědí či zrovna vylučují, že budou maturovat z matematiky. 

Přirozeně jsme očekávaly, že velká část žáků, zatím o tom buď neuvažovala, nebo nebudou 

zatím vědět. 

Fakt, že plánují z matematiky maturovat, celkově (viz tab. č. 5) uvedlo nejméně 

žáků (27,8%). Téměř shodně žáků neplánuje z matematiky maturovat (37,8%), nebo zatím 

neví (34,4%). 

Co se týče významných rozdílu mezi školami, téměř polovina žáků ve ŠKOLY 1, 

zatím není ohledně maturity z matematiky rozhodnuta (45,1%), polovina žáků (50%) 

ŠKOLY 3 maturovat z matematiky plánuje a naopak většina žáků (56,3%) ŠKOLY 2 

z matematiky neplánuje maturovat. Obraz žáků z hlediska plánované maturity 

z matematiky je opět velmi pestrý. 

 
Tab. č. 5 Plánovaná maturita z matematiky 

MATURITA  
Ano Ne Nevím 

Celkem 

N 21 24 37 82 
ŠKOLA 1 

%  25,6% 29,3% 45,1% 100% 
N 12 36 16 64 

ŠKOLA 2 
%  18,8% 56,3% 25% 100% 
N 17 8 9 34 

ŠKOLA 3 
%  50% 23,5% 26,5% 100% 
N 50 68 62 180 

Celkem 
%  27,8% 37,8% 34,4% 100% 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

 

 

Shrnutí cílová orientace 

Téměř shodný počet žáků chce jít na střední školu, kde budou potřebovat 

matematiku, jako počet těch, co nechtějí. V otázce přijímacího řízení na střední školy a 

matematiky je to obdobná situace, síly jsou vyvážené, plus část žáků zatím neví, zda 

matematiku budou potřebovat k přechodu na střední školu. Maturitu z matematiky větší 

počet žáků neplánuje, než plánuje, poměrně dost žáků zatím neví. Otázkou je, do jaké míry 

je otázka na potřebu matematiky při přijímacím řízení na střední školy aktuální vzhledem 

k současné situaci středního školství, kdy se přijímací testy dělají jen méně často, zejména 

na výběrové školy. Otázka maturity z matematiky je pro většinu žáků asi předčasná, 
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existuje i významná skupina žáků, kteří v tomto ohledu mají již jasno, což může mít dopad 

do jejich motivace v matematice. Mezi školami ve všech třech bodech existují výrazné 

rozdíly, které mohou mít dopad na práci žáků v matematice. 
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3. 6. 1. 3 Učební motivace 

 

Při interpretaci získaných dat uvedeme pořadí jednotlivých typů učební motivace 

od nejsilnější po nejslabší a porovnáme jejich pořadí s referenční normou (Pavelková, 

Hrabal & Hrabal 2010).  

Učební motivaci u žáků (ve vztahu k učení obecně ve škole nikoliv jen k učení 

v matematice) jsme zjišťovaly, abychom získaly přehled o tom, jak jsou žáci obecně 

motivováni ke školní práci. Z jakých pohnutek se ve škole učí, např. zda mají rozvinutou 

poznávací motivaci, nebo zda se učí, aby potěšili své rodiče. Než se zaměříme na motivaci 

v konkrétní školní situaci, zajímaly nás obecné motivační tendence žáků k učení 

v matematice. Žáci v tomto dotazníku odpovídali na pětistupňové na škále.  

 

Tab. č. 6 Učební motivace žáků 

ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM 
 

Ø N SD Ø N SD Ø N SD Ø N SD 

UM_1 2,90 82 1,19 3,34 64 1,14 2,85 34 0,82 3,05 180 1,13 
UM_2 2,90 82 1,12 2,91 64 1,23 2,79 34 1,30 2,88 180 1,19 
UM_3 3,15 82 0,89 3,30 64 1,16 2,94 34 0,95 3,16 180 1,01 
UM_4 3,90 82 1,19 3,84 64 1,32 3,56 34 1,38 3,82 180 1,28 
UM_5 3,94 82 1,04 4,00 64 1,16 4,03 34 1,11 3,98 180 1,09 
UM_6 3,06 81 1,20 3,27 64 1,31 2,74 34 1,26 3,07 179 1,26 
UM_7 4,49 82 0,98 4,56 64 1,02 4,56 34 0,71 4,53 180 0,95 
UM_8 4,28 82 0,95 4,09 64 1,19 4,24 34 0,89 4,21 180 1,03 
Ø = Průměrná hodnota; N = Počet žáků; SD = Směrodatná odchylka; 
Žáci odpovídali na škále 1 - 5 (zcela nesouhlasí - souhlasí). 
UM_1 = potřeba pozitivních vztahů s učiteli; UM_2 = touha po vyniknutí a prestiži mezi 
ostatními žáky; UM_3 = poznávací motivace; UM_4 = morální motivace; 
UM_5 = výkonová motivace (dobrý pocit z dobrého výkonu); UM_6 = obava ze selhání 
ve škole (výkonová motivace strachová); UM_7 = instrumentální motivace (povolání); 
UM_8 = přání rodičů dobrých školních výkonů svých potomků. 
 

 

Výsledky ukazují (viz tab. č. 6), že nejsilněji působí motiv instrumentální motivace 

žáků (Chci mít později dobrou práci.). Jako druhá nejsilnější se ukázala potřeba dobrých 

školních výsledků, jako uspokojení přání rodičů, resp. tlak rodičů na žáky, že jim 

na školních výsledcích záleží (Moji rodiče chtějí, abych byl ve škole dobrý.). Na dalším 
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místě se ukázal vliv výkonové motivace (Mám dobrý pocit, když se něčemu dobře 

naučím.). O něco méně jsou žáci motivováni k předmětu z pocitu povinnosti (Vím, že 

učení je má povinnost.), vzhledem k nejvyšší hodnotě směrodatné odchylky se žáci na 

tomto motivu ve svých názorech nejméně shodují. Dále pak mají vliv jejich poznávací 

motivace (To, co se učím, mě zajímá.) a výkonová motivace strachová (Obávám se, že nic 

nebudu umět.). Nejméně působí na motivaci žáků v předmětu potřeba pozitivních vztahů 

s učiteli (Chci, aby mě učitelé měli rádi.) a jejich touha po vyniknutí a prestiži (Chci být 

lepší než ostatní žáci.). 

Mezi pohlavími ani mezi školami se v učební motivaci neukázal významný rozdíl, 

hodnoty odpovídají celkovému průměru všech žáků. Vzorek žáků těchto škol odpovídá 

normě žáků základních škol. 

 

 

Shrnutí učební motivace 

Ve struktuře učební motivace u žáků 8. a 9. tříd nejsilněji působí motiv 

instrumentální orientace a nejméně potřeba pozitivních vztahů s učiteli. U strachu, který se 

neukazuje jako nejvýznamnější motiv učební činnosti žáků, je směrodatná odchylka 

relativně velká, což značí velké rozdíly v názorech žáků. U určitých dětí to ve školní 

úkolové situaci tedy může být problém. 
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3. 6. 1. 4 Výkonové zaměření třídy  

 

Jako jeden z faktorů, který může hrát roli ve školní úkolové situaci, zjišťujeme 

úroveň výkonové motivace žáků. Zajímá nás, do jaké míry je u žáků rozvinuta potřeba 

dosažení úspěšného výkonu (PÚV) a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN). 

Jako referenční normu používáme hodnoty z výzkumné sondy, která byla 

Pavelkovou realizována v roce 2008 a byla zaměřená na popis výkonových potřeb 

na druhém stupni základní školy a to z pohledu žáků a z pohledu jejich učitelů. Výzkumný 

vzorek sestával z 565 žáků ze 4 základních škol. Soubor žáků byl tvořen 329 chlapci a 236 

děvčaty z šestých (131 žáků), sedmých (143 žáků), osmých (129 žáků) a devátých (162 

žáků) tříd. Vzhledem k tomu, že normy byly vytvořeny obecně na výkonovou motivaci 

ke školnímu učení (ke všem předmětům) a my jsme ji zjišťovaly v předmětu matematika, 

používáme normy pouze orientačně. V této souvislosti vnímáme do budoucnosti potřebu 

dalšího výzkum zaměřeného na diferenciaci obecné výkonové motivace od jednotlivých 

předmětů. 

Jako metoda byl zvolen Dotazník výkonové motivace MV-6-Ž (Hrabal, Hrabal 

1988). Výzkum v této sondě opět potvrdil, že u žáků jsou rozvinuty obě výkonové potřeby, 

naznačuje ve všech ročnících vyšší zastoupení potřeby úspěšného výkonu než potřeby 

vyhnutí se neúspěchu. V 8. ročníku se průměrný hrubý skór obou potřeb nejvíce přibližuje 

a naopak v 9. ročníku je rozdíl největší.  

 

Potřeba úspěšného výkonu 

 Celkově (viz tab. č. 7 a č. 8) mají dle referenční normy žáci průměrnou potřebu 

úspěšného výkonu (Ø = 20,58; SD = 3,56). Průměrná hodnota potřeby úspěšného výkonu 

se nachází na hranici mezi průměrnou a nízkou potřebou úspěšného výkonu. Průměrné 

hodnoty Školy 1 a Školy 3 se po zaokrouhlení dostávají do pásma průměru, vybočuje 

ŠKOLA 2, která se po zaokrouhlení dostává do pásma nízké potřeby úspěšného výkonu. 

Tento rozdíl nelze považovat za jednoznačně významný. Ve Škole 3 mezi žáky panuje 

výraznější shoda v potřebě úspěšného výkonu než ve zbylých dvou školách. 

Pokud se podíváme na genderové rozdíly (viz tab. č. 9). Chlapci mají průměrně 

nízkou potřebu úspěšného výkonu a dívky průměrnou. Rozdíl mezi průměrnými 
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hodnotami chlapců a dívek je jednobodový a opět se nachází na hranici nízké a průměrné 

potřeby úspěšného výkonu. 

 

Potřeba vyhnutí se neúspěchu 

Žáci mají celkově (viz tab. č. 7 a č. 8) průměrnou i potřebu vyhnutí se neúspěchu 

(Ø = 19,44; SD = 4,21). U potřeby vyhnutí se neúspěchu u žáků je o něco menší 

homogenita názorů než u potřeby úspěšného výkonu. Žáci se tedy v potřebě vyhnutí se 

neúspěchu výrazněji liší, jsou mezi nimi ti, kteří mají vysokou obavu stejně jako ti, kteří 

mají naopak nízkou obavu z neúspěchu. 

Mezi pohlavími není rozdíl v potřebě vyhnutí se neúspěchu. Chlapci se v tomto 

bodě ale nejméně shodují, existují mezi nimi velké rozdíly. 

 
Tab. č. 7 Výkonová motivace - školy 

ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM 
  

Ø N SD Ø N SD Ø N SD Ø N SD 

PÚV 20,82 82 3,70 20,17 64 3,82 20,76 34 2,61 20,58 180 3,56 
PVN 19,61 82 4,28 20,08 64 4,02 17,82 34 4,11 19,44 180 4,21 

Ø = Průměrná hodnota; N = Počet žáků; SD = Směrodatná odchylka; 
PÚV = Potřeba úspěšného výkonu; PVN = Potřeba vyhnutí se neúspěchu; 
Minimální počet bodů je 6, maximální počet je 30 bodů. 

 

Tab. č. 8 Výkonová motivace - pohlaví 

CHLAPCI DÍVKY CELKEM 
  

Ø N SD Ø N SD Ø N SD 

PÚV 20,02 89 3,63 21,12 91 3,43 20,58 180 3,56 
PVN 18,90 89 4,49 19,97 91 3,88 19,44 180 4,21 
Ø = Průměrná hodnota; N = Počet žáků; SD = Směrodatná odchylka; 
PÚV = Potřeba úspěšného výkonu; PVN = Potřeba vyhnutí se neúspěchu; 
Minimální počet bodů je 6, maximální počet je 30 bodů. 

 

Shrnutí PUV a PVN 

Jedná se tedy o třídy s oběma průměrnými tendencemi. U tříd s nevyhraněnými 

(tzn. průměrnými) výkonovými potřebami, lze předpokládat, že výkonová motivace je 

jedním, ale ne nejdůležitějším faktorem v motivaci k učení. 
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Chlapci se od dívek s průměrnou potřebou úspěšného výkonu odlišují nízkou 

potřebou úspěšného výkonu. Z celkového průměru vybočuje ŠKOLA 2 – kde žáci mají 

nízkou potřebu úspěšného výkonu, nikoliv průměrnou. Motivační dopad této úrovně 

výkonových potřeb je téměř shodný se situací, kdy obě potřeb dosahují hranice nízké a 

průměrné PÚV i PVN. 
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3. 6. 1. 5 Úspěšnost v úkolech 

 

Žáci v rámci výzkumu vypracovávali dva úkoly. Oba měly stejnou obtížnost a byly 

ze stejného učiva, lišily se pouze formou svého zadání. Někteří žáci jako první řešili úkol 

zadaný čistě matematicky a jako druhý úkol zadaný s cílem žáky více zaujmout. Jiní žáci 

řešili úkoly v opačném pořadí. 

Nás zajímalo, zda žáci budou vlivem učení úspěšnější ve druhém úkolu než 

v prvním a také, zda budou úspěšnější v klasicky zadaném úkolu nebo v úkolu zadaném 

tak, aby případně aktualizoval situační zájem. Nejprve prezentujeme průměrné výsledky 

žáků z prvního a druhého úkolu – s ohledem na pořadí, bez ohledu na formu úkolu. Zde by 

mohlo roli hrát naučení se. Lze předpokládat lepší výsledky u druhého úkolu. Poté 

prezentujeme průměrné výsledky s ohledem na způsob zadání úkolu. 

 

Úspěšnost v 1. úkolu 

 Výsledky ukazují (viz tab. č. 9), že v prvním úkolu žáci získali 1,39 bodů (SD 

= 1,1). Žáci ŠKOLY 1 (Ø = 1,81 bodů) žáci ŠKOLY 3 (Ø = 1,75 bodů) se pohybují v počtu 

získaných bodů nad celkovým průměrem – dosáhli lepších výsledků. 

Žáci ŠKOLY 2 (Ø = 0,65 bodů) se v bodovém ohodnocení pohybují hluboko 

pod celkovým průměrem, byli tedy méně úspěšní než žáci ostatních škol. 

Chlapci byli mírně úspěšnější v prvním úkolu, získali více bodů (Ø = 1,47) než 

ve druhém (Ø = 1,35). Dívky byly v podstatě stejně úspěšné v obou úkolech (v 1. úkolu 

Ø = 1,31; ve 2. úkolu Ø = 1,35).  

 

 

 

Úspěšnost ve 2. úkolu 

 Ve druhém úkolu žáci získali průměrně 1,35 bodů (SD = 1,06). Žáci ŠKOLY 1 

(Ø = 1,75 bodů) se pohybují v počtu získaných bodů nad celkovým průměrem. 

Žáci ŠKOLY 2 (Ø = 0,81 bodů) se v bodovém ohodnocení pohybují hluboko 

pod průměrem, byli tedy méně úspěšní než žáci ostatní škol. 
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Shrnutí úspěšnosti v úkolech z hlediska pořadí 

Mezi prvním a druhým úkolem se neukázal podstatný rozdíl v počtu získaných 

bodů resp. v úspěšnosti žáků. V úspěšnosti v úkolech s ohledem na pohlaví také neprokázal 

podstatný rozdíl. 

Rozdíl se ukázal ve výsledcích žáků jednotlivých škol. Pokud se podíváme 

na úspěšnost žáků z hlediska pořadí úkolu (1. x 2.), tak celkově byli žáci úspěšnější 

v 1. úkolu než ve 2. úkolu. To platí až na jednu třídu pro ŠKOLU 1 i pro ŠKOLU 2. 

 

Tab. č. 9 Úspěšnost v úkolech dle pořadí - školy 
ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM 

  
Ø N SD Ø N SD Ø N SD Ø N SD 

1. ÚKOL  1,81 82 0,91 0,65 64 0,95 1,75 34 1,10 1,39 180 1,10 
2. ÚKOL  1,75 82 0,88 0,81 61 1,05 * * * 1,35 143 1,06 

Ø = Průměrná hodnota; N = Počet žáků; SD = Směrodatná odchylka; * 2. úkol nebyl zadán 
Maximum bodu bylo 2,5, minimum 0. 

 

 

Úspěšnost v úkolech z hlediska způsobu zadání 

Pokud se podíváme na úspěšnost žáků z hlediska formy zadání úkolu – klasická x 

zajímavá (viz tab. č. 10). Žáci byli celkově mírně úspěšnější v úkolu klasickém (Ø = 1,32; 

SD = 0,53) než v poutavě podaném (Ø =1,23; SD = 0,67). Mezi školami je však v tomto 

ohledu rozdíl, kdy ŠKOLA 1 (až na jednu třídu - 9.B) je úspěšnější v zajímavém úkolu. 

Žáci ze ŠKOLY 2 byli naopak (až na jednu třídu 9.B) úspěšnější v klasickém úkolu. Nelze 

tedy jednoznačně určit, který způsob zadání žákům více vyhovuje a vede k lepšímu výkonu 

v úkolu. 

 

Tab. č. 10 Úspěšnost v úkolech dle způsobu zadání 
ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 CELKEM   

8.D 8.E 9.A 9.B 8.A 8.B 9.A 9.B 9. Ø SD 
K. 1,5 1,61 1,66 2,13 0,62 0,68 0,93 1,03 1,75 1,32 0,53 
Z. 1,7 1,68 1,8 2 0,5 0,21 0,79 1,17 * 1,23 0,67 

K = klasicky zadaný úkol; Z = zajímavě zadaný úkol; * 2. úkol nebyl zadán; 
Ø = Průměrná hodnota; SD = Směrodatná odchylka; Maximum bodu bylo 2,5, minimum 0. 
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Shrnutí úspěšnost v úkolech 

 Jedním z cílů práce bylo odpovědět na otázku, zda poutavé prezentování úkolu má 

vliv na aktivitu žáků či jejich úspěšnost v úkolech? Vliv poutavě zadaného úkolu se 

neprokázal, proto nebudeme v dále v práci mezi úkoly rozlišovat. 

Další otázka, kterou jsme si položily, byla, zda má vliv pořadí úkolů na úspěšnost 

žáků? Zda budou žáci vlivem opakování úspěšnější ve 2. úkolu? Předpoklad, že žáci budou 

vlivem opakování úspěšnější ve 2. úkolu se nám také nepotvrdil. Pravděpodobně jedno 

zopakování učiva není dostatečnou zárukou pro zlepšení výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

3. 6. 1. 6 Pracovní list 1 a Pracovní list 2 

 

Žáci na jednotlivé otázky v pracovním listě odpovídali na pěti stupňové škále (Ano 

– Spíše ano – Středně – Spíše ne – Ne). Předkládáme průměrné výsledky škol. Pracovní list 

1 vyplňovali žáci ŠKOLY 1, ŠKOLY 2 a ŠKOLY 3. Pracovní list 2 vyplňovali žáci pouze 

ŠKOLY1 a ŠKOLY 2. 

Dvě otázky z pracovních listů, na které žáci měli možnost reagovat volnými 

odpověďmi, budou analyzovány v následující kapitole. 

 

Aktuální motivace a prožitky žáků před vypracováním úkolu – Pracovní list 1 

Žáci po prohlédnutí si zadání 1. úkolu, ale ještě před zahájením samotné práce 

na něm, ho spíše nepovažovali za obtížný (Ø = 3,57; SD =1,32), úkol je spíše nezaujal 

(Ø = 3,81; SD =1,09), mysleli si, že ho spíše zvládnou vypracovat (Ø = 2,39 SD =1,26), 

cítili se středně dobře (Ø = 2,74; SD =1,31) a spíše se jim nechtěl úkol dělat (Ø = 3,61; 

SD =1,27). 

Výsledky naznačují, že úkoly nebyly pro žáky nic výjimečného, šlo tedy o běžnou 

školní situaci. Směrodatná odchylka u všech otázek před úkolem je poměrně velká a 

naznačuje, že již před úkolem se názory dětí poměrně liší, nejvíce se shodují, že je úkol 

příliš nezaujal. 

 

Aktuální motivace a prožitky žáků po vypracování úkolu – Pracovní list 1 

Žáci byli po vypracování úkolu se svým výkonem středně spokojeni (Ø = 2,66; 

SD = 1,47), mysleli si středně, že úkol vyřešili dobře (Ø = 2,67; SD = 1,6). O úkolu 

po jeho vypracování napsali, že je spíše nezaujal (Ø = 3,8; SD = 1,24), spíše jim nepřišel 

obtížný (Ø = 3,45; SD = 1,38). Platí o nich středně tvrzení, že během řešení úkolu narazili 

na problém (Ø = 3,18; SD = 1,73), a středně by ocenili pomoc při úkolu (Ø = 3,15; 

SD = 1,56). 

Při řešení úkolu byli žáci středně aktivní (Ø = 3,18; SD = 1,29) a myslí si, že jsou 

v tomto typu úkolů středně dobří (Ø = 3,14; SD = 1,4). Úkol jim byl středně jasný 

(Ø = 2,59; SD = 1,43) a cítili se po úkolu středně dobře (Ø = 2,63; SD = 1,46). Žáci během 

úkolu, spíše nesledovali, jak ubíhá čas (Ø = 4,42; SD = 1,29) a spíše si nedělali starosti 
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s neúspěchem v něm (Ø = 3,53; SD = 1,52). Během úkolu se žáci cítili středně soustředění 

(Ø = 2,86; SD = 1,34).  

