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Příloha 1  

Dotazník postojů žáků k předmětu matematika 

 

Matematika je můj: a) velmi oblíbený předmět 

   b) oblíbený předmět 

   c) ani oblíbený, ani neoblíbený předmět 

   d) neoblíbený předmět 

   e) velmi neoblíbený předmět 

 

Matematika je:  a) velmi obtížný předmět 

   b) obtížný předmět 

   c) ani obtížný, ani snadný předmět 

   d) snadný předmět 

   e) velmi snadný předmět 
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Příloha 2 

Rozhovor se žákem o důvodu obliby matematiky – záznamový list 

 

Proč tě matematika baví?  

Já nevím, vždycky mě bavila. Protože mi jde, kdyby mi nešla, tak mě nebaví.  

 

Co přesně tě v hodinách matematiky naplňuje? Co tě baví?  

Baví mě řešit úlohy, hlavně ty těžší, když vím, že tohle nikdo neumí. Když najdu řešení, 

jsem rád, když mi to nejde, tak musím pořád dokola počítat, dokud nedostanu výsledek. 

Také mě baví radit ostatním, pomoct jim, když potřebují. I o přestávce za mnou sami 

chodí, abych jim něco vypočítal nebo vysvětlil.  

 

Většinou dosahuješ skvělých výsledků. Napadlo tě, že bys podobné výsledky mohl mít i 

v jiných předmětech, kdyby ses o to pokusil?  

Ne, to mě nenapadlo. Nebaví mě jiné předměty, protože mi nejdou. Jsem dobrý jen 

v matematice, ale mně to stačí, matematika je skvělá.  
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Příloha 3  

Dotazník postojů žáků ke konkrétní hodině matematiky  

 

Hodina matematiky mě dnes   a) bavila   

     Proč?  

 

     b) nebavila 

     Proč? 

 

Chtěl/chtěla by ses o dnešním probíraném učivu dozvědět něco více?  a) ano 

          b) ne 

 

Čím pro tebe byla přínosná práce ve dvojici, případně ve skupině? 

 

Co pro tebe znamená úspěch v matematice?  
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Příloha 4 

Dotazník postojů žáků k předmětu český jazyk 

 

Český jazyk je můj: a) velmi oblíbený předmět 

   b) oblíbený předmět 

   c) ani oblíbený, ani neoblíbený předmět 

   d) neoblíbený předmět 

   e) velmi neoblíbený předmět 

 

Český jazyk je:  a) velmi obtížný předmět 

   b) obtížný předmět 

   c) ani obtížný, ani snadný předmět 

   d) snadný předmět 

   e) velmi snadný předmět 
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Příloha 5  

Dotazník postojů žáků ke konkrétní hodině českého jazyka 

 

Hodina českého jazyka mě dnes  a) bavila   

     Proč?  

 

     b) nebavila 

     Proč? 

 

Chtěl/chtěla by ses o dnešním probíraném učivu dozvědět něco více?  a) ano 

          b) ne 

 

Čím pro tebe byla přínosná práce ve dvojici, případně ve skupině? 

 

Co pro tebe znamená úspěch v českém jazyce?  
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Příloha 6 

 

Rozhovor mb1 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku učím třináctým rokem. 

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Jejich motivace se za posledních deset let dost změnila, musím bohužel říci, že 

k horšímu. Zřejmě to budou uvolněné nároky ze strany rodičů a společnosti 

vůbec. Děti nejsou tolik aktivní, nezáleží jim na výsledcích.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

To vůbec. Za dobu, kterou učím v pátém ročníku, šlo na gymnázium sotva pět 

dětí.  

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Učební cíle většinou děti nezajímají, to si myslím, že bude až na druhém 

stupni. 

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení motivuje žáky, ale většinou zejména ty, na něž kladou nároky 

rodiče.   

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Na každou třídu působí něco jiného. Stalo se mi, že jedni žáci vítali práci ve 

skupině a jiní ji nesnášeli, protože na ni jednak nebyli zvyklí, jednak jako 

kolektiv nebyli schopní spolupracovat. Jednoznačně preferovali samostatné 

činnosti.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Snažím se být spravedlivá a nestranná, také ráda děti vyslechnu a pomohu 

jim, kde je třeba. Je to o individuálním přístupu.  
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e) zažití úspěchu 

To určitě působí na zvýšení aktivity. Když je dítě úspěšné, pociťuje radost a 

chce si ji zkušenost zopakovat. Takže je také dobré poskytnout dítěti 

možnost zažít úspěch.  

 

5) Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování? Jak toho využíváte?  

Jsou aktivnější, nadšení, těší se na další hodinu. Využívám toho k upevnění 

dobrého pocitu z toho, že se něco naučí.   

 

 

 Rozhovor mb2 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku vyučuji pátým rokem.   

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Pozoruji spíše negativní proměny ve smyslu pasivnějšího postoje žáků k učení. 

Jsou lhostejnější nejen vůči sobě, ale také vůči ostatním – jsou méně přátelští, 

méně dětští.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Na této škole v pátém ročníku příliš ne. Žáci se zde na gymnázium po prvním 

stupni téměř nehlásí.   

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

U několika málo dětí – pokud se shoduje učební cíl s jejich zájmy. Jinak 

zatím ne. 

