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Příloha č. 1 

Školní výkonová motivace žáků. Dotazník pro žáky. 

Třída:                                                                                                               Chlapec/ dívka 

 

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:     

a) téměř vždy                                                                                                                                                                             

b) často                          

c) někdy                                                     

d) většinou ne                                   

e) téměř nikdy 

3. Ve škole se hlásím:                               

a) vždy, když je to možné                                                                                                                                                                                 

b) často                          

c)někdy                                        

d) málokdy                                   

e) téměř nikdy 

4. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych být známkován:                

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 

 

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 upřímný, tak se školy:                  

a) hodně bojím                                                                                                                                                                             

b) dost bojím                      

c)  někdy                                      

d) málokdy                                   

e) téměř nikdy 

 

9. Když mám 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 raději sebral a odešel                                                                                                                                                                                 

b) mám často pocit, že bych se raději sebral a odešel                                                                                                                                                                                  

c)  mám někdy pocit, že bych se raději sebral a odešel                                                                                                                                                                                                      

d) nemám většinou pocit, že bych se raději sebral a odešel                                                                                                                                                                                

e) nemívám takový pocit, že bych se raději sebral a odešel 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

 



Příloha č. 4 

Rozhovor s třídní učitelkou 5. A - město 

A: autorka práce 

U: učitelka 

 

A: ,,Jak dlouho již učíte?“ 

U: ,,Už to bude skoro 12 let.“ 

A: ,,A v této třídě jste třídní učitelkou jak dlouho?“ 

U: ,,Tuto třídu mám třetím rokem.“ 

A: ,,Jak byste charakterizovala tuto třídu z hlediska prospěchu a potřeby úspěchu?“ 

U: ,,Někteří žáci ve třídě jsou velmi odlišní, někteří chtějí mít dobré známky za každou cenu, 

ale jsou tu i tací, kterým je celkem jedno, že dostali pětku. Záleží na konkrétním žákovi. 

Celkově je to  asi třída průměrná, řekla bych.“ 

A: ,,Jsou tu nějací žáci, kteří se hlásí na osmileté gymnázium?“ 

U: ,, Ano, jedna dívka a chlapec se hlásí.“ 

A: ,,Připravujete si hodinu předem do detailů, nebo vyplívá spíše aktuálním potřebám žáků?“ 

U: ,,Mám dopředu přesně připravené aktivity a úkoly, které chci během hodiny stihnou. 

Samozřejmě je ale někdy pozměním, pokud vidím, že je třeba něco dovysvětlit apod.“ 

A: ,,Používáte ve výuce často materiály, které jsou propracované do detailů, nebo využíváte 

své aktuální nápady?“ 

U: ,,Často používám v hodině pracovní listy mám, kde je vše připravené. Také si ale dopředu 

promýšlím nějaké alternativy, pokud by byly potřeba. Občas využiju i něco, co mi aktuálně 

přijde vhodné zařadit.“ 

A: ,,Necháváte někdy žáky, aby si sami zvolili, jakou činnost by chtěli dělat? Myslím 

například ze dvou Vámi předem vybraných možností.“ 

U: ,,Občas ano. Lépe pak pracují, když si práci vybrali sami.“  



A: ,,Jak byste popsala klima ve třídě?“ 

U: ,,Myslím si, že máme ve třídě příjemnou a dobrou atmosféru. Občas jsou mezi dětmi nějaké 

konflikty, ale většinou je hned vyřešíme, aby se nám tu dobře pracovalo.“ 

A: ,,Co je podle Vás motivace?“ 

U: ,,Motivaci chápu, jako nějakou aktivitu, která u dětí dokáže navodit zájem.“ 

A: ,, Jak často a před jakými činnostmi motivaci zařazujete?“ 

U: ,,Snažím se ji používat často, ale záleží na tom, jestli je vhodná situace.“ 

A: ,,Využíváte spíše odměny nebo tresty?“¨ 

U: ,,Spíše používám pozitivní motivaci, ale tresty za neplnění nebo rušení v hodině taky. Je to 

hlavně upozornění pro rodiče, aby na připravenost žáka dohlédli.“ 

A: ,,Myslíte si, že chválíte všechny žáky podle stejného metru?“ 

U: ,,Snažím se. Netrpím zaujatostí na žáky, kteří by mohli být adepti.“ 

A: ,,Jakými způsoby žáky motivujete?“ 

U: ,,Hlavně známkou, hodnocením, pochvalou. Někdy vyhovím i v sednutí s oblíbeným 

spolužákem, odpustím zapomenutí, nabídnu bonbón, nebo jej zvolím za službu. Děti na prvním 

stupni berou službu ještě jako odměnu.“ 

A: ,,Využíváte nějaké plusové body, papírové mince apod., které žáci získávají za dobře 

odvedenou práci nebo naopak černé puntíky apod.?“ 

U: ,,V nižších ročnících jsem používala plusové body, hvězdičky, razítka, samolepky. Taky 

jsme měli grafy, kam jsme zapisovali tresty a pochvaly. V tomto roce, už na to nemáme tolik 

času, ale máme sešit, kam si zapisuju, když někdo zapomene a ten mám u sebe. Také se snažím 

žáky povzbuzovat, pokud se jim třeba úkol nebo test nepovedl a příště to dopadne lépe. “ 

A: ,,Napadají Vás ještě nějaké způsoby, které používáte k motivování dětí?“ 

U: ,,Někdy využívám dobrovolné referáty, pokud má někdo zájem a chce nás informovat a 

získat dobrou známku, má možnost si připravit referát k probírané látce nebo i na téma, které 

ho zajímá a poučí i ostatní.“ 



A: ,,Zařazujete do hodin soutěže nebo spolupráci?“ 

U: ,,Používám obě formy, častěji ale spolupráci. Práci ve skupinách využívám poměrně často. 

Soutěže už méně, ale samozřejmě taky, většinu žáků soutěže baví.“ 

A: ,,Obměňujete skupinky, nebo jsou žáci většinou ve stejných skupinách?“ 

U: ,,Snažím se skupiny měnit, aby se dokázali domluvit s každým ve třídě.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