Střední průměrné hodnoty dosahovaly následující proměnné: domněnka, že 

znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy zužitkují (Ø = 3,31; SD = 1,35); 

vynaložené úsilí (snaha) v  úkolu (Ø = 3,17; SD = 1,23); vnímání okolí při práci na úkolu 

(Ø = 3,02; SD = 1,49); ponoření do práce na úkolu (Ø = 3,49; SD = 1,27); pocit, že mám 

průběh pod kontrolou (Ø = 2,56; SD = 1,35); pocit optimálního zatížení při úkolu 

(Ø = 3,16; SD = 1,26); správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby samy od sebe 

(Ø = 2,56; SD = 1,46). 

 Vypracování tohoto úkolu pro žáky spíše nebylo osobně důležité (Ø = 4,16; 

SD = 1,06).  

Střední mírou ohodnotili žáci i výrok, že u každého kroku věděli, co mají udělat 

(Ø = 2,65; SD = 1,42). A spíše o nich platí, že dnes neměli chuť pracovat na jakémkoliv 

úkolu (Ø = 2,42; SD = 1,4). 

Směrodatné odchylky jsou poměrně velké a naznačují, že již před úkolem se názory 

dětí poměrně liší, nejvíce se shodují, že se v úkolu hodně snažili, a že vypracování tohoto 

úkolu pro ně nebylo osobně důležité. 

 

Aktuální motivace a prožitky žáků před vypracováním úkolu – Pracovní list 2 

 Žáci po prohlédnutí si zadání 2. úkolu, ale ještě před zahájením práce na něm, ho 

považovali za středně obtížný (Ø = 3,42 SD =1,25), úkol je spíše nezaujal (Ø = 4,08; 

SD =1,04), mysleli si, že ho spíše zvládnou vypracovat (Ø = 2,34; SD =1,26), cítili se 

středně dobře (Ø = 2,53; SD =1,4) a spíše se jim nechtěl úkol dělat (Ø = 3,83; SD =1,23). 

Směrodatná odchylka je poměrně velká a naznačuje, že již před úkolem se názory 

dětí poměrně liší, nejvíce se opět shodují (jako v 1. úkolu), že je úkol příliš nezaujal. 

 

Aktuální motivace a prožitky žáků po vypracování úkolu – Pracovní list 2 

Žáci byli po vypracování úkolu se svým výkonem středně spokojeni (Ø = 2,51; 

SD = 1,44), mysleli si středně, že úkol vyřešili dobře (Ø = 2,54; SD = 1,54). O úkolu 

po jeho vypracování napsali, že je spíše nezaujal (Ø = 3,91; SD = 1,16), spíše jim nepřišel 

pro ně obtížný (Ø = 3,56; SD = 1,28). Platí o nich středně tvrzení, že během řešení úkolu 
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narazili na problém (Ø = 3,5; SD = 1,62), a středně by ocenili pomoc při úkolu (Ø = 3,25; 

SD = 1,55). 

Při řešení úkolu byli žáci středně aktivní (Ø = 3,17; SD = 1,31) a myslí si, že jsou 

v tomto typu úkolů středně dobří (Ø = 3,06; SD = 1,42). Úkol jim byl spíše jasný 

(Ø = 2,34; SD = 1,33) a cítili se po úkolu středně dobře (Ø = 2,72; SD = 1,55). Žáci během 

úkolu, spíše nesledovali, jak ubíhá čas (Ø = 4,6; SD = 1,03) a spíše si nedělali starosti 

s neúspěchem v něm (Ø = 3,82; SD = 1,44). Během úkolu se žáci cítili středně soustředění 

(Ø = 3,05; SD = 1,44).  

Žáci se středně domnívali, že znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy 

zužitkují (Ø = 3,26; SD = 1,44). V tomto úkolu se žáci středně snažili (Ø = 3,06; 

SD = 1,28). Vypracování tohoto úkolu pro ně spíše nebylo osobně důležité (Ø = 4,21; 

SD = 1,07). Okolí při práci na úkolu vnímali středně (Ø = 3,21; SD = 1,61), spíše nebyli 

ponořeni do práce na úkolu (Ø = 3,67; SD = 1,22). Žáci měli pocit, že práci spíše mají 

pod kontrolou (Ø = 2,49; SD = 1,33). Žáci uvedli, že o nich středně platí tvrzení, že se 

během úkolu cítili optimálně zatížení (Ø = 3,14; SD = 1,3). Správné myšlenky, jak řešit 

úkol, spíše přicházely jakoby samy od sebe (Ø = 2,48; SD = 1,52). 

O žácích spíše platí, že u každého kroku věděli, co mají udělat (Ø = 2,42; 

SD = 1,37). A středně o nich platí, že dnes neměli chuť pracovat na jakémkoliv úkolu 

(Ø = 2,52; SD = 1,44). 

Směrodatná odchylka je poměrně velká a naznačuje, že již před úkolem se názory 

dětí poměrně liší, nejvíce se shodují, že je úkol příliš nezaujal při vypracování, nesledovali, 

jak ubíhá čas, vypracování úkolu pro ně nebylo osobně důležité. 

 

 

Pracovní list 1 a 2 shrnutí 

Druhý úkol byl žákům více jasný, než úkol první. Žáci ve 2. úkolu byli méně 

ponořeni do práce na úkolu, ale měli pocit, že mají práci na úkolu více pod kontrolou. Více 

jim ve 2. úkolu přicházely myšlenky, jak řešit úkol, samy od sebe. Lépe u každého kroku 

věděli, co mají dělat. 

Druhý úkol, resp. práci na něm, žáci v těchto položkách pozitivněji hodnotili. 

V názorech dětí existují poměrně velké rozdíly u většiny zjišťovaných charakteristik. 
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3. 6. 1. 7 Analýza výroků žáků 

 

Na závěr prvního pracovního listu byla žákům položena otázka, která jim nabízela 

možnost volné odpovědi. Otázka zněla: „Popiš, jaký by úkol z matematiky pro Tebe měl 

být, aby se Ti dobře vypracovával a abys ho vypracoval/a s plným nasazením? Nebo 

za jakých podmínek se Ti dobře pracuje na matematických úkolech?“. Tuto otázku jsme 

žákům položily, protože nás zajímaly jejich názory na preferovanou podobu úkolu, popř. 

podmínky, za kterých se jim dobře pracuje. Pro přehlednost zvlášť vyhodnocujeme 

preferovanou podobu úkolu a zvlášť žádoucí podmínky při práci na úkolu. K analýze jsme 

využily pouze odpovědi žáků ze  Školy1 a Školy 2.  

Čtyři žáci neodpověděli na tuto otázku vůbec, dva napsali „nic“, ostatní (76) tuto 

možnost využili. Celkově se žáci více vyjadřovali k podmínkám (viz tab. č. 12), za kterých 

se jim dobře pracuje, než k preferované podobě úkolů (viz tab. č. 11). 

 

Preferovaná podoba úkolů 

Někteří žáci při popisu matematického úkolu jmenovali konkrétní učivo, které 

mají rádi. Nejčastěji uváděli: rovnice a nerovnice, trojčlenka, procenta, zlomky, lehčí 

vytýkání, matematické vzorce, geometrie, dále mnohočleny, výrazy, nebo doplňování čísel 

do číselných pyramid, typu 3+2 geometrie, malá násobilka. 

Velmi často žáci uváděli charakteristiky vážící se na obtížnost úkolu, který by měl 

být pro ně lehký, několik žáků ale preferuje spíše středně obtížný, dále zajímavý, či z látky, 

co je baví. Rozhodně by mu měli rozumět, měl by být jasně zadán, měl by být z něčeho, co 

žák umí. 

Žáci by rádi pracovali na úkolech, co je baví (opět není blíže specifikováno), nebo 

na úkolech, které chápou, které umí. 

Velmi často žáci preferují úlohy ze života, popř. takové, které v životě budou 

potřebovat. 

Žáci by také rádi pracovali na zajímavém úkolu, co se pro ně pod tímto označením 

skrývá, jaké takové zajímavé úlohy jsou, nevíme.  

Často se také objevoval u žáků požadavek, že to nesmí být slovní úloha, pouze úkol 

s čísly, dále nemají rádi úlohy na logické myšlení. Rádi by počítali příklad dle vzorců nebo 

s výsledkem. 
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Žádoucí podmínky 

Mezi jednoznačně nejčastější odpovědi patřily požadavky na ticho/klid  a dostatek 

času. Nicméně nelze jednoznačně říci, že ticho vyhovuje všem žákům. Někteří preferují 

poloticho, jiní pouštění hudby při práci (např. ve škole do sluchátek, doma nahlas). Pokud 

se zaměříme na další charakteristiky prostředí, některým žákům se dobře pracuje doma, 

jiným ve škole, popř. v přírodě. Někteří uvádějí, že na prostředí jim nezáleží vůbec.  

K práci by řada žáků ocenila možnost používání kalkulačky či tabulek, někteří by 

ocenili možnost poradit se (se spolužákem, či ochotným vyučujícím). Někteří žáci preferují 

skupinovou práci, jiní naopak, ani v tomto bodě není u žáků jasná shoda. 

Jednoznačná shoda není u žáků ani na tom, zda preferují úkoly, které jsou 

známkované nebo ty, které se neklasifikují. Někteří žáci vyžadují, aby úkoly byly 

známkované, jinak ani nejsou ochotni počítat, jiným se ideálně pracuje, když známkováni 

nejsou. Několikrát se objevuje i téma „tlaku“ , kdy žáci jsou neradi pod tlakem, příjemně 

se jim pracuje, když na ně nejsou kladena velká očekávání a oni neriskují, že zklamou. 

Někteří rádi počítají, když se nudí. 

  

Tab. č. 11 Preferovaná podoba úkolů 
Preferovaná podoba ∑ 

Konkrétní učivo 14 
Lehký úkol 14 
Učivo/úkol, kterému rozumím, který chápu. 
Něco, co umím. 

10 

Úkol ze života, pro život. 
Něco, co budu v životě potřebovat. 

10 

Jen čísla - ne slovní úlohy 5 
Zajímavý úkol 5 
Úkol z látky, co mě baví 4 
Jasné zadání úkolu 3 
Ne úkol na logiku 3 
Úkol s výsledkem  2 
Středně těžký úkol 2 
Dle vzorců 1 
Dlouhý 1 
Výzva - hlavolam 1 
Interaktivní tabule 1 

∑ = celkový počet odpovědí 
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Tab. č. 12 Žádoucí podmínky při práci na úkolu 
Žádoucí podmínky ∑ 

Klid / ticho 34 
Možnost použití kalkulačky / 
tabulek 

12 

Mít dost času 10 
Práce ve skupinách 5 
Možnost poradit se 4 
Doma 
V přírodě, na horách 
Jedno kde 
Ve škole 

7 

Nesmí být vyvíjen tlak 4 
Sám 3 
Úkol na známku 3 
Úkol nesmí být na známku 2 
Hlasitá hudba 2 
Poloticho 2 
Musím mít dobrou náladu 2 
Být na něj naučený 2 
Něco za to musím dostat 2 
Ne u tabule 2 
Nechci pracovat 2 
Lépe vysvětleno 1 
Žádná očekávání 1 
Večer  1 
Když se nudí, rád počítá 1 

∑ = celkový počet odpovědí 

 

 

Shrnutí preferovaná podoba úkolů a žádoucí podmínky 

 Žáky preferované podoby úkolů a podmínky, za kterých se jim dobře pracuje, jsou 

velmi pestré. Řada výroků žáků je obecnějšího charakteru (např. klid, mít dost času, něco 

co umím/chápu, možnost použití kalkulačky/tabulek, úkoly ze života). Často se 

ve výpovědích žáků objevují protikladné názory (např. preference ticha x hlasité hudby, 

úkol na známku x neklasifikovaný úkol, samostatná práce x ve skupině). Některé žáky 

preferované podoby úkolů a podmínky lze využít ve školním prostředí, jiné obtížněji (např. 

na horách, večer apod.). Zajímavé je, že žáci preferují v zadání pouze čísla, nechtějí mít 
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zadané slovní úlohy. My jsme jim jeden z úkolů zadávaly poutavou formou, vždy se ale 

současně ve výsledku jednalo o zajímavou slovní úlohu. Efekt našeho zadání úkolu tam 

mohl být jiný, než jsme ho původně očekávaly. 

 

 

Pohnutky k vypracování úkolů 

Na poslední 24. otázku dotazníku: „Na úkolu jsi pracoval/a, protože: (Vypiš)“, žáci 

měli možnost opět volně odpovídat (viz tab. č. 13). Zajímal nás aktuální důvod, proč žáci 

na zadaném úkolu pracovali. 

 
Tab. č. 13 Pohnutky k vypracování úkolů 
Výroky ∑ ∑ CELKEM  

Jsem musel/a, je to povinné.  117 
Protože jsem to dostal/a za úkol. Mi byl zadán. 46 
Mi to dala paní učitelka. 17 
Bylo to napsáno na papíře. 10 

73 

Jsem se ho chtěl/a pokusit vypracovat. 21 
Mě to docela zajímalo. Mě zaujal. 7 

28 

Jsem v celorepublikovém výzkumu, abych odpověděl/a 
na otázky. 

 
14 

Byl lehký. Rychle hotový. 7 
Jsem věděl/a jak. 5 

12 

Jsem byl/a donucen/a.  7 
Se mi nechtělo. Nepracoval/a jsem.  7 
Jen tak, neměl/a jsem nic na práci.  5 
Protože jsem chtěl a musel. 1 
Jsem to dostal za úkol. A protože se mi tak trochu chtělo. 1 
Protože je to k něčemu dobré a hodí se to, ale i protože to bylo 
nutné. 

1 
3 

To byla osobní výzva.  2 
Nemám rád slovní úlohy.  1 
Nevypracovala jsem ho, protože jsem nezjistila postup.  1 
Sem to neuměl.  1 
∑ = celkový počet odpovědí 

 

Někteří studenti a studentky nechali pole pro odpověď prázdné, jiní naopak uvedli 

více pohnutek. Celkem bylo získáno 19 různých pohnutek. 
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V odpovědích žáků jednoznačně převládá pocit povinnosti, automatické přijetí 

práce od učitele ve školním prostředí což by se dalo považovat za vnějšní morální 

motivaci. Řada žáků sama chtěla pracovat, z tohoto tvrzení ovšem nelze usuzovat důvody 

tohoto „chtění.“ 

Několik žáků reflektovalo i situaci výzkumnou. Někteří žáci měli pocit, že byli 

donuceni, jiní pracovali z vlastního přesvědčení. Někteří nepracovali vůbec. U některých 

působilo více motivů (chtěli a museli). Někteří pracovali, protože jim úkol přišel snadný, 

věděli, jak ho řešit. Druhým nejčastěji uváděným důvodem bylo to, že úkol byl jednoduchý 

či nebyl příliš těžký. Tady můžeme o motivaci pouze spekulovat, mohlo by jít např. 

o strachovou variantu výkonové motivace. 

Za situační motivaci by se daly považovat odpovědi typu, že úkol vypadal 

zajímavě nebo zaujal či obliba tohoto typu úkolů. Zároveň by se dal uvažovat o přesahu 

do poznávací motivace.  

Odpověď „Jen tak, neměl/a jsem nic na práci.“ by se dala interpretovat jako 

potřeba aktivity. 

 

 

Shrnutí pohnutky k práci na úkolu  

U žáků při práci na školním úkolu dominuje pocit povinnosti a zautomatizované 

přijetí práce (ve škole, od učitele apod.). Některé žáky upoutaly charakteristiky úkolu 

(lehkost, zajímavost), jiní byli přesvědčeni o vlastní zdatnosti (věděli, jak ho vypočítat), 

někteří žáci nepracovali vůbec, buď se jim nechtělo, nebo to zkusili a vzdali. U některých 

žáků se motivy kombinují, současně mají pocit, že úkol vyplnit musí, i že na něm chtějí 

pracovat. 
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3. 6. 2 Vztahy mezi motivačními proměnnými 

 

 Nejdříve jsme na základě korelační analýzy (Spearmanův korelační koeficient) 

prověřovaly vazby mezi námi určenými motivačními faktory a proměnnými vážícími 

na školní úkolovou situaci. Komentujeme jen významné a vysoce významné vazby. Vztahy 

mezi proměnnými jsme zjišťovaly u žáků Školy 1, Školy 2 a Školy 3. 

 V prvním kroku byla zkoumána zejména existence statisticky významných vazeb 

mezi zaujetím a vybranými motivačními faktory a dále mezi úspěšností v úkolu a 

vybranými motivačními faktory.  

 

3. 6. 2. 1 Vztah zaujetí úkolem a dalších motivačních proměnných 

Zaujetí žáků úkolem bylo zjišťováno dvěma otázkami. První otázka zjišťující 

žákovské zaujetí byla žákům položena před vypracováním úkolu. Žáci měli na základě 

důkladného prohlédnutí úkolu rozhodnout, zda je daný úkol zaujal nebo ne. Druhá otázka 

zjišťující zaujetí úkolem byla žáky zodpovězena po samotném vyřešení úkolu – byla tedy 

zacílená na zaujetí v průběhu úkolu.  

Celkově první i druhý úkol žáky před ani v průběhu jeho vypracování spíše 

nezaujal (viz tab. č. 14). V míře zaujetí úkolem se žáci shodovali více vždy před zahájením 

práce na úkolu než po vypracování úlohy. Žáci celkově příliš zaujatí úkolem nebyli. 

 
Tab. č. 14 Průměrné zaujetí před a v průběhu práce na úkolu  

 Ø SD 
Před úkolem 3,81 1,09 PL1 
V průběhu úkolu 3,80 1,24 
Před úkolem 4,08 1,04 

Zaujetí 
PL2 

V průběhu úkolu 3,91 1,16 
PL1 = Pracovní list 1; PL2 = Pracovní list 2; Ø = průměrná hodnota; SD = směrodatná 
odchylka; Žáci odpovídali na škále 1 - 5 (úkol mě zaujal - úkol mě nezaujal).  
 

Celkový počet zaujatých žáků úkolem se shodně před i v průběhu vypracování 

1. i 2. úkolu pohyboval kolem 10% z celkového počtu žáků (podrobněji viz tab. č. 15). 

Počet nezaujatých žáků byl vždy přes 60% z celkového počtu. Zbytek žáků cca 20% bylo 
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zaujatých středně. Počet nezaujatých žáků jednoznačně převažoval nad počtem zaujatých 

žáků (zaujatých, spíše i středně zaujatých dohromady). 

 

Tab. č. 15 Zaujetí před a v průběhu práce na úkolu - frekvence odpovědí na škále 
ZAUJETÍ ÚKOLEM  

 
 0 

ANO, 
SPÍŠE 
ANO 

STŘEDNĚ 
NE, SPÍŠE 

NE CELKEM  

N 2 17 44 117 180 Před 
úkolem % 1,1% 9,5% 24,4% 65% 100% 

N 1 23 45 111 180 
PL1 

V průběhu 
úkolu % 0,6% 12,7% 24,4% 61,7% 100% 

N 1 12 25 108 146 Před 
úkolem % 0,7% 8,2% 17,1% 74% 100% 

N 2 18 29 97 146 
PL2 

V průběhu 
úkolu % 1,4% 12,3% 19,9% 66,4% 100% 

PL1 = Pracovní list 1; PL2 = Pracovní list 2; N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený 
v procentech; 0 = nezodpovězeno 
 

Cílem výzkumu bylo, pokusit se zodpovědět otázku, zda je zaujetí stabilnější 

charakteristikou, tzn., zda jsou žáci zaujatí před úkolem, zaujatí i v průběhu úkolu, a zda 

jsou žáci zaujati 1. úkolem zaujati i 2. úkolem? 

Žáci, kteří byli zaujatí před 1. úkolem, byli zaujati úkolem i v průběhu jeho 

vypracování (r =0,656), a i 2. úkol je v průběhu vypracování zaujal (r =0,457). 

Žáci, kteří byli 1. úkolem zaujatí v průběhu jeho vypracování, byli zaujatí i 2. úkolem 

před (r = 0,428) a v průběhu jeho vypracování (r = 0,519). 

Žáci, kteří byli zaujatí před 2. úkolem, byli zaujatí úkolem i po jeho vypracování 

(r =0,703). 

Žáky, které zaujal 2. úkol v průběhu vypracování, je zaujal před i po jeho vypracování 

(r = 0,457/ r = 0,519) i 1. úkol. 

Výsledky ukazují, že zaujetí úkolem je stabilnější charakteristikou, tzn., že žáci zaujatí 

před úkolem, jsou pravděpodobně úkolem zaujatí i v průběhu jeho vypracování, zaujatí 

žáci jsou zaujatí v 1. i ve 2. úkolu.  
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Souvislost zaujetí s dalšími proměnnými 

 

Další výzkumnou otázku, na kterou hledáme odpověď, je, zda je možné termín 

zaujetí úkolem chápat jako svorník pozitivních motivačních charakteristik působících 

při úkolu? Zda se zaujetí úkolem projevuje v aktivitě a soustředění žáků? Souvisí zaujetí 

s některou ze zjišťovaných motivačních charakteristik (s postoji žáků k matematice, 

s výkonovou motivací, se strachovou variantou výkonové motivace, s celkovým 

prospěchem, s prospěchem z matematiky, s úspěšností v úkolech, s motivační strukturou)? 

Zajímá nás, která složka zaujetí (behaviorální, kognitivní, emoční) převažuje? 

 

 

Souvislost zaujetí s aktivitou a pocitem soustředěnosti žáků 

 

1. úkol. U žáků zaujatých před 1. úkolem nebyla prokázána vazba na aktivitu ani pocit 

soustředěnosti. 

Žáci, kteří byli zaujatí v průběhu 1. úkolu, při úkolu se cítili soustředění (r = 0,347), 

snažili se hodně (r = 0,432), snažili se i ve 2. úkolu (r = 0,399), ve 2. úkolu byli aktivní 

(r = 0,318). Vazba na aktivitu v 1. úkolu nebyla prokázána. 

  

 

2. úkol. Žáci, kteří byli zaujatí před 2. úkolem, se hodně snažili při práci na úkolu 

(r =0,482), byli aktivní v úkolu (0,392), cítili se během práce na úkolu soustředění 

(r = 0,378). 

Žáci, které zaujal 2. úkol při vypracování, byli při něm aktivní (r = 0,470), cítili se 

soustředění (r = 0,465), snažili se hodně v úkolu (r = 0,435). 

 

 Silná korelace mezi zaujetím úkolem a soustředěním a aktivitou byla prokázána 

pouze u žáků zaujatých v průběhu vypracování 2. úkolu. U žáků zaujatých před a 

v průběhu vypracování 1. úkolu a zaujatých před 2. úkolem byla prokázána střední vazba 

na aktivitu a pocit soustředění při úkolu. 

 Otázka je, do jaké míry se nám podařilo navodit skutečný situační zájem žáků, 

do jaké míry žáky úkol zaujal. Předpokládaly jsme, že zaujetí bude korelovat v obou 
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úkolech před i v průběhu jeho vypracování s aktivitou, snahou a soustředěním, což se 

nepotvrdilo. 

 

 

Souvislost zaujetí a dalších motivačních charakteristik 

 

1. úkol. Žáci, kteří byli zaujatí před 1. úkolem, úkol se jim chtěl dělat (r = 0,555), 

vypracování úkolu pro ně bylo osobně důležité (r = 0,348). Těmto žákům se chtěl dělat 

i 2. úkol (r = 0,403). U zaujetí 1. úkolem byla prokázána vazba na kladné emoční 

prožívání situace. 

Žáci, kteří byli zaujati v průběhu práce na 1. úkolu, úkol chtěl se jim dělat (r = 0,485), 

vypracování úkolu pro ně bylo osobně důležité (r = 0,416), byli ponořeni do práce na úkolu 

(r = 0,382), chtěl se jim dělat (r = 0,467) a vypracování úkolu pro ně bylo osobně důležité 

(r = 0,468).  

  

2. úkol. Žáci zaujatí před 2. úkolem, úkol chtěli dělat (r =0,499), vypracování tohoto 

úkolu pro ně bylo osobně důležité (r =0,455), mysleli si, že znalosti z úkolu v životě 

využijí (r = 0,312), do práce na úkolu byli ponořeni (r= 0,329).  

Žáci, které zaujal 2. úkol při vypracování, se jim chtěl dělat (r = 0,419) a vypracování 

úkolu pro ně bylo osobně důležité (r = 0,569). Byli ponořeni do práce na úkolu (r= 0,357), 

cítili se optimálně zatížení (r = 0,336). 

 U zaujetí 2. úkolem byla prokázána vazba na kladné emoční prožívání situace, resp. 

chuť pracovat na úkolu a na osobní důležitost práce na úkolu. V tomto ohledu se zaujetí 

jeví jako stabilnější charakteristika, i když otázkou zůstává, jak významný je počet 

zaujatých žáků. 

  

 

Vztah zaujetí úkolem a aktivita a úspěšnost v úkolu 

I když korelační analýza ukázala poměrně silné korelace sledovaných motivačních 

ukazatelů, rozhodly jsme se v dalším kroku pomocí frekvenčních tabulek a vytvoření 

extrémních skupin problematiku přesněji popsat, více to vypovídá o typech žáků.  
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Abychom získaly odpověď na další naši výzkumnou otázku, pokud se úkol žákům 

poutavě prezentuje, má to vliv na jejich aktivitu či úspěšnost v úkolech, tak jsme se 

zaměřily zejména na faktor úspěšnosti v úkolu ve vztahu k některým motivačním 

proměnným, u kterých jsme předpokládaly vliv právě na úspěšnost žáků v úkolech.  

 

 

Vztah zaujetí úkolem a úspěšností v úkolech 

Jedna z našich otázek byla, zda žáci zaujatí úkolem budou v úkolu i úspěšnější? 

Žáky jsme rozdělily do extrémních skupin dle míry jejich zaujetí. Za zaujaté považujeme 

ty žáky, kteří o sobě uvedli, že je úkol zaujal a spíše zaujal. Za nezaujaté považujeme ty 

žáky, které úkol nezaujal a spíše nezaujal. Skupině žáků, které úkol zaujal středně, se v tuto 

chvíli podrobněji nevěnujeme. Za úspěšné jsme považovali žáky, kteří získali v úkolu 2,5 

či 2 body, za neúspěšné ty s 0 či 1 bodem. 

 

Tab. č. 16 Zaujetí a úspěšnost v 1. úkolu   Tab. č. 17 Zaujetí a úspěšnost ve 2. úkolu 

 

V prvním úkolu (viz tab. č. 16) bylo zaujatých žáků 14 (7,78% z celkového počtu 

žáků), což je výrazně méně než žáků nezaujatých, kterých bylo 103 (57,22% z celkového 

počtu žáků). Více jak polovina úkolem zaujatých žáků (57,1%) byla v úkolu úspěšná, 

o něco méně zaujatých žáků (42,9%), bylo neúspěšných. Podobných výsledků dosáhli i 

žáci nezaujatí úkolem, o něco více než polovina 55,3% jich byla úspěšná, zbytek 44,7% 

byl neúspěšný. 

Body  

0 - 1 2 - 2,5 
 Celkem 

N 6 8 14 
Zaujatí 

%  42,9% 57,1% 100% 

N 46 57 103 
Nezaujatí 

%  44,7% 55,3% 100% 

N 52 65 117 
Celkem 

%  44,4% 55,6% 100% 
  N = Počet žáků; 
  % = Počet žáků vyjádřený v procentech 
 

Body  

0 - 1 2 - 2,5 
Celkem 

N 6 5 11 
Zaujatí 

%  54,5% 45,5% 100% 

N 41 49 90 
Nezaujatí 

%  45,6% 54,4% 100% 

N 47 54 101 
Celkem 

%  46,5% 53,5% 100% 
   N = Počet žáků; 
   % = Počet žáků vyjádřený v procentech 
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Ve druhém úkolu (viz tab. č. 17) byl v postatě stejný počet zaujatých žáků jako 

v 1. úkolu (11, tzn. 7,53% z celkového počtu žáků), 6 z nich v úkolu nebylo úspěšných 

(54,5%), 5 bylo (45,5%). Nezaujatých žáků druhým úkolem bylo 90 (61,64% z celkového 

počtu žáků), 54,4% z nich bylo v úkolu úspěšných, 45,6% nebylo. 

Zdá se, že zaujetí nemá pravděpodobně souvislost s úspěšností v úkolu. 

 

 

Vztah zaujetí úkolem a aktivitou žáků 

Ve školní úkolové situaci nás zajímá vztah zaujetí žáků úkolem s jejich aktivitou. 

Naším předpokladem je, že žáci zaujatí úkolem budou v úkolu aktivnější, než žáci 

nezaujatí. Míru zaujetí úkolem i aktivitu žáků jsme zjišťovaly otázkami v dotazníku 

po vypracování úkolu: „Zaujal Tě tento úkol?“ a „Byl/a jsi při řešení úkolu hodně 

aktivní?“. 

Celkem 12 žáků napsalo, že je 1. úkol zaujal, z toho 5 žáků (41,7%) o sobě uvedlo, 

že byli aktivní, 7 zaujatých žáků (58,3%) aktivní při práci na úkolu nebyli. Mnohem více 

85 žáků (47,22%) úkol nezaujal, 30 z nich ( 35,3%) o sobě uvedlo, že byli aktivní, ale 

zbylých 55 žáků (64,7%) aktivních nebylo. 

Ve 2. úkolu bylo zaujato úkolem 8 (5,48%) žáků, všichni byli aktivní. Nezaujato 

2. úkolem bylo 77 (52,74%) žáků, z toho 25 (32,5%) žáků dle jejich sebehodnocení bylo 

aktivních a 52 žáků (67,5%) aktivních nebylo. 

 

Tab. č. 18 Aktivita a zaujetí v 1. úkolu   Tab. č. 19 Aktivita a zaujetí ve 2. úkolu 

   
 

Zaujatí Aktivní  Neaktivní Celkem 

N 5 7 12 
Ano 

%  41,7% 58,3% 100% 

N 30 55 85 
Ne 

%  35,3% 64,7% 100% 

N 35 62 97 
Celkem 

%  36,1% 63,9% 100% 
     N = Počet žáků;           N = Počet žáků;  
     % = Počet žáků vyjádřený v procentech        % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

Zaujatí Aktivní  Neaktivní Celkem 

N 8 0 8 
Ano 

%  100% 0% 100% 

N 25 52 77 
Ne 

%  32,5% 67,5% 100% 

N 33 52 85 
Celkem 

%  38,8% 61,2% 100% 
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Shodně v 1. i 2. úkolu převládal počet neaktivních a nezaujatých žáků nad žáky 

aktivními a zaujatými úkolem. Pokud žáci byli zaujati úkolem, nelze jednoznačně říct, že 

by byli v úkolu vždy aktivní. Pokud žáci naopak nebyli zaujati úkolem, pak ve více jak 

polovině případů byli i neaktivní. 
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3. 6. 2. 2 Vztahy mezi ostatními motivačními proměnnými 

 

Souvislost úspěšnosti v úkolech s dalšími motivačními proměnnými 

 Následně nás zajímalo, zda se u úspěšných žáků sdružují další pozitivní motivační 

proměnné? Žáci mohli v úkolu získat maximálně 2,5 bodů, minimálně 0. Za úspěšné 

považujeme ty žáky, kteří v úkolu získali 2 či 2,5 bodů. Žáky, kteří získali 0 a 1 bod, 

považujeme za neúspěšné. 

Úspěšní žáci v 1. úkolu mají dobrou známku z matematiky (r = -0,438), měli pocit, 

že mají práci na úkolu pod kontrolou (r = -0,446), u každého kroku věděli, co mají udělat 

(r = - 0,484), byli úspěšní i ve 2. úkolu (r = 0,556). 

Úspěšní žáci ve 2. úkolu si mysleli, že 1. úkol vyřešili dobře (r = -0,414), 

nenarazili během řešení úkolu na problém (r = 0,405), myslí si, že jsou v tomto typu úkolů 

dobří (r = - 0,419), mysleli si, že 2. úkol vyřešili dobře (r = -0,516), měli pocit, že mají 

práci na úkolu pod kontrolou (r = -0,437). 

U úspěšnosti žáků v úkolech se prokázala vazba na pocit, že mají práci 

pod kontrolou. Žáci úspěšní v prvním úkolu, byli úspěšní i ve druhém a naopak. Zejména 

ve druhém úkolu se na úspěšnost žáků v úkolu váží pozitivní proměnné: vnímaná osobní 

zdatnost (v tomto typu úkolu jsou dobří), nenarazili na problém, u každého kroku věděli, 

co mají udělat. Jednalo se tedy pravděpodobně o žáky, kteří si v matematice věří a 

současně i věděli, jak úkoly řešit, jak na to. 

 

 

Souvislost aktivity a snahy žáků v úkolu s dalšími motivačními proměnnými 

U aktivity žáků v 1. úkolu nebyla prokázána statisticky významná vazba na žádnou 

jinou proměnnou. 

Žáci, kteří se snažili v 1. úkolu, úkol je po vypracování zaujal (r = 0,432), byli zcela 

ponořeni do práce (r = 0,469), ve 2. úkolu se cítili soustředění (r = 0,465) a snažili se 

i ve 2. úkolu (r = 0,611). 

Ti žáci, co byli ve 2. úkolu hodně aktivní, se cítili soustředění (r = 0,538), snažili se 

hodně (r = 0,477) a byli ponořeni do práce na úkolu (r = 0,424), mají vysokou potřebu 

úspěšného výkonu (r = -0,355). 
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Žáci, kteří se hodně snažili ve 2. úkolu, byli zcela ponořeni do práce na 1. úkolu 

(r = 0,427). Druhý úkol je zaujal před i v průběhu jeho vypracování (r = 0,482/ r = 0,435), 

při jeho řešení byli hodně aktivní (r = 0,477), cítili se soustředění (r = 0,487), mysleli si, že 

znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy zužitkují. (r = 0,507). 

Prokázala se souvislost mezi snahou a aktivitou v úkolu a prožitkem ponoření se 

do práce na úkolu a pocitem soustředění. Výsledky potvrdily předpokládanou souvislost 

mezi flow zážitkem a pozitivními charakteristikami, resp. dopad flow motivace do práce 

na úkolu. 

 

Vztah aktivity žáků v úkolu a jejich úspěšností  

Pro zajímavost uvádíme ještě vazby mezi úspěšností v jednotlivých úkolech a 

aktivitou (viz tab. č. 20 a č. 21). Zajímalo nás, zda žáci v úkolu aktivní byli v úkolu 

úspěšnější, než žáci neaktivní. Aktivitu žáků jsme získaly z jejich odpovědi na otázku. 

„Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?“.  

Aktivních žáků v 1. úkolu bylo celkem 45 (25% z celkového počtu žáků), z toho 

jich bylo 17 žáků neúspěšných (37,8%), 28 žáků úspěšných (62,2%). Neaktivních žáků 

v 1. úkolu bylo 64 (35,56% z celkového počtu žáků), z toho 37 žáků neúspěšných (57,8%), 

27 žáků úspěšných (42,2%). 

Aktivních žáků ve 2. úkolu bylo 37 (25,34% z celkového počtu žáků), z toho 20 

žáků úspěšných (54,1%) a 17 žáků neúspěšných (45,9%). Neaktivních žáků bylo 48 

(32,88%), z toho 22 žáků neúspěšných (45,8%) a 26 žáků úspěšných (54,2%). 

 

Tab. č. 20 Aktivita a úspěšnost v 1. úkolu     Tab. č. 21 Aktivita a úspěšnost ve 2. úkolu      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = Počet žáků; % = Počet žáků vyjádřený v procentech 

Body 
 
0 - 1 2 - 2,5 

Celkem 

N 17 20 37 
Aktivní 

%  45,9% 54,1% 100% 

N 22 26 48 
Neaktivní 

%  45,8% 54,2% 100% 

N 39 46 85 
Celkem 

%  45,9% 54,1% 100% 

Body  

0 - 1 2 - 2,5 
Celkem 

N 17 28 45 
Aktivní 

%  37,8% 62,2% 100% 

N 37 27 64 
Neaktivní 

%  57,8% 42,2% 100% 

N 54 55 109 
Celkem 

%  49,5% 50,5% 100% 
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Pokud se podíváme aktivitu žáků a jejich úspěšnost v obou úkolech, tak mezi žáky, 

kteří se cítili být aktivní, byla většina z nich v úkolu i úspěšná, ale i mezi aktivními žáky se 

našel poměrně velký počet žáků neúspěšných. Mezi neaktivními žáky v úkolu byl téměř 

shodný počet úspěšných a neúspěšných žáků. 

 

 

Vztah aktivity v úkolu a přesvědčení o vlastní zdatnosti 

Aktivita žáků při práci na úkolu nás zajímala i v souvislosti s jejich vnímanou 

osobní zdatností. Tato data jsme získaly jako odpovědi na otázky v dotazníku nejprve 

před úkolem: „Myslíš si, že tento úkol zvládneš vypracovat?“ a po vypracování úkolu: 

„Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?“. 

 

Tab. č. 22 Aktivita a PoVZ v 1. úkolu           Tab. č. 23 Aktivita a PoVZ ve 2. úkolu 

N = Počet žáků     N = Počet žáků 
% = Počet žáků vyjádřený v procentech  % = Počet žáků vyjádřený v procentech 
PoVZ = Přesvědčení o vlastní zdatnosti  PoVZ = Přesvědčení o vlastní zdatnosti 
 
 

Celkem 38 (21,11% z celkového počtu) žáků v prvním úkolu uvedlo (viz tab. 

č. 22), že byli aktivní, z nich 33 žáků (86,8%) si myslelo, že úkol zvládnou vypracovat, 

5 žáků (13,2%) se domnívalo, že ho nezvládnou vypracovat. Celkem 60 (33,33% 

z celkového počtu) žáků o sobě uvedlo, že byli neaktivní, z toho 35 žáků (58,3%) si 

myslelo, že úkol zvládnou vypracovat, 25 žáků (41,7%) že nezvládnou. 

Ve druhém úkolu (viz tab. č. 23) bylo aktivních 37 (25,34% z celkového počtu) 

žáků, z toho 30 žáků (81,1%) si myslelo, že to zvládnou, 7 žáků (18,9%) že ne. Celkem 44 

 PoVZ Celkem 

 Ano Ne  

N 33 5 38 
Aktivní 

%  86,8% 13,2% 100% 

N 35 25 60 
Neaktivní 

%  58,3% 41,7% 100% 

N 68 30 98 
Celkem 

%  69,4% 30,6% 100% 

PoVZ  

Ano Ne 
Celkem 

N 30 7 37 
Aktivní 

%  81,1% 18,9% 100% 

N 30 14 44 
Neaktivní 

%  68,2% 31,8% 100% 

N 60 21 81 
Celkem 

%  74,1% 25,9% 100% 
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(30,14% z celkového počtu) žáků bylo neaktivních ve 2. úkolu, z toho 30 žáků (68,2%) si 

myslelo, že to vládne, 14 žáků (31,8%), že ne.  

Shodně v 1. i 2. úkolu ti žáci, co byli aktivní, se ve více jak 80% domnívali, že úkol 

zvládnou vypracovat. Přesto mezi nimi existují žáci, kteří byli také aktivní, i když nebyli 

přesvědčeni o tom, že to zvládnou. 

Žáci neaktivní v úkolu byli také většinou (okolo 60%) přesvědčeni, že úkol 

zvládnou vypracovat (jako žáci aktivní).  

Poněkud jasnější pohled nám nabízí obrácená interpretace těchto faktorů. Žáci, kteří 

se domnívají, že úkol zvládnou vypracovat, jsou v polovině případů aktivní a v polovině 

neaktivní. Žáci, kteří se domnívají, že úkol nezvládnou vypracovat, jsou většinou 

neaktivní. Nelze tedy jednoznačně říci, že sama vysoká vnímaná osobní zdatnost je 

jednoznačným důvodem k aktivitě žáků při práci na úkolu, ale takový žák bude 

pravděpodobněji aktivnější, než žák s nízkou vnímanou osobní zdatností.  

 

Souvislost postojových charakteristik s dalšími motivačními proměnnými 

 Dále nás zajímalo, zda souvisí žákovské postoje k matematice s motivačními 

charakteristikami ve školní úkolové situaci, a pokud ano, tak s jakými? 

 Obliba matematiky. Žáci, kteří mají matematiku oblíbenou, mají z ní i dobré 

známky (r = 0,475), považují ji za zajímavou (r = 0,626), cítí se být na ni nadaní 

(r = 0,596), v matematice při hodinách se nenudí (r = 0,583) a mají vysokou potřebu 

úspěšného výkonu (r = -0,376). 

 Obtížnost matematiky. Žáci, kteří vnímají matematiku jako obtížnou, se cítí být 

na ni málo nadaní (r = -0,513) a mají vysokou potřebu vyhnutí se neúspěchu (r = -0,343). 

 Význam matematiky. Vnímaný význam matematiky středně koreluje s vysokou 

potřebou úspěšného výkonu žáků (r = -0,316). 

 Zajímavost matematiky. U vnímané zajímavosti matematiky byla prokázána 

středně silná vazba na vysokou potřebu úspěšného výkonu (r = -0, 334). 

 Nuda v matematice. U vnímaného prožitku nudy v matematice byla prokázána 

středně silná vazba na nízkou potřebu úspěšného výkonu (r = -0, 431). 
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 Nadání na matematiku. Žáci, kteří se cítí být nadaní na matematiku, mají v ní 

i dobré známky (r = 0,534), považují matematiku za oblíbenou (r = 0,596), snadnou (r = -

0,513), myslí si, že jsou v tomto typu úkolu (1.) dobří (r = 0,466). 

 Prospěch. Průměrný prospěch ze všech předmětů silně koreluje (r = 0,8) se 

známkou z matematiky a středně koreluje s vysokou potřebou úspěšného výkonu (r = -

0,380). 

 Známka z matematiky. Mezi známkou z matematiky se ukázala souvislost 

s průměrem ze všech předmětů (r = 0,8), oblibou matematiky (r = 0,475), vnímaným 

nadáním (r = 0,534), vysokou potřebou úspěšného výkonu (r = -0,353) a úspěšností 

v 1. úkolu (r = - 0,438). Žáci s dobrou známkou z matematiky, mají dobrý školní prospěch, 

matematiku jako oblíbenou, cítí se být na ni nadaní a v 1. úkolu byli úspěšní. 

 Mezi žákovskými postoji k matematice se prokázala souvislost na potřebu 

dosáhnutí úspěšného výkonu. Vazba se potvrdila u prožitku vlastního nadání 

na matematiku, známky z matematiky a úspěšností žáků v 1. úkolu. 

 

 

Souvislost výkonové motivace s dalšími motivačními proměnnými 

 Dalším prověřovaným faktorem ve školní úkolové situaci byla výkonová motivace 

žáků, zvláště pak obava z neúspěchu. 

 Potřeba úspěšného výkonu. Žáci s vysokou potřebou dosáhnutí úspěšného výkonu 

mají dobrý prospěch (r = -0,380) a známku z matematiky (r = -0,353), matematiku hodnotí 

jako oblíbenou (r = -0,376), nenudí se v ní (r = -0,431), 1. úkol jim byl jasný (r = -0,359), 

ve  2. úkolu byli aktivní (r = -0,355) a byli zcela ponořeni do práce na 1. úkolu (r = -0,360). 

 Potřeba vyhnutí se neúspěchu. Žáci, kteří mají vysokou potřebu vyhnutí 

se neúspěchu, si při práci na 1. úkolu nemyslí, že jsou v tomto typu úkolů dobří (r =0,379). 

 Obava z neúspěchu v 1. úkolu. Ti žáci, co měli starost z neúspěchu v 1. úkolu, 

se hodně snažili (r = 0,436) a měli obavu z neúspěchu i ve 2. úkolu (r = 0,536). 

Obava z neúspěchu ve 2. úkolu. Ti žáci, co prožívali obavu z neúspěchu 

ve 2. úkolu, nebyli se svým výkonem spokojeni (r = -0,439), nemyslí si, že ho vyřešili 

dobře (r = -0,508), snažili se hodně (r = 0,443) a u každého kroku nevěděli, co mají dělat 

(r = -0,454).  
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U potřeby dosáhnutí úspěšného výkonu byla prokázána vazba na dobrý školní 

prospěch, známku z matematiky a kladné postojové charakteristiky. Ve školní úkolové 

situaci byla dále prokázána vazba mezi obavou z neúspěchu a vynaloženým úsilím/snahou 

v úkolu. Dále se prokázala vazba obavy z neúspěchu v 1. i 2. úkolu, jeví se jako stabilnější 

motivační charakteristika.  

 

 

Souvislost přesvědčení o vlastní zdatnosti s dalšími motivačními proměnnými 

Dalším faktorem, u kterého jsme hledaly vztahy s jinými motivačními proměnnými 

ve školní úkolové situaci, bylo vnímání vlastní zdatnosti, které jsme zjišťovaly skrze dvě 

otázky. První byla položena před vypracováním úkolu (Myslíš si, že úkol zvládneš 

vypracovat?) a druhá až po vypracování úkolu (Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů 

dobrý/á?). 

Ti žáci, co si mysleli, že 1. úkol zvládnou vypracovat, považují úkol před i 

v průběhu jeho vypracování za snadný (r = -0,695/ r = -0,523), cítí se před úkolem dobře 

(r = 0,458), myslí si, že ho dobře vyřešili (r = 0,469), myslí si, že jsou v tomto typu úkolu 

dobří (r = 0,443), byl pro ně úplně jasný (r = 0,467), správné myšlenky, jak ho řešit, 

přicházely samy od sebe (r = 0,465), u každého kroku věděli, co dělat (r = 0,531). Mysleli 

si, že zvládnou i 2. úkol (r = 0,462), že ho i vyřešili dobře (r = 0,433), po jeho vypracování 

ho nepovažovali za obtížný (r = -0,441), u každého kroku věděli, co mají udělat 

(r = 0,414). 

 

Ti žáci, co si myslí, že zvládnou vypracovat 2. úkol, 1. úkol jim byl jasný 

(r = 0,488), věděli u každého kroku, co udělat (r = 0,532). 2. úkol jim přišel před i 

v průběhu vpracováním snadný (r = -0,665/ r = -0,720), jsou spokojeni se svým výkonem 

(r = 0,615), myslí si, že ho vyřešili dobře (r = 0,708), nenarazili na problém (r = -0,467), 

myslí si, že jsou v tomto typu úkolů dobří (r = 0,661), byl jim úplně jasný (r = 0,543), 

dělali si starosti s neúspěchem v úkolu (r = -0,407), správné myšlenky, jak řešit úkol 

přicházely samy od sebe (r = 0,513). 

 

Ti žáci, co si myslí po práci na 1. úkolu, že jsou v tomto typu úkolů dobří, jsou 

se svým výkonem spokojeni (r = 0,589), myslí si, že úkol vyřešili dobře (r = 0,636), úkol 
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pro ně nebyl obtížný (r = -0,595), během řešení úkolu nenarazili na problém (r = -0,524). 

Úkol byl pro ně úplně jasný (r = 0,607), cítili se po úkolu dobře (r = 0,461), správné 

myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby samy od sebe (r = 0,56), u každého kroku 

věděli, co mají udělat (r = 0,621) a mají malou potřebu vyhnutí se neúspěchu (r = 0, 379). 

Druhý úkol nepovažovali za obtížný (r = -0,426), mysleli si, že 2. úkol zvládnou 

vypracovat (r = 0,471). Byli ve 2. úkolu skutečně úspěšní (r = -0,419), mysleli si, že úkol 

vyřešili dobře (r = 0,514), ani 2. úkol jim nepřišel obtížný (r = -0,441). Mysleli si, že jsou 

dobří v tomto typu úkolů i u 2. úkolu (r = 0,492), měli pocit, že mají práci na 2. úkolu 

pod kontrolou (r = 0,478). 

 

Ti žáci, co si myslí při práci na 2. úkolu, že jsou v tomto typu úkolů dobří, úkol jim 

před vypracování přišel snadný (r = -0,554) a cítí se před zahájením práce na úkolu dobře 

(r = 0,439). Po vypracování úkolu jsou se svým výkonem spokojeni (r = 0,677), myslí si, 

že úkol vyřešili dobře (r = 0,711), úkol pro ně nebyl obtížný (r = -0,618). Úkol byl pro ně 

úplně jasný (r = 0,607), cítili se po úkolu dobře (r = 0,404), správné myšlenky, jak řešit 

úkol, přicházely jakoby samy od sebe (r = 0,577), úkol jim byl úplně jasný (r = 0,64), u 

každého kroku věděli, co mají dělat (r = 0,688) a mají vysokou potřebu úspěšného výkonu 

(r = -0,325). 

 Tito žáci byli spokojeni se svým výkonem i v 1. úkolu (r = 0,487), myslí si, že úkol 

vyřešili dobře (r = 0,456). 1. úkol jim nepřišel obtížný (r = -0,544), byl pro ně úplně jasný 

(r = 0,466), měli pocti, že práci na úkolu mají pod kontrolou (r = 0,494), u každého kroku 

věděli, co mají udělat (r = 0,566) a správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby 

samy od sebe (r = 0,493). 

 

Vnímaná osobní zdatnost koreluje s vnímanou obtížností úkolu, jasností úkolu, 

s prožitkem, že vím u každého kroku, co udělat, s přesvědčením, že jsem úkol vyřešil/a 

dobře, s přesvědčením, že jsem v tomto typu úkolů dobrý/á. Zdá se, že žáci, kteří byli 

přesvědčeni o své zdatnosti i věděli, jak úkol vyřešit. 
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Shrnutí vztahy mezi proměnnými 

Ve školní úkolové situaci byly u žáků zjištěny relativně silné vazby mezi úspěšností 

v úkolech a známkou z matematiky. Na dobrou známku z matematiky se také váží kladné 

postojové charakteristiky, dobrý školní prospěch i vnímané nadání na předmět. Se snahou 

v úkolu souvisí starost s neúspěchem, kdy žáci, kteří se obávali neúspěchu v úkolu, 

se současně v úkolu hodně snažili. Potvrdila se středně silná vazba přesvědčení, že jsem 

v tomto typu úkolů dobrý/á a výkonové motivace (nízké potřeby vyhnutí se neúspěchu a 

vysoké potřeby úspěšného výkonu). 

Ti žáci, co uvedli, že je úkol po vypracování zaujal, se v úkolu snažili, vypracování 

úkolu pro ně bylo osobně důležité, úkol se jim chtěl dělat. Těm žákům, co si mysleli, že ho 

zvládnou vypracovat, přišel lehký, domnívali se, že jsou v něm dobří, úkol jim byl jasný.  
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3. 6. 3 Typy žáků 

 

V následujícím kroku práce hledáme vazby mezi jednotlivými proměnnými a 

na základě faktorové analýzy se snažíme diskutovat váhu jednotlivých motivačních 

ukazatelů a najít typové motivační konstelace ve školní úkolové situaci. 

Extrakce faktorů byla provedena metodou hlavních komponent, rotace byla 

provedena metodou VARIMAX. Počet faktorů byl dán tím, aby i nejslabší z nich vyčerpal 

více rozptylu než původní proměnné (ty jsou standardizovány tak, že rozptyl každé z nich 

je roven jedna). 

Uvádíme výsledky dvou faktorových analýz, obě jsou dvoufaktorové. První byla 

vytvořena pouze na základě dat z Pracovního listu, známky z matematiky a úspěšnosti 

v úkolech. Tato faktorová analýza se váže k úkolové situaci a k situační motivaci, zároveň 

vypovídá o struktuře metody (dotazník). Druhá faktorová analýza byla pro komplexnější 

pohled na problematiku, rozšířený o dlouhodobě působící faktory, spočítána z dat ze všech 

dotazníků, které žáci vyplňovali. 

 

Faktorová analýza zaměřená na situační faktory 

 Nejprve (viz tab. č. 24) uvádíme analýzu dvoufaktorovou zaměřenou především 

na situační motivaci. 

 

1. faktor: Zvládnutí úlohy  

 Faktor vyčerpává 29% variance. Sdružuje žáky, kteří si s úkolem vědí, respektive 

nevědí rady (a jsou v úkolu neúspěšní respektive úspěšní).  

 Faktor sdružuje žáky, kteří mají špatný prospěch z matematiky (pravděpodobně 

výsledek kombinace indikátorů), žáky, kteří úkol považovali za obtížný před jeho 

vypracováním a hodnotí ho jako obtížný i po práci na úkolu, úkol pro ně nebyl úplně jasný, 

myšlenky, jak mají na úkolu postupovat, nepřicházely samy od sebe, v jednotlivých 

krocích v práci na úkolu nevěděli, co mají dělat a neměli práci na úkolu pod kontrolou (tzn. 

kognitivní indikátory). Dále sdružuje žáky, kteří úkol skutečně nezvládají, při jeho řešení 

narazili na problém a ocenili by pomoc, sledovali při plnění úkolu čas (behaviorální 

indikátory). Faktor také sdružuje žáky, kteří nejsou spokojeni se svým výkonem, necítí se 

po úkolu dobře (emocionální indikátory), dělají si starosti s neúspěchem, neměli flow 
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zážitek, žáky s nízkou vnímanou osobní zdatností, tzn., kteří si myslí, že ho nezvládnou, 

myslí si, že ho nevyřešili dobře, nemyslí si, že jsou v tomto typu úkolu dobří, přesto si 

myslí, že byl úkol pro ně přiměřený.  

 První faktor je faktor zvládnutí úkolu nemá vztah k zaujetí. Samozřejmě je možné 

faktor otočit a dostáváme typ žáků, kteří si s úkolem věděli rady, považovali ho za snadný, 

důvěřují si v obdobných úkolech, mají dobrou známku v matematice atd. 

   

2. faktor: Zaujetí úkolem bez vazby na známku v matematice a úspěšnost v úkolu 

 Faktor vysvětluje 14,5% celkové variability souboru proměnných. Tento faktor 

sdružuje žáky, kteří nebyli úkolem zaujati před ani v průběhu jeho vypracovávání, 

při úkolu tito žáci nejsou aktivní, ani se nesnaží, jsou při úkolu nesoustředění, neuměli se 

ponořit do práce (behaviorální indikátory), úkol se jim nechce dělat a po úkolu se necítí 

dobře (emocionální indikátory), nedělají si starosti s neúspěchem, vypracování úkolu je 

pro ně nedůležité, nemyslí si, že podobné úkoly v životě využijí.  

 A naopak dostáváme typ žáků zaujatých úkolem a motivovaných s pozitivním 

dopadem na aktivitu a soustředění při úkolu, pro které je splnění úkolu důležité, a kteří si 

dělají obavy z neúspěchu. Tento faktor má vazbu na zaujetí a pozitivní motivační naladění, 

které však není ve vztahu se známkou z matematiky ani s výsledkem v úkolu. 

 
Tab. č. 24 Faktorová analýza Pracovní list 1 a 2 

FAKTOR  
 1 2 

Známka z matematiky 0,476  

Považuješ tento úkol pro Tebe za obtížný? -0,555  

Zaujal Tě tento úkol?  0,660 

Myslíš si, že tento úkol zvládneš vypracovat? 0,675  

Cítíš se před tímto úkolem dobře?   

Chce se Ti tento úkol dělat?  0,738 

Úspěšnost v úkolu - body -0,650  

Jsi se svým výkonem spokojen/a?  0,762  

Myslíš si, že jsi úkol vyřešil/a dobře?  0,843  
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Zaujal Tě tento úkol?  0,747 

Byl pro Tebe úkol obtížný? -0,802  

Narazil/a jsi během řešení úkolu na problém?   -0,727  

Ocenil/a bys pomoc při řešení úkolu?  -0,726  

Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?  0,467 

Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů dobrý/á? 0,752  

Byl pro Tebe úkol úplně jasný?  0,818  

Cítíš se po úkolu dobře?   0,491 0,339 

Sledoval/a jsi během úkolu, jak ubíhá čas? -0,310  

Dělal/a jsi si starosti s neúspěchem v úkolu? -0,470 ,386 

Cítil/a jsi se soustředěný/á během úkolu?           0,622 

Myslíš si, že znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy 
zužitkuješ? 

 0,454 

Snažil/a jsi se hodně v tomto úkolu?       0,655 

Bylo vypracování tohoto úkolu pro Tebe osobně důležité?   0,628 

Vnímal/a jsi okolí při práci na úkolu?   

Byl/a jsi zcela ponořen/a do práce na úkolu?     0,662 

Měl/a jsi pocit, že máš práci na úkolu pod kontrolou?   0,799  

 Cítil/a jsi se během úkolu optimálně zatížený/á? -0,510  

 Správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby samy 
 od sebe? 

0,702  

 U každého kroku jsi věděl/a, co máš udělat? 0,837  

 Dnes se Ti nechce/nemáš chuť pracovat na jakémkoliv úkolu?   

 
 
 
 

Rozšířena faktorová analýza o dlouhodobé motivační proměnné 

 

V dalším kroku jsme do faktorové analýzy přidaly položky (většinou dlouhodobé 

motivační proměnné) z dotazníků týkající se postojů žáků k předmětu, jejich učební a 

výkonové motivace a školní prospěch žáků (viz tab. č. 25).  
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1. faktor: Matematicky úspěšní a neúspěšní žáci 

 Faktor vyčerpává 21,3% variance. Faktor je možné diskutovat i z hlediska časové 

stability. Pravděpodobně se jedná o poměrně stabilní faktor (míněno v čase). Faktor se 

shoduje s již popsaným prvním faktorem, ale přidává se tam vyhraněný postoj 

k matematice. 

 Konkrétně sdružuje žáky se špatným prospěchem celkově i v matematice, 

negativním postojem k matematice – matematika je u těchto žáků neoblíbená, obtížná, 

nevýznamná, nezajímavá, cítí se pro matematiku málo nadaní, a mají velkou potřebu 

vyhnutí se neúspěchu a další charakteristiky (viz výše 1. faktor: Zvládnutí úlohy). 

 

 

2. faktor: Motivovaní a nemotivovaní žáci bez vztahu k úspěšnosti v úkolu a 

prospěchu 

 Faktor vysvětluje 11,9% celkové variability souboru proměnných. Tento faktor 

sdružuje žáky, kteří se většinou neučí z důvodů sociální motivace (aby je měli učitelé rádi), 

ani z důvodů poznávací motivace či výkonové motivace, důvodem u nich nebývá ani 

instrumentální motivace (dobrá práce), rodiče na ně nevyvíjejí tlak, aby měli ve škole 

dobré výsledky, matematiku mají neoblíbenou, považují ji za nezajímavou a nudí se v ní, 

úkol je nezaujal, nedělají si starosti s neúspěchem, myslí si, že obdobné úkoly v životě 

nevyužijí, úkol byl pro ně osobně nedůležitý, nechce se jim dělat, nejsou při jeho 

vypracovávání aktivní, jsou nesoustředění, v úkolu se nesnažili (behaviorální indikátory), 

do úkolu nebyli ponořeni a v matematice se považují za výkonově nemotivovaní (mají 

malou potřebu úspěšného výkonu). 

 Lze opět interpretovat i naopak, tzn., že motivovaní žáci jsou motivovaní 

dlouhodobě i situačně, ale nesouvisí to s úspěšností v úkolu ani s prospěchem. 

 
 
Tab. č. 25 Rozšířená faktorová analýza o dlouhodobé charakteristiky 

FAKTOR   
 1 2 

Známka z matematiky 0,542  

Průměr ze všech předmětů 0,377  
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UM: 1. Chci, aby mě učitelé měli rádi.            -0,364 

UM: 2. Chci být lepší než ostatní.   

UM: 3. To, co se učím, mě zajímá.  -0,321 

UM: 4. Vím, že učení je má povinnost.     -0,439 

UM: 5. Mám dobrý pocit, když se něčemu dobře naučím.    -0,586 

UM: 6. Obávám se, že nic nebudu umět.   

UM: 7. Chci mít později dobrou práci (povolání).  -0,340 

UM: 8. Moji rodiče chtějí, abych byl ve škole dobrý.  -0,444 

Obliba matematiky 0,449 0,342 

Obtížnost matematiky -0,446  

Význam matematiky 0,337  

Zajímavost matematiky 0,302 0,457 

Nadání matematiky 0,554  

Nuda v matematice  0,563 

Považuješ tento úkol pro Tebe za obtížný? -0,538  

Zaujal Tě tento úkol?  0,577 

Myslíš si, že tento úkol zvládneš vypracovat? 0,673  

Cítíš se před tímto úkolem dobře?   

Chce se Ti tento úkol dělat?  0,646 

Úspěšnost v úkolu - body -0,646  

Jsi se svým výkonem spokojen/a?  0,759  

Myslíš si, že jsi úkol vyřešil/a dobře?  0,833  

Zaujal Tě tento úkol?  0,627 

Byl pro Tebe úkol obtížný? -0,785  

Narazil/a jsi během řešení úkolu na problém?   -0,709  

Ocenil/a bys pomoc při řešení úkolu?  -0,703  

Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?  0,344 

Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů dobrý/á? 0,779  

Byl pro Tebe úkol úplně jasný?  0,801  

Cítíš se po úkolu dobře?   0,502  

Sledoval/a jsi během úkolu, jak ubíhá čas? -0,316  

Dělal/a jsi si starosti s neúspěchem v úkolu? -0,451 0,403 

Cítil/a jsi se soustředěný/á během úkolu?           0,572 

Myslíš si, že znalosti/dovednosti získané v tomto úkolu někdy  0,444 
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zužitkuješ? 

Snažil/a jsi se hodně v tomto úkolu?       0,558 

Bylo vypracování tohoto úkolu pro Tebe osobně důležité?   0,536 

Vnímal/a jsi okolí při práci na úkolu?   

Byl/a jsi zcela ponořen/a do práce na úkolu?     0,589 

Měl/a jsi pocit, že máš práci na úkol pod kontrolou?   0,784  

Cítil/a jsi se během úkolu optimálně zatížený/á? -0,493  

Správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely jakoby samy  
od sebe? 

0,708  

U každého kroku jsi věděl/a, co máš udělat? 0,818  

Dnes se Ti nechce/nemáš chuť pracovat na jakémkoliv úkolu?    

Potřeba úspěšného výkonu  -0,566 

Potřeba vyhnutí se neúspěchu 0,441  

    UM: = učební motivace 
 

 

Shrnutí faktorová analýza 

 Obě faktorové analýzy se doplňují ve smyslu situačních i dlouhodobých faktorů, 

mezi kterými pravděpodobně existují jistá podmíněnost. Úspěšnost v úkolech se váže 

především na kognitivní zdatnost mající dlouhodobý charakter. 

Výsledky faktorové analýzy odhalily následující typy žáků, jednak existují žáci, 

kteří jsou motivovaní, zaujatí, snaží se, jsou přesto v úkolu neúspěšní. Tito žáci by 

potřebovali podporu z hlediska didaktiky matematiky. A jednak existují neúspěšní žáci, 

kteří nejsou ani motivováni v matematice. Tito žáci by potřebovali zvýšit motivaci 

v předmětu. 
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3. 6. 4. Analýza rozhovorů s učiteli  

 

 K námi sledovaným motivačním proměnným ve školní úkolové situaci jsme 

z rozhovorů s učiteli vybraly tvrzení týkajících se právě těchto oblastí, které je dokreslují. 

Cílem bylo zjistit pohled učitelů na motivaci v úkolové situaci. Zajímalo nás porovnání 

našich zjištění se školní realitou tak, jak ji vnímají učitelé. 

 K lepší srozumitelnosti výroků učitelů jsou kurzívou označeny otázky a komentáře 

výzkumníků. Ty jsou uvedeny jen tam, kde by text bez nich postrádal smysl. 

 Cílem rozhovorů s učiteli, které vznikly v rámci grantového úkolu GAČR 

P407/11/1740, bylo odhalit kritická místa v matematice, která jsou z jejich pohledu pro 

žáky obtížná, a následně zjistit didaktické techniky, které slouží k překonání těchto 

problematických pasáží učiva. Přestože na to rozhovory nebyly zacíleny, učitelé ve svých 

rozhovorech tematizují velké množství motivačních proměnných. My jsme pro přehlednost 

vybraly pouze ty, co nejvíce souvisí s naší problematikou. Jedná se o výroky o postojích 

k matematice, vnímaném nadání žáků, cílové orientaci, výkonové motivaci, obtížnosti, 

situačním zájmu, využitelnosti v životě a o vynaloženém úsilí při práci. 

Za jednotlivými výroky učitelů jsou v závorkách uvedeny označení zdrojových 

rozhovorů ve formátu: P číslo: 2 - Jméno. P + číslo označují číslo rozhovoru, číslovka 2 

v označení znamená, že se jedná o rozhovor s učitelem 2. stupně, dále je v názvu jméno 

řešitele, který vedl rozhovor. 

Pro přehled uvádíme (viz tab. č. 27 ) základní kvantifikaci námi sledovaných témat. 

U každého tématu nejprve uvádíme stručné shrnutí výsledků, které jsme získaly z analýzy 

dotazníků a pracovních listů, dále pak následují výroky učitelů k dané problematice. 

 

Tab. č. 26 Témata rozhovorů s učiteli 
Témata ∑ 
Postoje k matematice 6 
Nadání na matematiku 7 
Výkonová motivace - strach "z" a "v" matematice 5 
Cílová orientace 8 
Situační zájem  8 
Vynaložené úsilí při práci a chuť pracovat  8 
Obtížnost 10 
Využitelnost v životě 14 
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Postoje k matematice 

 Ve výzkumu jsme zjišťovaly žákovské postoje k matematice, kdy nás zajímalo 

srovnání s prospěchem a žákovým výkonem ve školní úkolové situaci. 

Analýza dotazníků ukázala, že žáci, účastnící se našeho výzkumu, považují 

matematiku za předmět středně oblíbený, spíše obtížný, významný, středně zajímavý, 

cítí se být pro tento předmět středně nadaní a v předmětu se někdy nudí. V souvislosti 

s dalšími motivačními proměnnými se ukázalo, že žáci, kteří mají matematiku oblíbenou, 

mají z ní i dobré známky, považují ji za zajímavou, cítí se být na ni nadaní, v matematice 

při hodinách se nenudí. 

 

Ve výrocích učitelů se postoj žáků k matematice vyskytuje v několika podobách. 

Jednak se učitelé vyjadřují k tomu, jak matematika žáky baví či nebaví: "Já nemůžu říct, že 

by je nebavila (matematika). Nebaví samozřejmě úplně všechny, někteří vám řeknou, že je 

to nebaví, že jsou honění atd. Takže je to baví? Čím to je? Nevím, čím to je. Ani nevím, 

jestli je to úplně baví. Ale tu zkušenost, že by to děti obecně nebavilo, tu nemám." (P32: 2-

Smetáčková); "No, matematika je něco, co bohužel v té škole je a oni to musí absolvovat, 

ale je to pro ně nutné zlo. Myslím si, že je to asi pro ně nejméně oblíbený předmět. Jo, 

takže si myslíte, že. A jsou tam někteří, kteří to mají jinak? No možná takové světlé 

výjimky ano. Nebo to třeba nedají ani tolik najevo, dejme tomu mají i rodiče, kteří na ně 

trochu víc šlapou, a říkají jim, že budou potřebovat mít dobrý známky a že tu matematiku 

budou potřebovat." (P29: 2-Kmínková, Pavelková). 

Dále se učitelé vyjadřují k oblibě matematiky v souvislosti s nutností přemýšlet: 

"Bohužel asi méně oblíbený (předmět). Nutíme je tam myslet... U většiny dětí je to spíše 

tak, že vědí, že když se toto naučí nazpaměť, budou mít dobrou známku. Když je pak 

nutíte přemýšlet, jsou asi unavení, nechce se jim." (P25: 2-Žalská). 

Jednak se o postojích k matematice učitelé zmiňují v souvislosti s prožívaným 

strachem v předmětu: "... , že jsem začala učit matematiku, aby se jí děti nebály, aby se mě 

nebály, jako matikářky, aby věděly, že jim neutrhnu uši, i když někdy říkám, že když 

nebudou umět, tak jim je utrhnu… aby měly vztah, protože je to o tom, že učitel a předmět 

se propojuje, tak ta matematika je vnímaná jako strašák a hodně velký strašák jsou slovní 

úlohy... Já jsem přesvědčená, že to je i daný tím vztahem společnosti k matematice, ještě 
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navíc k těm slovním úlohám…jako když matematika je hrůzná, ale slovní úlohy to je 

prostě šílená hrůza. A ty děti si to přináší..." (P28: 2-Sotáková). 

Učitelé také hodnotí postoj žáků k matematice v souvislosti s obtížností předmětu: 

"Mají žáci spíše lepší přístup k matematice nebo spíše horší než to bylo v minulosti? Je to 

pořád stejný. Špatný. Pokud to nejsou ty háčkové třídy, tak je to strašné. Protože je pro ně 

těžká. Oni ji nepochopí a většina z nich bojuje." (P33: 2- Žalská); "... si myslím, že není 

úplný odpor k matematice a tak. Když se probírají výrazy a probírají se dlouho a oni stále 

nejdou a oni mají pocit toho neúspěchu, tak tam potom začnu pociťovat, že ta matematika 

je opravdu hodně obtěžuje, že jim hodně vadí." (P 9: 2-Kmínková). 

Shodně s našimi výsledky vyhodnocených dotazníků z rozhovorů s učiteli vyplývá, 

že postoje žáků k matematice jsou různé, kdy žáci matematiku nepovažují za výhradně 

neoblíbenou ani výhradně oblíbenou. Učitelé právě tento postoj k matematice dávají 

do souvislosti s obtížností předmětu a s prožívaným strachem.  

 

 

Nadání na matematiku 

 U žáků jsme se zaměřily i na vnímané nadání na matematiku a jeho dopad do školní 

úkolové situace. V rozhovorech s učiteli se také objevilo téma nadání. 

 Analýza dotazníků ukázala, že žáci se průměrně cítí „středně nadaní“ 

na matematiku. V porovnání s pociťovaným nadáním ve třídách na českých základních 

školách žáci nevybočují. Výsledky také ukázaly, že žáci, kteří se cítí být nadaní 

na matematiku, mají v ní i dobré známky, považují matematiku za oblíbenou, snadnou. 

V rámci postojů žáků k předmětu se nadání na matematiku hodně tematizuje. 

  

 Učitelé se zmiňují o genderových rozdílech mezi žáky: " Základy statistiky. To je 

věc, která bych řekla, že je bližší klukům, než dívkám. Kluci se častěji zabývají i třeba 

v novinách tabulkami apod. Takže bych řekla, že k tomu mají ze své podstaty, prostě blíž." 

(P 9: 2-Kmínková); „...se předpokládá, a holky to přijímají, že oni na matiku nejsou, že jo?  

Když jsem byla v jejich věku, mně to strašně vadilo, dneska po 10 letech výuky se k tomu 

přikloním. Že chlapci tu matematiku umí lépe, jsou časté výjimky, Vaše Anička je výjimka. 

Ale do jisté míry je to tím, že ten stereotyp funguje? Možná, že to přijmou, že jsou si toho 

vědomy. Ale jako ty kluci jsou mnohem svižnější…Oni jsou zlobivější, ale jsou ochotný 
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myslet. Já radši učím ve třídách, kde je víc kluků a přiznávám se, že za tu svojí éru, co 

takhle jsem měla děti šikovný, co soutěžily v olympiádách, tak to asi byla Štěpánka R. 

Tehdy mě tady pořád přesvědčovaly, že bych měla pořídit holčičku a já jsem si říkala, že 

kdybych věděla, že bude taková jako Štěpánka R., tak opravdu, opravdu jsou kluci ochotný 

myslet... Jsou líný pracovat, takže radši myslí a dost často asi se rozjedou… To je to, co já 

často říkám, matematik je líný pracovat, proto radši myslí, než si to vybavovat…“ (P35: 2-

Rendl). 

 Hodně tvrzení učitelů je zaměřeno na nadání obecně, zda ho žáci mají či nemají: "... 

že je to právě hodně tou jejich roztěkaností a nesoustředěností, a že u toho myslí 

na spoustu jiných věcí. Já si myslím, že je to tento problém většinou, spíš než aby na to 

neměli... Jako já je neházím, jako že by na to neměli, je to v tom, jestli chci nebo nechci a 

co pro to chci udělat. To pořád slyšíte u některých „Já na to nejsem, já jsem spíš 

na jazyky.“ a prostě to, že jim něco nejde, a taková lenost, oni dokážou něčím jiným 

omluvit svoje schopnosti, ale já si myslím, že se tu matiku může naučit kdokoliv. Ne, že 

na jedničku, ale na tu dvojku, popřípadě na vyšším gymplu na tu trojku úplně s přehledem. 

Takže tam je hodně těch výmluv a takové té pohodlnosti, to tam vidím opravdu 

markantně." (P17: 2-Schoffelová); "Pak je ale skupinka dětí, kterým sice není dáno, ale ani 

se nesnaží. Na ty se spíše zlobím. Oceňuji u dětí hodně ten jejich vlastní přístup... I těm 

dětem, které nejsou nadané, to nakonec jde. Hodně dětí říká: mě nejde matematika, mě 

nejdou slovní úlohy. Ale spousta jich to vzdává předem, aniž by si úlohy přečetly, protože 

se toho bojí. I maminka řekne: jo, slovní úlohy, na to jsem nikdy nebyla." (P32: 2-

Smetáčková); „Ty špičky, takové ty talenty si myslím, že máme srovnatelné s jinými 

školami, ale máme víc těch žáků slabších, kteří spíš vyžadují ty konzultace 

z matematiky…jak bych to řekla, ne Olympiády, ale doučování... Tam je i problém i těch 

mezipředmětových vztahů, to si myslím, že taky souvisí i s inteligencí člověka. Některé to 

dítě i v té matematice řekne: „Jó, my jsme v chemii něco dělali.“ Některé - zavřeli se dveře 

chemie, konec, tady je teď matematika, skončila latina, že nějaká přímka lineární nebo 

něco...“ (P34: 2-Rendl). 

V souvislosti s nadáním žáků na matematiku učitelé popisují různé způsoby práce 

při hodině: „No právě že ne, oni jako budou hledat, jak to vymyslet a takový... ale ty 

šikovný si to rozdělí na čtverečky... Už se nesnažím v tu chvíli, aby to bylo zcela 

pochopitelné, ale chci, aby to alespoň mechanicky chápali. A ono jim to těm slabším více 
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vyhovuje, že jsou schopni zapamatovat si, že to mají udělat s tím takto, toto... Draci jsou 

nejlepší a psi a štěňata jsou nejhorší. Řečeno mezi námi. To jsou pojmy, které člověk nemá 

používat, a já to takto dětem neříkám. Proto jim říkám draci a psi. A drakopsi jsou ty 

uprostřed. Ti, co se přesouvají. Buď do 1. skupiny, nebo do 2. skupiny, podle toho i co 

chtějí, jaké mají ambice... A to je rozdělujete na základě nějaké práce v hodinách? Člověk 

je zná. Spíš podle zkušenosti. Není to jako „Teď jste napsali tento test takto a tak“. To jako 

je dlouhodobé. Asi tak, že s těmi draky je ta práce tvůrčí. Je to práce, kdy oni prostě se s 

chutí vrhají na řešení problémů, člověk tam může dávat. Prostě dáte náročný příklad, aby si 

ho rozluštili, aby ho rozebrali, aby se do něj pustili. Zatímco úplně u těch nejslabších by se 

to dalo přirovnat k přehazování písku tam a zpátky. Vyčerpávající, namáhavá a často 

bez viditelných výsledků. A tam je nejhorší, když se dostanete do situace, že vy zkoušíte a 

oni nechtějí. A to se vám stává u těch nejslabších? U těch draků se vám toto nestává? Tam 

vyhrává ta chuť jako něco nového, něco dokázal a tak. (P38: 2-Schoffelova); "Někdy je i 

rozdělím, právě když tyhle chytrý se nudí, tak zaměřím pozornost hlavně na ně a těm 

slabším dám nějakou samostatnou práci mezi tím.“ (P16: 2-Schoffelová). 

 Někteří učitelé považují za důležitější snahu a chuť pracovat, než samotné nadání 

na matematiku, o kterém v souvislosti se školním výkonem také uvažují. Nadání žáků 

na matematiku se ukazuje jako pravděpodobně podstatný faktor ve školní úkolové situaci. 

 

 

Výkonová motivace - strach "z" a "v" matematice 

Výsledky ukázaly, že celkově mají žáci průměrnou potřebu úspěšného výkonu i 

potřebu vyhnutí se neúspěchu. Jedná se tedy o třídy s oběma průměrnými tendencemi.  

 V rámci výkonové motivace jsme se ve výzkumu zaměřily zejména na obavu 

z neúspěchu, tedy na její strachovou složku. Ti žáci, co si dělali starost z neúspěchu 

v 1. úkolu, se hodně snažili a dělali si starost i ve 2. úkolu. Žáci, co si dělali starost 

z neúspěchu ve 2. úkolu, nebyli se svým výkonem spokojeni, nemyslí si, že ho vyřešili 

dobře, snažili se hodně  a u každého kroku nevěděli, co mají dělat.  

Ve školní úkolové situaci byla prokázána vazba mezi obavou z neúspěchu a 

vynaloženým úsilím/snahou v úkolu.  

 

O tématu strachu hovoří v souvislosti s matematikou i učitelé, kdy ho dávají 
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do souvislosti s vyučujícím: "Myslíte si, že z ní mají strach? To nevím, možná některý to 

dítě ano. Ale asi je to o tom kantorovi, jak na ty děti působí, jo. Jestli je to nějaký pes, který 

nad nimi prostě vrčí a tak chápu, že ty děti se toho předmětu bojí, ale jinak si myslím, že to 

jako nemusí platit, že by se báli." (P29: 2-Kmínková, Pavelková). 

 Učitelé také dávají strach do souvislosti s konkrétním učivem např. se slovními 

úlohami, kolem kterých obecně panuje strach (viz výše výroky k tématu Nadání, P32: 2-

Smetáčková); „... ale slovní úlohy to je prostě šílená hrůza (P28: 2-Sotáková);  "... No, a 

pak lineární rovnice. Ty jednoduchý ještě jo, jakmile začnou závorky a zlomky, tak 

narazíme na násobilku, protože společný jmenovatel, abychom se zbavili zlomku, že jo. 

A zlomky vůbec to je pro ně strašák... a problém je vyjádření toho zlomku nebo počítání 

s těmi zlomky? Ne vůbec. Jako oni se děsí zlomků a nevím proč." (P20: 2-Kmínková, 

Pavelková). 

Dále učitelé v souvislosti se strachem mluví o různých typech dětí: "Asi záleží 

na typu toho člověka. Samozřejmě jsou tam děti, které se bojí jakéhokoliv zkoušení, prostě 

je to pro ně stres. Takže když vědí, že mají psát písemku nebo že bude zkoušený, tak se 

bojí. Ale nemyslím si, že by mezi nimi byly vyloženě. Taková jedna holčička ta je asi sama 

o sobě taková jako. Ale jinak si myslím, že ty děti nepůsobí tak, že by se vyloženě bály." 

(P29: 2-Kmínková, Pavelková). 

 Učitelé se zmiňují o negativním motivačním dopadu strachu na výkon žáků, 

za zdroj těchto obav označují buď přístup kantora, nebo konkrétní učivo v souvislosti 

s jeho obtížností. Učitelé reflektují i individuální rozdíly u dětí v souvislosti s prožívaným 

strachem a jejich osobnostním založení.  

 

 

Cílová orientace 

 V souvislosti se školní úkolovou situací jsme se zaměřily i na cílovou orientaci 

žáků, konkrétně na využití znalostí matematiky při přijímacím řízení na střední školu, 

při výběru střední školy, i na maturitu z matematiky.  

Výsledky ukázaly, že téměř shodný počet žáků chce jít na střední školu, kde budou 

potřebovat matematiku, jako počet těch, co nechtějí. V otázce přijímacího řízení na střední 

školy a matematiky je to obdobná situace, síly jsou vyvážené a část žáků zatím neví, zda 

matematiku budou potřebovat. Maturitu z matematiky větší počet žáků neplánuje, než 
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plánuje, poměrně dost žáků zatím neví. Mezi námi sledovanými školami ve všech třech 

bodech existují výrazné rozdíly. 

Učitelé v rozhovorech se několikrát zmíňují o motivačním dopadu zejména 

přijímacího řízení na aktivitu žáků v hodinách matematiky: "Dokud se děti budou dostávat 

na SŠ tímto způsobem, jak teď (bez přijímaček), tak se můžeme na ZŠ snažit, jak chceme. 

Ta motivace je hrozně těžká." (P14: 2-Nováková); "Možná, že ta matematika už pro ně 

není tolik zásadní, jako to bývalo dřív. Dřív z toho byli hodně vyplašení, že budou dělat 

přijímačky a teď tím, že je hodně středních škol a žáků málo, tak vědí, že se někam 

dostanou a nemotivuje je to tolik." (P16: 2-Schoffelová); "... nevím, asi je klišé říkat 

dobou, ale oni vlastně nemusí nic. ... Oni vlastně nepotřebují něco vědět, protože nemají 

ani motivaci. V tom kroku výš - střední škola je pro ně jednoduchá záležitost, dostanou se 

se známkami kamkoliv. Naopak ty školy je přivítají všemi deseti, viz třeba, teď já mám 

chlapce, který je i pětkař, i měl opravný zkoušky a maminka přišla vlastně potom, co ho 

přijali na učební obor elektrikáře, přišla na druhý den do školy, že si to rozmysleli a že ho 

vezmou na maturitní obor na střední zemědělskou školu ve druhém kole přijímacího řízení. 

Kluka, který je na pětky." (P29: 2-Kmínková, Pavelková); „ Matematika je pořád stejná, 

takový ten základ. Když to porovnám před těmi 20, 30 lety vzhledem k přijímacím 

zkouškám, ty děti v 8. a 9. r. věděli, že se chtěli někam dostat, tak pro to něco dělali … 

Když to porovnávám s dřívějškem, tak např. dnes situace v matematice a otázka přijímaček 

středních škol. To je právě důsledek toho, kam to došlo. Dětem se zrušily přijímačky, dětí 

bylo málo, každý se dostal. Tak se žáci hlásili na gymnázium pomalu i se čtyřkami. Podle 

toho to tak vypadá. Dříve bylo gymnázium něco, dnes tam každý „moula“. Buď ho vyhodí, 

nebo se tam klepe na pětkách. Oni dneska ale také každého nevyhodí, oni ty děti 

potřebují.“ (P10: 2-Nováková); „Odkazujete se třeba na střední školu? Nebo přípravu 

na přijímačky. Už ne. Všechny školy vezmou stejně všechny bez rozdílu známek. Letos se 

dostal někdo se čtyřkami na gymnázium, nemám k tomu co říci. U nás nikdo v podstatě 

přijímačky nedělal, jenom na elitní gymnázia, která mají převis. To je minimum. 

Na přijímačky už je rozhodně nelze motivovat.“ (P26: 2-Žalská). 

 Učitelé ve svých výrocích také popisují rozdíl v aktivitě žáků před a po přijímacích 

zkouškách na střední školy: "... ale tohle to je už po přijímačkách, takže už víceméně jim 

nejde o známky, takže nestresují se tolik a já se nestresuji tolik taky, protože oni už mají 

rozhodnuto, kam jdou. Takže to už je více méně..." (P1: 2-Pavelková); "... A zvláště teď 
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po přijímačkách, když jsou, a nebude chtít dávat pozor, tak já s tím fakt nic neudělám, 

takže on tam v podstatě pozor nedával a já mam dvě možnosti. Buď dělat, že to nevidím, 

což jsem včera udělal, abych tu třídu nezdržoval nějakým destruktivním vyjednáváním, 

nebo do něj začnu vandrovat „proč se nenapiješ, proč nedáváš pozor“, ale vlastně je to 

destruktivní a vlastně tím zdržuji celou třídu a látka se neřeší." (P16: 2-Schoffelová). 

 Dále se v rozhovorech objevilo i téma práce se třídou po odchodu dětí na víceletá 

gymnázia:  "No, opravdu z té třídy dejme tomu pět/šest dětí odejde. A teď to vycucnou 

v pětce a ještě to vycucnou v sedmičce ten zbyteček. Takže v té osmičce devítce je do toho 

opravdu musím nutit. Oni se třeba donutí, ale zase. Čím dál tím je to horší, protože oni 

nakonec vědí, že někde budou přijatí. Takže ze začátku udělám takovýto bubu, nebudeš se 

zúčastňovat, nebudeš mít jedničku, výborně na tom nejsi. Takže oni se přinutí. No ale dá to 

práci..., protože jim se pak nechce." (P21: 2-Kmínková, Pavelková). 

Učitelé vnímají přijímací řízení na střední školy jako důležitý motivační činitel, 

který má pozitivní dopad na aktivitu a motivaci žáků v předmětu a reflektují negativní vliv 

v dnešní době relativně časté absence přijímacího řízení.  

 

 

Situační zájem  

Jedna z našich výzkumných otázek byla, zda má na žáky pozitivní motivační dopad 

zajímavě prezentovaný úkol. Zjišťovaly jsme, jaký by měl úkol pro žáky být, aby se jim 

dobře na něm pracovalo, aby je zaujal. Výsledky ukázaly, že žáci zaujatí úkolem před jeho 

vypracování, byli jím zaujati i v průběhu řešení, žáci zaujatí 1. úkolem byli zaujati i 

2. úkolem a naopak. U zaujetí úkolem se prokázala vazba na chuť pracovat na úkolu a 

na osobní důležitost práce na úkolu. V tomto ohledu se zaujetí jeví jako stabilnější 

charakteristika. První úkol žáky spíše nezaujal před ani v průběhu práce, druhý úkol je také 

spíše nezaujal před ani v průběhu jeho vypracování. 

 

 Ve výrocích učitelů jsme našly příklady úloh, které považují za zajímavé, které 

žákům dávají, pokud je chtějí zaujmout, aktivizovat je: "Dát jim fakt zajímavý úlohy, aby 

měli chuť to vyřešit. Třeba v těch soustavách rovnic králíci a slepice, 4 nohy a 2 nohy a 

určit, kolik je kterých a tak. Tak to automaticky zabírá." (P16: 2-Schoffelová); "Když jsou 

hodně unavení. Dokončím nějaké vysvětlování a oni za odměnu mají tento detektivní 
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příběh." (P25: 2- Žalská); „A jak se vám daří, aby je toto zabavilo, když všichni tvrdí, že je 

to vůbec nebaví? No, právě tím ohmatáváním světa. Když jsem měla 1. třídu, která přišla 

s tímhle: „proboha, geometrie“ ... To byly páťáci také tenkrát a já jsem vytáhla "Blokus" 

jako skládačku, udělali jsme se na tom osovou souměrnost, byli jsme venku fotit, ukazovat 

si, že tenhle barák je osová souměrnost jo, oni lítali po Vršovicích: „paní učitelko 

podívejte, i tenhle odpadkový koš, onde rozpůlit a každá půlka je stejná ...“ a vůbec 

netušili, že v tom je ta krása té geometrie a přes toto my jsme se dostali k tomu, že vlastně 

vždy ta geometrie je součástí matematiky a že to je děsně v pohodě. Tak co je lichoběžník? 

A pak vyrazíme a jdeme koukat. A pro ně je největší šok, že každé auto má okna ve tvaru 

lichoběžníku. Říkám „ano lichoběžník“. Pokud vědí, co je lichoběžník, tak je to střecha. 

A teď je člověk vytáhne a koukáme, že ono je to i jinde. A ty auta jsou pro ně vždy 

největším překvapením... tak tedy, to co jsem zmiňovala, používám ty japonské hlavolamy. 

Tak to je převážně hra s čísly, tam je nádherné, že oni si neuvědomují, že počítají... Ten 

Tenegrit, ty číselné mříže, kde sčítají ti prckové, jak zběsilý přes desítku, a vůbec jim to 

nepřijde, protože oni něco luští a tak.“ (P38: 2-Schoffelova); „Pojďme to zkrátka udělat 

reálně, pokud to udělat jde a pojďme využít co nejvíce pomůcek jako své tělo. Mám rád, 

když učitel je jako „komediant“. To musí být. To je základ. Já tady na chodbě zařvu a 

potom tady vejdu. Najednou museli zjistit, že něco není v pořádku a najednou si tady 

s Vámi piji kávu. Jde o to nějaké herectví. To je v učitelství důležité. Kdo to nedělá, tak to 

je buď suché, nebo na druhou stranu to je vysilující, protože za chviličku vyhoří. To si 

musí hrát.“ (P13: 2- Nováková). 

 Často také učitelé popisují, že pozitivní motivační dopad na žáka má jakákoliv 

změna, cokoliv, co vybočuje ze zaběhnutého režimu: "Musíte občas jet v hodině trochu 

jinak, říct nějaký vtípek, nějak to zlehčit, postavit nějakou úlohu z praxe atd." (P32: 2-

Smetáčková); "Obecně je to spíše o tom, že oni mají rádi změnu. Když něco dělají moc 

dlouho, přestane je to bavit... Také jsem jim vymýšlela různé soutěže, například atmosféra 

té hodiny ale spočívala v tom, že je baví ta hodina a matematika je až v pozadí, ne tedy ta 

matematika, ale co se na hodině děje... Jde o to, aby se to střídalo, aby pořád nedělali 

totéž." (P33: 2- Žalská). 

 „A máte nějaký, jak bych to řekl, ne nápady, ale postřehy o tom, co je baví, jako 

na co je chytit? To je asi hrozně různý… Jako to, co v tom školství funguje docela 

spolehlivě, je, když pracují na jedničky, když se dělá něco, to může být cokoli, jakákoli 
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látka, když se pracuje na jedničky, tak oni začnou nadšeně pracovat a mají jakoby snahu se 

něco naučit. Ale když bych to dala ne na typ výuky ale spíš jako na nějaký téma, baví je, 

jako určitě je baví moje druhá aprobace - informatika, to baví většinu dětí kupodivu... Ale 

jinak nevím, třeba jsem občas v té matice, když se třeba podaří, jednou jsme běhali letos 

venku, že jsme trénovali podobnost trojúhelníků, že jsme je různě počítali, měřili jsme, já 

nevím, nějaký stíny stromů a počítali jsme, jak je strom veliký, měli jsme tam nějakou 

metrovou tyč a podobně. Že se jim to člověk snaží nějak zpestřit. Takže je baví spíš to, že 

jsou zrovna venku, že je tam něco jiného, ale…Ta novost, že jo, ona novost vždycky 

zaujme… Ano, ano, ale nejsem si jistá tím, že je začala bavit podobnost trojúhelníků 

(smích). ... a oni jsou tam v těch SCIO testech docela i zajímavě formulované ty úlohy, a 

jsou to i kolikrát různé logické úlohy, takové ty klasiky - v bílém domě bydlí pán, co má 

psa, bydlí vedle pána, co má krokodýla, pán, který bydlí s krokodýlem, se rád kouká 

na filmy a podobně, a má u toho zjistit, kdo je co. Tak to jsou zrovna třeba typy, které si 

myslím, že je jako i docela baví, že to jsou jako, jsou to takový logický úlohy trošku a 

nějaký svým způsobem zase není to ten dril, je to něco zajímavějšího, jiného. To mi 

dokonce i jednou řekli, že i ty písemky, i když tady mají třeba 4 pětky, takže je ty písemky 

i paradoxně docela baví, protože se tam tahá všechno možný a spousty těch úloh.“ (P35: 2-

Rendl). 

V souvislosti s tématem "změny" ve výuce se otevírá i problematika trvání jejího 

pozitivního dopadu: "Tak samozřejmě jsou nějaký věci, že si třeba zahrajeme něco nebo si 

třeba stříháme z papíru při nějakých geometrických věcech, nebo si malujeme nějaký věci, 

aby je to trošičku zaujalo, skládáme si sítě třeba a tak. Nebo třeba místo známek začnu 

dávat razítka, jsou nadšený, že dostanou razítko, nějakou figurku nebo tak, jo. Ale to 

vždycky funguje chviličku." (P20: 2-Kmínková, Pavelková). 

 Učitelé častěji než konkrétní zajímavé aktivity popisují velký význam "změny" 

ve výuce, "vybočení ze zaběhnutých kolejí", které mají pozitivní dopad na upoutání 

pozornosti žáků, na jejich aktivitu a zaujetí prací.   

 

 

Vynaložené úsilí při školní práci a chuť ve škole pracovat  

Žáků jsme se po vypracování úkolů ptaly, zda se hodně snažili při práci na úkolu 

i na jejich chuť pracovat na úkolu. Ukázalo se, že žáci se při práci na úkolu středně snažili 
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a úkoly se jim spíše nechtěly dělat. První úkol se jim spíše nechtěl dělat a spíše dnes 

neměli chuť pracovat na jakémkoliv úkolu. Ani druhý úkol se jim spíše nechtěl dělat. 

A středně o nich platí, že dnes neměli chuť pracovat na jakémkoliv úkolu. V prvním i 

druhém úkolu se žáci středně snažili. 

 

 V rozhovorech s učiteli se často objevovalo téma neochoty pracovat, příliš se 

namáhat. Jedna učitelka uvádí, že podle ní výkon v matematice nezávisí tolik na nadání 

jako na ochotě pracovat, něco pro to udělat, nebýt pohodlný (Viz výše téma Nadání - P17: 

2-Schoffelová);  "Nikdo se nechce nic učit." (P20: 2-Kmínková, Pavelková); "To ne, to 

ještě tolik nejsou zvyklý a mě připadá, že nejsou tolik líný. Já je to třeba v pětce naučím 

tím dvojciferným číslem, ale v té šestce oni přijdou po prázdninách a už se jim do toho 

zase moc nechce, ono relativně je to jakoby namáhavé... Takže už je to taková ta kuchařka, 

což oni mají rádi. Kuchařku a nemusejí tam u toho moc jako přemýšlet. Takže přesně, to 

jim vyhovuje. Ale potom jako v té šestce mě už připadá, že tak jako zleniví a že jako ježíš 

a vydělit to, to už je strašný práce... Nesnášejí slovní úlohy na rovnice. Zvlášť na soustavu 

dvou rovnic, no to je... protože tam zas musejí strašně přemýšlet. Tam většinou bývá v tom 

něco, musí si určit něco je neznámá a teď tam v té větě je já nevím formulace, když to 

řeknu úplně triviálně... Oni kolikrát nedočtou ani to zadání. Oni čtou rychle, už aby to bylo 

za nimi. Oni jsou hodně zvyklí, že všechno je rychle teď. Oni ke všemu se dostanou rychle. 

K hotovým věcem, přesně tak. A my jsme byli víc jako že ten úspěch nebo ten cíl, museli 

jsme víc udělat. Víc námahy, abychom k němu došli. A oni jsou teďka zvyklí, že by to 

mělo být hned. A když to není hned, jak reagují? No, právě tím, že jako nechce se jim do 

toho nebo v půlce řeknou ježíšmarjá, to je hrozný, já jsem z toho úplně unavený. Já říkám, 

co jsi unavený. Vždyť tam není nic. Jojo, jsou to takový, musíte je prostě k tomu víc 

donutit nebo nějak motivovat. Oni naštěstí jsou ty děti hravý až do devítky skoro. Dají se 

někdy utáhnout na to. Ale je to zase jako námaha... Ne vždycky, aby přemohli tu lenoru 

bych řekla. To jako kdyby to šlo lehce, tak oni by ten úspěch rádi měli, ale když to moc 

bolí a moc námahy, tak to radši jako kolikrát. Právě třeba jak oni ani nejsou tlačený tím, že 

budou dělat přijímací zkoušky, že to budou muset umět, tak hodně těžko se někam tlačí." 

(P21: 2-Kmínková, Pavelková); "... tak jsem byla mladší v té době, tak jsem to asi brala 

jinak. Ale asi víc chtěli než teďka, bych řekla. Ten přístup ke škole byl asi lepší. Teďka 

cokoliv se od těch dětí chce, mělo by to vyžadovat od nich nějaký úsilí, tak to nechtěj. Jo, 
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práce je bolí. Nechtěj nic... no, jako bych řekla, že třeba když mají víc o tom přemýšlet, 

když nemají naučený nějaký mechanismy a přemýšlet o tom, dávat si do kupy nějaký 

souvislosti, tak většina je to odradí, protože to je jakoby práce a do toho se jim nechce.... 

no řekla bych možná, taky to na mě tak působí, že jsou víc jakoby celkově línější... že jako 

protože je to práce navíc, tak se jim do toho nechce jako. Tak radši čekají, že to vypočítá 

někdo a ne aby se do toho zapojili všichni." (P29: 2-Kmínková, Pavelková). 

 „Já mám teda zkušenost, že je musím do toho strkat, že se jim do toho nechce, aby 

si zjednodušili práci. Že člověk je do toho musí nutit, trošku. Že nejsou ochotni... Oni 

mechanicky počítají, to jim jde nejlíp. Moc nepřemýšlet a nezjednodušovat si to.“ (P34: 2-

Rendl); „... To dítě je podle mě dítě od přirozenosti hrozně líný, jakmile nad sebou nebude 

mít bič, tak se učit nebude, těch je málo, těch co se budou učit pro sebe, je strašně málo. 

A jakmile tam nebudou mít něco, co jim bude hrozit, tak já myslím, že by to nefungovalo... 

Ty děti prostě jsou líný a budou dělat prostě cokoli jiného než se učit, když nebudou 

muset.“ (P35: 2-Rendl). 

 „A to si myslím, že je hrozně podceňovaný - jakoby ten zodpovědný přístup k té 

práci se podle mě snižuje. Já už učím 17 let a já od začátku učím matematiku a vnímám, že 

tohle velmi ovlivňuje i tu matematiku, to s čím se potýkáme ve všech těch předmětech, že 

ty děti to tak chtějí mít hotový všechno levou zadní, tak i v té matematice to přináší 

problém… Takže si nemyslím, že by byly hloupější, ale oni opravdu prožívají ten život 

úplně jiným způsobem a jinak. A v té matematice to ovlivňuje ten přístup a ctižádost a 

cílevědomost, to se podle mě hodně stírá, nebo hodně ztrácí, alespoň mám ten pocit a mám 

i ty odezvy ze středních škol a vysokých škol...“ (P28: 2-Sotáková). 

„Matematika byla, je a bude pořád stejná - tzn. počty, rovnice, slovní úlohy atd. To 

těžko s tím někdo udělá. Samozřejmě by zase mělo být stejné to, že ten, kdo chce něco, tak 

k tomu musí přispět. Což děti dnes nedělají. Děti něco vyslechnou 80x a 

po jednaosmdesáté zjistíte, že tomu nerozumí. Tam je problém ve vstřícnosti a 

pracovitosti... Dneska je musíte nutit, nechci říci prosit.“ (P10: 2-Nováková). 

Učitelé u některých dětí popisují velkou nechuť k práci, neochotu přemýšlet, 

neochotu vynaložit úsilí při práci. Někteří žáci dle jejich názoru preferují jen lehké úkoly, 

při kterých nemusí tolik přemýšlet, pokud narazí na něco složitějšího, mají tendenci být 

pasivní, nejsou ochotni se namáhat. 
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Obtížnost  

Ve výzkumu nás zajímala i problematika obtížnosti, jak ve smyslu obtížnosti 

předmětu, tak ve smyslu subjektivně vnímané obtížnosti úkolu. Učitelé také tematizují 

obtížnost matematiky obecně i obtížnost konkrétního učiva a její motivační dopad.  

V odpovědích žáků na preferovanou podobu úkolů se často vyskytovaly 

charakteristiky vážící se na obtížnost úkolu, který by měl být pro ně lehký, několik žáků 

preferuje ale spíše středně obtížný, dále zajímavý, či z látky, co je baví. Rozhodně by mu 

měli rozumět, měl by být jasně zadán, měl by být z něčeho, co žák umí. Otázka adekvátní 

obtížnosti úkolu, jak se ukázalo ve výrocích žáků, se jeví jako silně subjektivní 

problematika. 

 

 Některé výroky učitelů byly zaměřeny na obtížnost matematiky obecně: "U většiny 

dětí to funguje tak, že aby byly úspěšné, musí ony samy zjistit, že tam matematika zase tak 

obtížná není. Od šestky ale přeci jen se ta obtížnost matematiky zvyšuje… Pořád ale platí, 

že u některých úloh jsou na to schopni přijít, jiné jsou pro ně hodně náročné." (P32: 2-

Smetáčková);  "Přístup k matematice? Je to pořád stejný. Špatný. Pokud to nejsou ty 

háčkové třídy, tak je to strašné. Protože je pro ně těžká. Oni ji nepochopí a většina z nich 

bojuje." (P33: 2-Žalská). 

 Dále v souvislosti s obecnou obtížností matematiky uvádíme výroky učitelů týkající 

se obtížnosti růžných ročníků základní školy: "Šestka bývá jednoduchá a to je naladí na to, 

že matematika je jednoduchý předmět, na který se nemusíme učit a tam si myslím, že je 

taky velká chyba, protože oni se málo učí, málo se připravují a pak v sedmičce sklidí... Já 

když vím, že je nějaký těžký učivo nebo učivo, který jim dělá problémy pravidelně, tak jim 

neříkám, že je to těžký učivo. Takže já k tomu přistoupím tak, že plna nadšení já a oni 

budou taky nadšení. A oni si toho nejdříve nevšimnou. Já v nich nevypěstovávám nějaký 

fobie, tím že ty zlomky mám ráda a všechno jim to systematicky sepisuji a ukazují, jak to 

postupuje, tak oni nemají ze zlomků fobii." (P1: 2 - Pavelková). 

Dále se ve výrocích učitelů vyskytovala tvrzení týkající se obtížností konkrétního 

učiva: "Já třeba u těch soutěží, kde to není úplně jednoduchý, kde to musejí vyřešit, tak je 

k tomu dotlačit, aby se nad tím zamysleli a zkusili se přemoct a udělat něco. To jako není 

úplně jednoduché ... Když je to moc lehký, tak to je špatně, že jo. Nic moc tam nezkusí, 

někdo, kdo je chytřejší, může na to i přezíravě, ho vlastně otravujeme takovouhle věcí. 
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Když je to moc náročný, tak tím, že se jim do toho moc nechce, tak je zase musíte většinou 

na to navést. Trošku jako aby oni řekli, jo, aha. To už a pak můžete v tom přestat. Ale 

jakmile byste je nechali, tak zase jak je to moc obtížný, tak oni budou čekat, on to třeba 

někdo vypočítá, někdo to udělá na tabuli, to je takový... " (P21: 2-Kmínková, Pavelková). 

 Na téma obtížnosti učiva se v rozhovorech s učiteli často váže problematika 

slovních úloh:  „Obecně, nějaká kapitola, která činí dětem problém, byly a jsou slovní 

úlohy.“ (P10: 2-Nováková); „Kde je problém, to jsou slovní úlohy. Takové to převaření 

textu do matematické podoby, tak to u někoho činí problémy. Když to vezmu na sebe, tak 

mě to taky moc na základní škole nebalilo... Potom záleží na tom, jak se jim to (úlohy, 

řešení) postaví (představí, vysvětlí). Je to práce učitele, aby neviděli ve slovní úloze 

nějakého strašáka, který spadl z vesmíru a působí jim pětky, ale aby viděli, že to je jakýsi 

text, který je potřeba, nějaká reálná situace, která je díky matematice jako nástroji potřeba 

řešit, přetavit si to a potom zase lidsky odpovědět. ...Ale na druhou stranu vidím 

na svědomitých žácích, nejsou to žádní einsteini, nic takového, ale díky svědomitosti a píli 

- teď to řeknu šeredně - se na tu dvojku matematiku naučit a zvládnou ji.... Oni by chtěli 

všude mít jen čísla. Ono se to dělá i tady v 9. třídě - myslím např. vyjádření neznámé 

ze vzorce. Oni tam potřebují ta čísla dát co nejdříve, aby tam byla jen ta jedna proměnná, 

potom se to všechno nějak „vyruší“ (zkrátí) na jednoduchá čísla a proměnná tam zůstává 

sama. Největší problém je v přetavení (převedení) slovního textu k matematice. Opět si 

myslím, že to trochu plyne z toho, že na 1. stupni se spíše požaduje tvořivé řešení příkladu, 

ale je to taková mechanika. Jak součet dvou čísel? Jak se to zapíše? Např. 3+5 a rovnou 

píšou 8, ale pojďme to zapsat. Tyto kroky už se opomíjejí. Oni jsou pro ně samozřejmé a 

hned jdou k výsledku, ale tady je potřeba si uvědomit, že pro mě je podstatný zápis a ne 

výsledek a že pro mě je podstatné, jak umím slovní spojení přetavit na matematiku. To se 

možná někdy opomíjí, protože se klade důraz na výsledky. Potom najednou dokážou 

příklad vypočítat, ale vrátit se k zápisům? Pamatují si, že to je něco, co je zdržovalo a 

nechtějí se k tomu vracet.“ (P13: 2- Nováková); „Já myslím, že pro děti je tohle úplně 

neobtížnější, to mluvené slovo převést, ta matematizace vlastně, třeba té slovní úlohy.“ 

(P34: 2-Rendl). 

„Obecně tyto slovní úlohy jsou v kategorii pro žáky základní školy zřejmě 

nejobtížnější. Ty jednoduché zvládají. Osobně ty pohybové úlohy píši dětem do tabulky a 
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osvědčilo se mi to. Pro ty děti to je nejnázornější, nejsnazší si to představit. A opět je nutné, 

aby si představili tu reálnou situaci.“ (P14: 2- Nováková). 

„Možná to pramení z toho, že ta slovní úloha má mnoho možností, jak to řešit. Buď 

selským rozumem, nebo nějak graficky si to nakreslit, nebo někdy to dělají rovnicí o jedné 

neznámé nebo o dvou neznámých, takže těch možností je opravdu hodně a nechávám to 

na nich, jakou cestu zvolí. A když říkáte selským rozumem, tak co si pod tím mám 

představit? No, že třeba se zamyslí, jsou takoví borci, že se zamyslí a najednou ten 

výsledek vědí. A když se jich zeptáte třeba, jak na to přišli, jsou schopni to nějak 

reflektovat? No třeba je pozvu k tabuli a říkají ten svůj myšlenkový postup. A je to 

srozumitelné, dokážou to vysvětlit?  No, jak kdo, je zajímavý, že někdo ten výsledek fakt 

jako má dobře a nedokáže říct, kde to vzal a někdo to dokáže rozebrat ty myšlenky, jak 

uvažoval. A je tenhle postup selským rozumem typický pro nějaký druh dětí? Nebo jaké děti 

většinou tohle používají? No, většinou ty inteligentnější.“ (P16: 2-Schoffelová). 

„Pak obecně jakékoli slovní úlohy, protože... jednak jsou integrované děti, pro které 

je těžké rozklíčovat, co vlastně mají dělat, je hodně těžké, ale i pro spoustu ostatních dětí. 

To, co se snažím nedělat, je říci: „Tak, a teď budeme dělat celou hodinu slovní úlohy.“  

(P26: 2- Žalská). 

 Učitelé v souvislosti s obtížností matematiky hovoří o postojích žáků k předmětu, 

kdy se domnívají, že velká obtížnost předmětu a následný neúspěch jsou příčinou 

negativního postoje k matematice. Dále učitelé popisují obtížnost konkrétního učiva a jeho 

negativní dopad na motivaci žáků, kdy samy učitelé hledají ideální obtížnost úkolu 

v souvislosti s aktivitou žáků. V souvislosti s obtížností učiva učitelé nejčastěji hovoří 

o slovních úlohách, ne vždy ale uvádí konkrétní důvod, proč jsou pro žáky tak obtížné. 

 

 

Využitelnost v životě 

Ve výrocích žáků o tom, jaký by měl úkol být, aby se jim dobře pracovalo, často 

žáci reagovali, že by to měl být úkol ze života, pro život, něco, co budu v životě 

potřebovat. Nás tedy zajímalo, zda i učitelé vnímají využitelnost matematiky v životě jako 

způsob, jak zaujmout žáky a aktivizovat je. Toto téma se skutečně objevilo i v rozhovorech 

s učiteli, kdy popisují, která témata jsou žákům bližší a mají pro to pozitivní dopad 

na jejich zaujetí učivem. 
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Analýza rozhovorů ukázala, že učitelé musí často reagovat na dotazy žáků ohledně 

využitelnosti matematiky či konkrétního učiva v životě: "Budu to v životě potřebovat? Ptají 

se, to udělali několikrát, já jim vysvětlím svojí teorii a oni už se mě na to potom neptají. 

Takže jim řeknu, že teďka v tomto věku, mají svoje mozečky připravený na to, aby 

přijímaly informace, že až jim bude tolik co mě, tak už to nepůjde tak jednoduše, že to 

bude hodně bolet. Takže teďka ať hezky ty informace tam pouštěj, dokud to jde. A oni už 

se mě pak neptají... než sem si vymyslela tohle ty mozečky a pak, že základní škola 

poskytuje základní vzdělání." (P1: 2 - Pavelková). 

"Jak oblibu matematiky zvednout, jak to udělat pro děti zajímavější? Musíte občas 

jet v hodině trochu jinak, říct nějaký vtípek, nějak to zlehčit, postavit nějakou úlohu 

z praxe atd... Oni se vždycky u všeho ptají: k čemu mi to bude? A tohle jim nebude 

k ničemu. Tohle je pro děti, které jdou na gympl nebo na nějakou střední školu technického 

zaměření. Tady bych to vynechala, ale na naší škole to nejde. Když vám děti řeknou, že jim 

daná látka k ničemu nebude, je to podle vás pádný argument? Není. Já jim na to vždycky 

odpovídám, že rozvíjejí mozkové závity, trénují mozek... Zkrátka, řekla bych, že děti 

dneska smysluplnost nebo uplatnění v praxi moc nemotivuje. V dnešní době, protože 

dneska je ta společnost trošku jinak nastavená. Protože, co to znamená být úspěšný? 

Dneska se to hodně hodnotí podle těch peněz. (P32: 2-Smetáčková); „Nebo se ptají, k čemu 

mi to bude? Moc to neslýchám. Jak kdy. Někdy jim řeknu, že něco moc nevyužijí, ale když 

půjdou na střední školu, tak to tam budou potřebovat, když se to nenaučí tady, tak se to 

budou muset naučit tam nebo budou špatně „prolejzat“, ale v životě to moc potřebovat 

nebudou. Musím jim to říci takto natvrdo, protože někteří jsou hloupí. Např. trojčlenku 

budou potřebovat nejen v matematice, ale i v běžném životě a jiných předmětech.“ (P12: 2- 

Nováková). 

Učitelé zmiňovali i konkrétní témata ze života, které žáky zajímají: "A finanční 

matematika. To je část, která se týká úroků a takových těch věcí z bankovnictví, to je zase 

pro ně ze života. Takže k tomuhle tématu přistupují s takovým docela nadšením a myslím, 

že se jim docela i líbí." (P 9: 2-Kmínková); "... Takže se snažíme, na ty peníze ty děti 

docela slyší. Finance no docela jako slyší, ale to není jenom v celých číslech. To když se 

jim snažíte něco vysvětlit a oni neberou, tak najedete na žvýkačky, na cigarety, na lízátka a 

vysvětlujete to na tomhle tom a to oni jako jo." (P20: 2-Kmínková, Pavelková); "No a tam 
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já už s nimi dělám desetinný čísla, čili začínáme s desetinnýma čísla. Ze začátku začínáme 

jenom do řádu setin, pak většinou děláme finance, to je jim blízký - peníze. To se docela 

dobře při tom naučí." (P21: 2-Kmínková, Pavelková); „A co peníze? No tak samozřejmě, 

ale je to podobné. To je další klasický příklad, buď teploty, nebo dluhy a příjmy. Peníze 

fungují velice často. Jednak je to klasický příklad z každodenního života. Předpokládá se, 

že chodí nakupovat, tak mají o tom ponětí.“ (P10: 2-Nováková). 

 Dále učitelé popisovali pozitivní motivační dopad praktické činnosti na žáky: "Já 

musím říct, že přesně je vidět, kdy se probírá kapitola, která je baví, která je nějakým 

způsobem zajímavá, u které si můžou něco osahat něco zkusit, tak tam je to strašně znát 

v tom přístupu." (P 9: 2-Kmínková). 

„Osová, středová souměrnost - tam také není problém... To jsme jednou také 

počítali tee-pee, jaký má povrch. Je potřeba to vždycky našroubovat na něco ze života.“ 

(P14: 2- Nováková)  

„Sám postup konstrukce je jim opravdu k ničemu, do života, tam je potřeba 

přesvědčit děti, rodiče nepřesvědčím. Rodič řekne: já vystačím s procenty při daních a 

vůbec nechápou, proč se děti musejí učit toto (postup konstrukce). Řekl bych, že je 

složitější rodiče přesvědčit od té doby, co si školy mohou dělat vlastní školní vzdělávací 

program. Rodiče pak mají představu, že si můžeme učit úplně, co chceme... Měla jsem 

na mysli spíše učivo, že se jim to bude na gymnáziu hodit. Oni nemají představu... stejně by 

to nevzali jako odpověď, spíše alibismus, neví, co má odpovědět, tak říká, že to bude 

potřeba potom. Možná, kdyby si dělaly opravdu ty slovní úlohy ze života, ne typu jede 

tank a za ním jede kolo, tím odpadá ta frekvence těch dotazů. Pak když přijde opravdu 

téma, o kterém sice nechápu, k čemu mi to bude, ale není to zase tak často, ... a pak se mi 

osvědčuje odpověď: teď samo o sobě k ničemu, v běžném životě si po večerech nebudeš 

jen tak vytýkat, ale pro  to, abys chápal dál, je to důležitý. Přijde mi tady klíčové, že učitel 

přizná, že toto samo o sobě není k ničemu, ale že v té matematice je to důležitá věc. Pak 

odbourá další dotazy.“ (P26: 2-Žalská). 

„Takový to: „Na střední škole to budeš potřebovat…“ je sice argument, ale ne úplně 

přesvědčivý." (P28: 2-Sotáková). 

„O co by podle vás vlastně v matematice mělo jít? Aby věděli, že matematika není 

bezúčelná, že se dá řada poznatků z matematiky uplatnit v běžném životě. Proto se snažím 

používat hodně příkladů z praxe. Ale nejsem o tom sama přesvědčená. Když si vzpomenu 
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na svoje vlastní studium na vysoké škole, tak nám profesoři pořád říkali, že musíme vidět 

souvislost se školskou matematikou, kterou jsem ale já nikdy neviděla, takže mám obavu, 

že… Ale aby žáci věděli, že to, co se učí, má nějaký účel. Jenže u těch lomených výrazů to 

nejde, tam ať děláte, co děláte, nevymyslíte, proč by se to měli učit. Mě jde o to, aby děti 

měly matematické znalosti a dovednosti vybudované tím cvikem a aby věděly, že většina 

věcí je využitelná v praxi. Ta smysluplnost, to využití v praxi, to si myslíte, že bude 

posilovat jejich motivaci? Nebude. U těchto malých dětí je podle mě největší motivací 

známka, pro většinu z nich. I ještě v té devítce. Když zjistí, že úkoly jsou na známku, 

začnou je dělat. Pro víc než půlku dětí takhle známky fungují, ale ta praxe motivace není. 

Obecně, málokdo plní úkoly proto, že je to baví, že ho chce odevzdat, že na tom stojí 

praxe. Ne, pro většinu lidí je hlavní motivací finanční ohodnocení, což je podobné jako ty 

známky. Takže smysluplnost skrze tu praxi do výuky přinášíte vy. Podle vašich zkušeností 

to je ale tak, že i když používáte ve výuce to, co je dětem z jejich života známé, nebude to 

zvyšovat jejich úsilí pracovat…? Ne, ne (souhlasné). Ne vždycky taky můžete dát ten 

příklad z praxe nebo oni tak, aby oni tu názornost v něm viděli... Řekla bych, že to zvýší 

jejich schopnost dřív to pochopit, ale ne to úsilí. Ale taky ne u všech. U někoho ani 

motivace není žádná. Mám třeba kamarády, kteří bydlí v Boleslavi, oba dva jsou učitelé. Ti 

mi říkají, že se jim třeba žáček řekne: „A proč bych se měl učit? Podívejte se na váš plat. 

Můj táta pracuje ve Škodovce a má dvakrát tolik. A já už tam mám domluvené místo.“ Tam 

tedy ať děláte, co děláte, nic s tím nezmůžete. Ale pak se zase najde pár dětí, které o to 

mají zájem. I když je to malá skupinka, tak kvůli nim to má smysl se snažit. Zkrátka, řekla 

bych, že děti dneska smysluplnost nebo uplatnění v praxi moc nemotivuje... Ale jsou to 

rodiče vzdělaní, a proto oni to vzdělání také ctí. Ví, že vzdělání je jedním z důvodů, jak 

dosáhnout úspěchu. Děti si to za podpory rodičů také uvědomují, a proto se snaží. (P32: 2-

Smetáčková). 

Ve výrocích učitelů se objevil i zajímavý výrok, který poukazuje na vnímání úlohy 

ze života jako slovní úlohy: „Například si myslím, že v matematice při pojmu slovní úloha 

naskakuje dětem kopřivka, snažím se to nepoužívat, i když v učebnicích. Všimla jsem si 

(v pozorování), že jste říkal “úloha ze života”. (P26: 2-Žalská). Učitel používá výraz 

"úloha ze života" aby nevznikl u žáků negativní haló efekt, pokud by slyšely označení 

"slovní úloha". Pokud lze však použít oba termíny k označení jednoho a toho samého typu 

úloh, osvětlovalo by to i naši situaci ve výzkumu. Kdy na žáky úloha, která byla námi 
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myšlená "ze života", neměla příliš velký motivační dopad, u některých žáků spíše opačný, 

kdy ji pravděpodobně mohli vnímat pouze z hlediska" slovní úlohy".  

Objevil se i výrok, že žáci nemají zkušenost z praktického života, což může být 

v matematice nevýhodou a může to být zdrojem obtížnosti matematiky: „Já myslím, že to, 

že se to musí naučit zpaměti, tak jim chybí ty vztahy mezi tím. Oni to z praktického života 

ještě ne všechno znají a je toho de facto hodně najednou.“ (P34: 2-Rendl). 

Často se zaměňuje využitelnost v životě s praktickou činností, která ve své podstatě 

nesouvisí s matematikou (např. vybarvování, stříhání apod.). Spojeno s postupem 

v pochopení učivo je málo kdy, spíše je to k upoutání pozornosti. To co se bere ze života, 

v dopadu efekt nemá, leda peníze. Dle vlastních výroků žáci obecně preferují práci 

na úlohách ze života, ve výzkumu žáci měli příležitost na takové úloze pracovat, výsledky 

ale ukázaly, byť byla úloha ze života, příliš žáky nezaujala. 

 

 

Shrnutí analýzy rozhovorů s učiteli  

Učitelé v rozhovorech popisují jednak typy dětí (z hlediska jejich nadání, aktivity 

apod.), jednak pozitivní a negativní motivační faktory, které na žáky působí, 

i charakteristiky předmětu či učiva, které mají vliv na žákův výkon v předmětu. 

Z rozhovorů s učiteli vyplývá, že postoje žáků k matematice jsou různé, kdy žáci 

matematiku nepovažují za výhradně neoblíbenou ani výhradně oblíbenou. Učitelé právě 

tento postoj k matematice dávají do souvislosti s obtížností předmětu a s prožívaným 

strachem.  

 Učitelé v souvislosti s obtížností matematiky hovoří o postojích žáků k předmětu, 

kdy se domnívají, že velká obtížnost předmětu a následný neúspěch jsou příčinou 

negativního postoje matematice. Dále učitelé popisují obtížnost konkrétního učiva a jeho 

negativní dopad na motivaci žáků, kdy samy učitelé hledají ideální obtížnost úkolu 

v souvislosti s aktivitou žáků. Slovní úlohy z rozhovorů vychází jako jedno 

z nejobtížnějších a nejméně oblíbených oblastí učiva. 

Učitelé u některých dětí vnímají velkou nechuť k práci, neochotu přemýšlet, 

neochotu vynaložit úsilí při práci. Někteří žáci dle jejich názoru preferují jen lehké úkoly, 

při kterých nemusejí tolik přemýšlet, pokud narazí na něco složitějšího, mají tendenci být 
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pasivní. 

Někteří učitelé považují právě snahu a chuť pracovat za důležitější, než samotné 

nadání na matematiku, o které v souvislosti se školním výkonem hodně tematizují. Nadání 

žáků na matematiku se ukazuje jako pravděpodobně velmi podstatný faktor. 

Učitelé vnímají přijímací řízení na střední školy jako důležitý motivační činitel, 

který má pozitivní dopad na aktivitu žáků v předmětu a reflektují negativní vliv v dnešní 

době relativně časté absence přijímacího řízení. 

Dále se v souvislosti s negativním motivačním dopadem na výkon žáků učitelé 

zmiňují o strachu. Za zdroj obav označují buď přístup kantora, nebo konkrétní učivo 

v souvislosti s jeho obtížností.  

Učitelé častěji než konkrétní zajímavé aktivity popisují velký význam "změny" 

ve výuce, "vybočení ze zaběhnutých kolejí", které mají pozitivní dopad na upoutání 

pozornosti žáků, na jejich aktivitu a zaujetí prací. 

Často se zaměňuje využitelnost v životě s praktickou činností, která ve své podstatě 

nesouvisí s matematikou (např. vybarvování, stříhání apod.). Spojeno s postupem 

v pochopení učivo je málo kdy, spíše je to k upoutání pozornosti. To, co se bere ze života, 

v dopadu efekt na motivaci žáků příliš nemá, leda problematika peněz.  

 Zdá se, že obtížnost (předmětu i učiva) je velkým tématem učitelů matematiky 

2. stupně základních škol, kdy ji dávají do souvislostí s postoji žáků k předmětu, s jejich 

nadáním, aktivitou v hodině, i prožívaným strachem. 
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4. DISKUZE:  

 

 

 Cílem výzkumu bylo zmapovat, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní 

úkolové situaci, zejména při práci na matematickém úkolu. Zajímalo nás, zda je zaujetí 

svorníkem pozitivních dopadů na práci žáka na úkolu. Pojem zaujetí v matematice jsme 

prověřovaly přes kognitivní, behaviorální a emoční indikátory. Byly prověřovány postoje 

žáků k předmětu, vnímané nadání na matematiku, učební motivace, situační zájem, cílová 

orientace, výkonová motivace, flow zážitek a vnímaná osobní zdatnost. Žáci pracovali 

na dvou různých příkladech, kdy jeden jim byl předložen ryze matematickým zadáním, 

druhý způsobem, který je měl navodit situační zájem.   

 

Uchopení pojmu zaujetí  

 Náš předpoklad, že zaujetí je svorníkový termín pro motivaci při úkolu, se 

nepotvrdil (většina žáků moc zaujatá nebyla), dokonce ti, co zaujatí byli, ne vždy 

vykazovali pozitivní další motivační charakteristiky. U zaujetí úkolem se prokázala vazba 

na chuť pracovat na úkolu a na osobní důležitost práce na úkolu. 

 Výsledky výzkumu ukázaly, že zaujetí se jeví jako stabilnější charakteristika. Žáci 

zaujatí před úkolem jsou zaujatí i po úkolu a žáci zaujati 1. úkolem byli zaujati i 2. úkolem. 

Naše výsledky jsou v souladu se závěry výzkumné sondy v německém jazyce (Vaníčková 

2013), kdy se také potvrdil trvalejší charakter zaujetí při práci na dvou úkolech stejného 

typu se zvyšující se obtížností.  

Pojem zaujetí úkolem pravděpodobně není vhodný termín, který by adekvátně 

charakterizoval žáka ve školní úkolové situaci a měl zásadní souvislost s jeho aktivitou a 

úspěšností v úkolech. Zaujetí žáků při práci na úkolu pravděpodobně má vliv, nikoliv však 

rozhodující. Dle výsledků ve školní úkolové situaci rozhoduje zejména kognitivní zdatnost 

žáků. V tomto výzkumu žáci pojem zaujetí pravděpodobně chápali spíše ke stavu 

emocionálnímu prožitku (vzhledem k prokázané souvislosti s chutí pracovat na úkolu). 

 

Indikátory zaujetí 

Pojem zaujetí úkolem v matematice jsme prověřovaly a operacionalizovaly přes 

následující indikátory: kognitivní, behaviorální a emoční.  
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Kognitivní indikátory.  Ve školní úkolové situaci v souvislosti s úspěšností 

v úkolech se do popředí dostaly zejména kognitivní charakteristiky žáků. Potvrdila se 

vazba na prožitek vlastního nadání na matematiku, na známku z matematiky a vazba 

na pocit, že žáci mají práci pod kontrolou. Zejména ve druhém úkolu se na úspěšnost 

žáků v úkolu váží pozitivní proměnné: vysoká vnímaná osobní zdatnost, žáci při řešení 

úkolu nenarazili na problém, u každého kroku věděli, co mají udělat. Na dobrou známku 

z matematiky se také váží kladné postojové charakteristiky, dobrý školní prospěch i 

vnímané nadání na předmět. Dochází tak ke shluku kognitivních charakteristik žáka a 

jejich dopadu do vnímání předmětu žáky. 

 Výsledky faktorové analýzy ukázaly, že existuje skupina žáků, kteří si s úkolem 

vědí rady, jsou v úkolu úspěšní a mají kladné postoje k matematice. Faktor ale nemá vazbu 

na zaujetí úkolem ani ostatní motivační ukazatele. 

Behaviorální indikátory. Vztah mezi zaujetím úkolem a soustředěním a aktivitou 

v úkolu se významně prokázal pouze u žáků, zaujatých v průběhu práce na 2. úkolu. Ti 

žáci, co uvedli, že je úkol v průběhu vypracování zaujal, se v úkolu snažili, vypracování 

úkolu pro ně bylo osobně důležité, úkol se jim chtěl dělat. 

 Výsledky faktorové analýzy identifikovaly skupinu žáků, do které patří žáci zaujatí 

úkolem a motivovaní, s pozitivním dopadem na jejich aktivitu a soustředění při úkolu, 

pro které je splnění úkolu důležité, a kteří si dělají obavy z neúspěchu. Pozitivní motivační 

naladění však není ve vztahu se známkou z matematiky ani s výsledkem v úkolu.  

 Emoční indikátory.  V souladu s výzkumy v této oblasti (Krapp 2007) byla 

prokázána souvislost zaujetí úkolem a chutí začít pracovat na úkolu, tzn. pozitivního 

prožívání situace. Výsledky jsou v souladu s výzkumnou sondou Neudörflové (2013) v 

matematice, kdy se potvrdila souvislost zaujetí úkolem s chutí začít na úkol pracovat. 

 

Zaujetí úkolem, u kterého nebyla prokázána souvislost s úspěšností v úkolech, má 

vazbu pouze na emoční a částečně i na behaviorální indikátory. Na kognitivní indikátory 

vazba nebyla prokázána. Zaujetí tedy je, jak jsme předpokládaly, odlišným konceptem 

od žákovského závazku k učení (Li, Lerner 2013; Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, 

Shernoff 2003), kde jsou zastoupeny všechny složky závazku (kognitivní, behaviorální i 

emoční), byť některé výzkumy ukazují (Fredricks 2011), že mohou být jednotlivé 

komponenty u žáků zastoupeny v různé míře. 
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Motivace ve školní úkolové situaci 

 Cílem práce také bylo zmapovat, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní 

úkolové situaci, zejména při práci na matematickém úkolu. 

 Postoje. V souladu s výzkumy Hrabala a Pavelkové (2010) byl naším výzkumem 

potvrzen význam žákovských postojů k předmětu. Byla prokázána souvislost pozitivních 

postojových charakteristik a potřeby dosáhnutí úspěšného výkonu, vazba na dobrou 

známku z matematiky i školní prospěch. Známka z matematiky souvisí s úspěšností 

v úkolu. 

Učební motivace. Výsledky dotazníku žákovských pohnutek k učební činnosti 

ukázaly, že užáků nejsilněji působí motiv instrumentální motivace, dále potřeba dobrých 

školních výsledků, jako uspokojení přání rodičů. 

Z analýzy výroků žáků týkající se jejich pohnutek k práci na úkolu vyplývá, že 

u žáků při práci na školním úkolu dominuje pocit povinnosti (morální motivace) a 

zautomatizované přijetí práce (ve škole, od učitele apod.). Některé žáky upoutaly 

charakteristiky úkolu (lehkost, zajímavost), jiní byli přesvědčeni o vlastní zdatnosti (věděli, 

jak ho vypočítat), někteří žáci nepracovali vůbec, buď se jim nechtělo, nebo to zkusili a 

vzdali. U řady žáků se motivy kombinují, pohnutky k práci u žáků jsou pestré. 

V dotazníku učební motivace ve škole se pocit povinnosti (morální motivace) 

umístil až na pátém místě (z celkových osmi). Ale v konkrétní úkolové situaci 

v matematice ho žáci uváděli  jako nejčastější důvod práce na úkolu. 

Cílová orientace. Již v 8. a 9. třídě učitelé pracují s různě cílově orientovanými 

žáky, kdy část žáků si je již vědoma, že znalosti z matematiky využijí při dalším studiu, 

část se domnívá, že matematiku potřebovat v další jejich fázi vzdělávání nebudou, část 

žáků není rozhodnuta. Učitelé sami vnímají přijímací řízení na střední školy jako důležitý 

motivační činitel (shodně s Köllerem 1998), který má pozitivní dopad na aktivitu a 

motivaci žáků v předmětu a reflektují negativní vliv v dnešní době relativně časté absence 

přijímacího řízení. Jako nejsilnější motiv učení se ve škole u námi sledovaných žáků 

působí motiv instrumentální motivace (Chci mít později dobrou práci.). 

Situační zájem. V souladu s výzkumy v této oblasti se ukazuje, že situační zájem 

vede k upoutání pozornosti žáků (Hidi & Baird 1986; Mitchell 1993, Rheinberg 1989; 

Schiefele 1998). Mitchell (1993) ve svém výzkumu v matematických třídách upozorňuje 

na důležitý rozdíl aktivizace a udržení pozornosti. 
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Z rozhovorů s učiteli vyplývá, že upoutání pozornosti dochází často v matematice 

skrze situační zájem založený na úkolu (Schraw, Lehman 2001), tzn. na manipulaci či 

dekódování instrukcí (např. stříhání, lepení apod.) a skrze novost/originalitu, což je 

v souladu s výzkumy (Chen, Darst, Pangrazi 2001). Otázkou je, zda takové upoutání 

pozornosti vede k hlubší kognitivní práci a k hlubšímu pochopení učiva, nebo pouze 

k příjemnému prožívání situace. Mezi limity této práce patří otázka, zda se nám podařilo 

navodit u žáků situační zájem, i když jsme se ho pokoušely navodit způsobem, který je 

doporučován v odborné literatuře (Chen, Darst, Pangrazi 2001).  

Chen, Darst, Pangrazi (2001) řadí mezi zdroje situačního zájmu i výzvu, která je 

v  jejich pojetí dána úrovní obtížnosti úkolu vztaženou k jedincovým schopnostem. Úkol 

by měl být zadán tak, aby nebyl příliš jednoduchý, a ani nepřiměřeně obtížný. Výroky žáků 

ohledně úkolu, na kterém se jim dobře pracuje, ale ukazují, že je velmi obtížné stanovit 

optimální obtížnost úkolu, aby to vyhovovalo všem žákům (někteří preferují lehký, jiní 

středně těžký). 

Zajímavá, poutavá instrukce má pravděpodobně větší dopad na nemotivované žáky, 

u kterých upoutá pozornost, ale pravděpodobně nedokáže udržet zájem. U dlouhodobě 

motivovaných žáků mají situační charakteristiky pravděpodobně menší význam. Tyto 

závěr jsou v souladu s výzkumy Matarazzo, Durik, Delaney (2010), kteří se zaměřili 

na humornou instrukci úkolu a její dopad na aktivitu a výkon žáků v matematice.  

Jedním z cílů práce bylo odpovědět na otázku, zda poutavé prezentování úkolu má 

vliv na aktivitu žáků či jejich úspěšnost v úkolech? Žáky celkově úkoly spíše nezaujaly. 

Vliv poutavě zadaného úkolu se neprokázal, žáci v něm nebyli úspěšnější. Otázkou 

zůstává, do jaké míry se nám podařilo připravit úlohu, která by žáky skutečně zaujala?  

Žáky preferované podoby úkolů a podmínky, za kterých se jim dobře pracuje, 

jsou velmi pestré. Řada výroků žáků je obecnějšího charakteru (např. klid, mít dost času, 

něco co umím/chápu, možnost použití kalkulačky/tabulek). Často se ve výpovědích žáků 

objevují protikladné názory (např. preference ticha x hlasité hudby, úkol na známku x 

neklasifikovaný úkol apod.). Některé žáky preferované podoby úkolů a podmínky lze 

využít ve školním prostředí, jiné obtížněji (např. na horách, večer apod.). Zajímavé je, že 

žáci preferují v zadání pouze čísla, nechtějí mít zadané slovní úlohy. Velmi často žáci 

preferují úlohy ze života, popř. takové, které v životě budou potřebovat. 
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Žáci chtějí pracovat na úkolech ze života, ale když měli pracovat na právě takové 

úloze, kterou jsme pro ně připravily, efekt nebyl příliš velký. My jsme se pokusily jim 

jeden z úkolů zadat poutavou formou ("ze života"), vždy se ale současně ve výsledku 

jednalo o zajímavou slovní úlohu. Efekt našeho zadání úkolu tak mohl být jiný, než jsme 

původně očekávaly. 

Výkonová motivace. Prokázal se význam výkonové motivace (potřeby dosažení 

úspěšného výkonu) a školní úspěšností. Žáci s velkou potřebou úspěšného výkonu měli 

dobrý školní prospěch a známku z matematiky, matematiku hodnotí jako oblíbenou, nenudí 

se v ní, úkol jim byl jasný, v úkolu byli aktivní a byli zcela ponořeni do práce na úkolu. 

Vazba mezi zaujetím a výkonovou motivací v matematice se nepotvrdila.  

O celkovém výkonovém klimatu sledovaného výzkumného vzorku v matematice 

můžeme říci, že vykazuje výkonové klima s nevyhraněnými (tzn. průměrnými) 

výkonovými potřebami, lze předpokládat, že výkonová motivace u těchto žáků je jedním, 

ale ne nejdůležitějším faktorem v motivaci k učení (Hrabal, Pavelková 2011).  

Ve školní úkolové situaci byl dále prokázán vliv obavy z neúspěchu na vynaložené 

úsilím/snahu v úkolu. Prokázala se vazba obavy z neúspěchu v 1. i 2. úkolu, jeví se tedy 

jako stabilnější motivační charakteristika. Vzhledem k tomu, že u obavy z neúspěchu se 

neukázala souvislost s úspěšností žáků v úkolu, nevíme jistě, zda se jednalo aktivizující 

nebo oslabující strach (Alpert & Haber 1960). 

Flow motivace. Prokázala se souvislost mezi snahou a aktivitou v úkolu a 

prožitkem ponoření se do práce na úkolu. U úspěšnosti žáků v úkolech se prokázala vazba 

na pocit, že mají práci pod kontrolou.  

Vnímaná osobní zdatnost. Byla prokázána souvislost mezi vnímanou osobní 

zdatností a úspěšností v úkolu. Žákům s vysokou vnímanou osobní zdatností úkol přišel 

lehký a byl jim jasný. Výsledky vnímané osobní zdatnosti jsou v souladu s výzkumy v této 

oblasti, kdy žáci, kteří se sami hodnotí jako nezdatní, si představují potenciální potíže jako 

větší než ve skutečnosti jsou (Meichenbaum, 1977; Sarason, 1975).  

 

  Další otázkou, na kterou jsme zjišťovaly odpověď, bylo, zda ovlivňují školní 

úkolovou situaci spíše dlouhodobé či situační motivační faktory? Ukázal se vliv 

dlouhodobé charakteristiky: kognitivního základu žáků, vnímané osobní zdatnosti, 
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výkonové motivace (zejména strachové varianty). Z motivačního hlediska dle výroků 

učitelů se ukázal význam cílové orientace žáků, resp. přijímacího řízení na střední školy. 

Podle Boekaerts (1996, 2002) přestože je velká šance, že optimistické motivační 

přesvědčení specifické pro předmět (tzn. dlouhodobé charakteristiky) bude mít pozitivní 

dopad na cílový záměr, vnímání učebních podmínek přímo na místě (situační 

charakteristiky) může působit proti těmto pozitivně laděným přesvědčením. Nám se 

v předmětu matematika v souvislosti s úspěšností v úkolu potvrdil význam spíše 

dlouhodobých než situačních charakteristik. 
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5. ZÁVĚR: 

 

 Pokusily jsme se zmapovat, jaké různé motivační faktory hrají roli ve školní 

úkolové situaci, zejména při práci na matematickém úkolu. 

 Zdá se, že ve školní úkolové situaci v matematice má v souvislosti s úspěšností 

velký význam zejména prožitek vlastního nadání na předmět a vnímaná osobní zdatnost. 

Ve školní úkolové situaci v matematice se zdají být stěžejní zejména kognitivní faktory. 

Pojem zaujetí úkolem pravděpodobně není vhodný termín, který by adekvátně 

charakterizoval žáka ve školní úkolové situaci a měl zásadní souvislost s jeho aktivitou a 

úspěšností v úkolech. 

 Výsledky ukázaly, že pokud učitelé chtějí zaujmout žáky v matematice, často je to 

aktivitou, která s matematikou příliš nesouvisí. Žáci sami preferují práci na úkolech 

ze života, co se však přesně skrývá pod tímto pojmem, jak by taková úloha měla být, není 

úplně z výroků žáků jasné. V praxi žáci mohou úlohu ze života chápat spíše jako slovní 

úlohu, které žáci považují za neoblíbené a obtížné. Zajímavé by bylo zaměřit se v dalším 

výzkumu na přesné pojetí "úlohy ze života a pro život", jak ji sami žáci chápou.  

 Ze závěrů práce vyplývá, že při úspěšnosti v úkolech na situační motivaci 

v matematice zřejmě příliš nezáleží, pravděpodobně se u žáků vytváří určitý dlouhodobý 

shluk charakteristik, o nichž nevíme, zda se vytvořily, protože jim to šlo a jde, anebo jim to 

jde, protože je žáci mají. Zajímavá je však skupina žáků, kteří nejsou úspěšní a přitom jsou 

motivovaní. V dalších výzkumech by bylo zajímavé zaměřit se právě na tento typ dětí a 

současně přesněji vydefinovat termín zaujetí úkolem, jak ho vnímají sami žáci. 
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7. PŘÍLOHY:  
 

DOTAZNÍK – POSTOJ K MATEMATICE 
 
 

 Ohodnoť předmět matematiku, jak ho Ty sám/sama vnímáš z hlediska jeho 
oblíbenosti, obtížnosti, významu a zajímavosti, a jak se v něm cítíš být nadaný/á (Zvolenou 
možnost zakroužkuj.): 
 
Obliba:         Obtížnost:       Význam: 
1. velmi oblíbený       1. velmi obtížný   1. velmi významný 
2. oblíbený          2. obtížný    2. významný 
3. ani oblíbený, ani neoblíbený      3. ani obtížný, ani snadný  3. středně významný 
4. neoblíbený          4. snadný    4. málo významný 
5. velmi neoblíbený        5. velmi snadný   5. nevýznamný 
 
Zajímavost:         Cítím se být pro tento předmět: V tomto předmětu:  
1. velmi zajímavý  1. velmi nadaný/á   1. nenudím se   
2. zajímavý   2. nadaný/á    2. nudím se málokdy  
3. středně zajímavý  3. středně nadaný/á   3. někdy se nudím 
4. málo zajímavý   4. málo nadaný/á   4. často se nudím  
5. nezajímavý   5. nenadaný/á     5. nudím se pořád 
  
 
 
 
 
Chtěl/a bys jít na střední školu, kde budeš matematiku potřebovat? 
 (Zvolenou odpověď zakroužkuj.):   Ano  Ne      Nevím 
 
Budeš matematiku potřebovat na přijetí na střední školu? 
(Zvolenou odpověď zakroužkuj.):   Ano  Ne      Nevím 
 
Plánuješ z tohoto předmětu maturovat? 
(Zvolenou odpověď zakroužkuj.):    Ano  Ne      Nevím 
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PRACOVNÍ LIST 1 
 
 
 

Jméno:     
 
 
 
Prohlédni si zadaný úkol a odpověz, prosím, na následující otázky: (Svou odpověď 
označ křížkem.) 
 
 

 Ano Spíše 
ano 

Středně Spíše 
ne 

Ne 

1. 
Považuješ tento úkol pro Tebe 
za obtížný?      

2. Zaujal Tě tento úkol?      

3. 
Myslíš si, že tento úkol zvládneš 
vypracovat?      

4. Cítíš se před tímto úkolem dobře?      
5. Chce se Ti tento úkol dělat?      

 
 
 
ÚKOL:  
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Po dokončení úkolu odpověz, prosím, na tyto otázky: 
(Svou odpověď označ křížkem.) 

 
 

 Ano 
Spíše 
ano 

Středně 
Spíše 

ne 
Ne 

1. Jsi se svým výkonem spokojen/a?       

2. Myslíš si, že jsi úkol vyřešil/a dobře?       

3. Zaujal Tě tento úkol?      

4. Byl pro Tebe úkol obtížný?      

5. Narazil/a jsi během řešení úkolu na problém?        

6. Ocenil/a bys pomoc při řešení úkolu?       

7. Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?      

8. Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů dobrý/á?      

9. Byl pro Tebe úkol úplně jasný?       

10. Cítíš se po úkolu dobře?        

11. Sledoval/a jsi během úkolu, jak ubíhá čas?      

12. Dělal/a jsi si starosti s neúspěchem v úkolu?      

13.  Cítil/a jsi se soustředěný/á během úkolu?               

14. Myslíš si, že znalosti/dovednosti získané 
v tomto úkolu někdy zužitkuješ? 

     

15. Snažil/a jsi se hodně v tomto úkolu?           

16. 
 Bylo vypracování tohoto úkolu pro Tebe 
osobně  
 důležité?  

     

17.  Vnímal/a jsi okolí při práci na úkolu?      

18.  Byl/a jsi zcela ponořen/a do práce na úkolu?         

19.  Měl/a jsi pocit, že máš práci na úkolu 
pod kontrolou?   

     

20.   Cítil/a jsi se během úkolu optimálně 
zatížený/á? 

     

21.   Správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely  
   jakoby samy od sebe? 

     

22.   U každého kroku jsi věděl/a, co máš udělat?      

23.   Dnes se Ti nechce/nemáš chuť pracovat 
  na jakémkoliv úkolu?  

     

24. 
Na úkolu jsi pracoval/a, protože: (Vypiš.) 
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Popiš, jaký by úkol z matematiky pro Tebe měl být, aby se Ti dobře vypracovával a abys 

ho vypracoval/a s plným nasazením? Nebo za jakých podmínek se Ti dobře pracuje 

na matematických úkolech?           
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PRACOVNÍ LIST 2 
 
 
 
 

Jméno:     
 
 
 
Prohlédni si zadaný úkol a odpověz, prosím, na následující otázky: (Svou odpověď 
označ křížkem.) 
 
 

 Ano Spíše 
ano 

Středně Spíše 
ne 

Ne 

1. 
Považuješ tento úkol pro Tebe 
za obtížný?      

2. Zaujal Tě tento úkol?      

3. 
Myslíš si, že tento úkol zvládneš 
vypracovat?      

4. Cítíš se před tímto úkolem dobře?      
5. Chce se Ti tento úkol dělat?      

 
 
 
ÚKOL:  
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Po dokončení úkolu odpověz, prosím, na tyto otázky: 
(Svou odpověď označ křížkem.) 

 
 

 Ano 
Spíše 
ano 

Středně 
Spíše 

ne 
Ne 

1. Jsi se svým výkonem spokojen/a?       

2. Myslíš si, že jsi úkol vyřešil/a dobře?       

3. Zaujal Tě tento úkol?      

4. Byl pro Tebe úkol obtížný?      

5. Narazil/a jsi během řešení úkolu na problém?        

6. Ocenil/a bys pomoc při řešení úkolu?       

7. Byl/a jsi při řešení úkolu hodně aktivní?      

8. Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů dobrý/á?      

9. Byl pro Tebe úkol úplně jasný?       

10. Cítíš se po úkolu dobře?        

11. Sledoval/a jsi během úkolu, jak ubíhá čas?      

12. Dělal/a jsi si starosti s neúspěchem v úkolu?      

13.  Cítil/a jsi se soustředěný/á během úkolu?              

14. Myslíš si, že znalosti/dovednosti získané 
v tomto úkolu někdy zužitkuješ? 

     

15. Snažil/a jsi se hodně v tomto úkolu?           

16. 
 Bylo vypracování tohoto úkolu pro Tebe 
osobně  
 důležité?  

     

17.  Vnímal/a jsi okolí při práci na úkolu?      

18.  Byl/a jsi zcela ponořen/a do práce na úkolu?         

19.  Měl/a jsi pocit, že máš práci na úkolu 
pod kontrolou?   

     

20.   Cítil/a jsi se během úkolu optimálně 
zatížený/á? 

     

21.   Správné myšlenky, jak řešit úkol, přicházely  
   jakoby samy od sebe? 

     

22.   U každého kroku jsi věděl/a, co máš udělat?      

23.   Dnes se Ti nechce/nemáš chuť pracovat 
  na jakémkoliv úkolu?  

     

24. 
Na úkolu jsi pracoval/a, protože: (Vypiš.) 
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Dotazník - MV-12 
 
Milí žáci/žákyně, studenti/studentky,  
v následujícím dotazníku najdete 12 otázek vztahujících se k různým možným postojům 
k učení a klasifikaci. Vaším úkolem je označit křížkem tu možnost, která se na Vás nejvíce 
hodí. Pracujte prosím pokud možno rychle, nejde o jednotlivé předměty, jak se v nich 
cítíte, nýbrž o váš celkový, převažující pocit. 
 
 
1. Abych byl ve škole úspěšný, o to stojím: 

a) moc 
b) dost 
c) středně 
d) moc ne 
e) vůbec ne 

 
2. Při učení se mi daří soustředit: 

a) téměř vždy 
b) často 
c) někdy 
d) většinou ne 
e) téměř nikdy 

 
3. Ve škole se hlásím: 

a) vždy, kdy je to možné 
b) často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

 
4. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych být známkovaný: 

a) ve všech předmětech 
b) ve většině předmětů 
c) jenom v některých předmětech 
d) jenom v jednom nebo dvou předmětech 
e) v žádném předmětu 

 
5. Když začnu nějakou školní úlohu, mám tendenci ji dokončit:  

a) téměř vždy 
b) často 
c) někdy 
d) většinou ne 
e) téměř nikdy 

 
6. Školní úlohy, které dostávám, se snažím plnit co nejlépe: 
 

a) téměř vždy 
b) často 
c) někdy 
d) většinou ne 
e) téměř nikdy 
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7. Když mám být zkoušený, tak mám strach: 

 
a) téměř vždy 
b) dost často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

 
8. Mám-li být up římný, tak se školy: 
 

a) hodně bojím 
b) dost bojím 
c) trochu bojím 
d) moc nebojím 
e) vůbec nebojím 

 
9. Když máme psát nějakou  písemnou práci: 
 
     a) mám téměř vždy chuť nejít do školy 
     b) mám často chuť nejít do školy 
     c) mám někdy chuť nejít do školy 
     d) moc mi to nevadí 
     e) vůbec mi to nevadí 
 
10. Když jsem zkoušený a moc neumím: 
 
    a) mám vždy pocit, že bych se nejraději sebral a odešel 
    b) mám často pocit, že bych se nejraději sebral a odešel 
    c) mám někdy takový pocit 
    d) nemám většinou takový pocit 
    e) nemívám takový pocit téměř nikdy 
 
11. Když ve škole píšeme písemnou práci, počítám raději s tím, že dostanu horší 

známku: 
 

a) téměř vždy 
b) často 
c) někdy 
d) málokdy 
e) téměř nikdy 

 
12. Ze školních neúspěchů mám obavu: 
 
      a) téměř vždy 
      b) často 
      c) někdy 
      d) většinou ne 
      e) téměř nikdy 
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 DOTAZNÍK U ČEBNÍ MOTIVACE  

 

 

Jméno____________________                           Rok narození_______________________ 

 

Když se ve škole snažím, je to proto, že… 

1 = zcela nesouhlasí 

2 = spíše nesouhlasí 

3 = někdy souhlasí 

4 = spíše souhlasí  

          5 = souhlasí 

 

 1 2 3 4 5 

1. chci, aby mě učitelé měli rádi      

2. chci být lepší než ostatní      

3. to, co se učím, mě zajímá      

4. vím, že učení je má povinnost      

5. mám dobrý pocit, když se něčemu dobře naučím      

6. obávám se, že nic nebudu umět      

7. chci mít později dobrou práci (povolání)      

8. moji rodiče chtějí, abych byl ve škole dobrý      

 

 

 

 

 

 