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

U některých žáků hodnocení působí velmi, ačkoli já osobně se jim snažím 

ukazovat, že nejde pouze o známky. Domnívám se, že toto je záležitost 

rodičů, že na nich požadují vysvědčení, dětem samotným by to (až na 

výjimky) bylo asi více jedno.  
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c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Záleží na třídě. Někdy se sejdou děti, které s nadšením vítají cokoliv nového, 

jindy děti, které nové nebo střídající se metody spíše obtěžují, ale to jsou jen 

moje osobní zkušenosti.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Snažím se být sama sebou a předat dětem to nejlepší. Pro někoho je to 

motivující, pro někoho ne.  

 

e) zažití úspěchu 

Úspěch na děti působí jako hnací motor, zvlášť na některé. Zjistila jsem, že 

je to především na ty, kdo mají třeba kázeňské problémy nebo potíže 

v jiných předmětech. U takových žáků je úspěch něčím výjimečný.  

 

5) Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Jsou nadšení, aktivní, pracují rádi, těší se na hodinu. Využívám toho k následné 

motivaci.  

 

 

Rozhovor mb3 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku učím 12 let. 

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Žáci jsou pasivnější, nejen k učení, ale celkově – mají méně zájmů, méně 

sportují.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Je jen velmi málo žáků, kteří se hlásí na gymnázium z páté třídy. Několik 

jedinců je motivováno např. celoškolními soutěžemi (recitační, olympiády 

apod.), ale to je mizivé procento.  
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4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Některé ano, ale většina se jich zatím o nějaký vzdálenější cíl nestará.  

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení má velký vliv na motivaci, někdy úplně největší. Setkala jsem se 

i s dětmi, které se staraly jen o známky, jakmile něco nebylo hodnoceno, 

nedaly si na tom záležet.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Snažím se v hodinách střídat činnosti nejen kvůli zvýšení motivace, ale 

především pro udržení pozornosti dětí. Záleží na tom, jaká je to třída, 

s některými dětmi je možné vymýšlet nové věci, s některými to kvůli 

nekázni nejde, nebo ne vždy.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Snažím se být spravedlivá a také vycházet dětem vstříc, ale zároveň si 

udržovat nějaký profesionální odstup. Nevím, jestli já jako osobnost přímo 

děti motivuji, vždy je to tak, že nelze vyhovět všem.    

 

e) zažití úspěchu 

Úspěch děti velmi povzbuzuje a také si ho dlouho pamatují. Je to ale dost 

individuální, protože pro každého je úspěch něco jiného.  

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Někdy mi sami řeknou, že je hodina bavila, jindy na jejich výrazech poznám, že 

do určité činnosti se jim moc nechce. Je ale potřeba skloubit příjemné s nutným.  

 

 

Rozhovor t1 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

Mám dva roky zkušeností. 
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2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Žáci mají možnost volby předmětů a ŠVP je sestaven dle jejich potřeb. Samotný 

výběr a nikoliv jen pouze striktní pravidla v podobě závazných osnov žáky 

v učení dost podporuje.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

To je pouze u některých jedinců. Negativní vliv to má ale v tom, že od šestého 

ročníku dochází k velkým změnám v kolektivu a chybí „dobré jádro“ třídy. 

Třída je pak spíše podprůměrná. 

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

To nemohu posoudit. 

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Jen u žáků, kteří mají rodiče, kteří se o ně a jejich prospěch a chování 

zajímají.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Ano. Ale vlivem špatné soustředěnosti a živosti kolektivu nové metody 

práce těžko přijímají. Po osvojení se situace ale mění k lepšímu.   

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Snažím se střídat různé metody práce. Problém je však s kázní a se 

soustředěností. 

 

e) zažití úspěchu 

Podle mě si děti spojují úspěch především s dobrou známkou.  

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Sleduji výsledky jejich práce, hodnotíme společně, jak se jim daří a pokud ne, 

tak co udělat, aby to příště bylo lepší a aby se jim lépe dařilo. Motivovanost žáků 

využívám k dosažení lepších učebních výsledků.  
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Rozhovor t2 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku mám jedenáct let zkušeností.  

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Vlivem moderních pomůcek, interaktivní tabule a technického pokroku žáci 

vítají činnosti zaměřené na používání těchto nástrojů.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Je to spíše tlak rodičů dostat děti na gymnázium, málo kdy se stane, že po tom 

touží samotné dítě.    

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Ano, ale málo.  

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení žáky povzbuzuje k lepším výsledkům, také kvůli srovnání 

s ostatními. Vždy se ale najdou děti, kterým je jedno, jak jsou hodnocené a 

co mají za známky.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Osobně nejvíce využívám variabilitu různých metod, abych se vyhnula 

jednotvárnosti. Je to pro žáky zajímavější a hodina lépe a rychleji utíká.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Ne, nic osvědčeného nemám.  

 

e) zažití úspěchu 

Jak kdy, to záleží na okolnostech a na dítěti. Některé děti se rády prosazují 

v určitých předmětech, protože tam se cítí jistější, zatímco v jiných jsou 

spíše podprůměrné, ačkoliv kdyby chtěly, šanci na úspěch by mohly využít i 

tam.   
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5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování? 

Jak toho využíváte?  

Je vidět, že je více zajímá učivo, jsou soustředěnější, aktivnější, více 

komunikují. Jejich výsledky jsou lepší – práci rádi dokončují. Využívám toho 

k lepšímu dosažení učebních cílů.  

 

 

Rozhovor pv1 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku učím čtvrtým rokem.  

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Žáci chtějí být více než kdy jindy přijatí na víceletá gymnázia.   

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Velice!  

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

To si nemyslím, učební cíle děti v tomto věku příliš nezajímají.  

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení určitě ano, ačkoliv ne u všech dětí.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Ano. Žáci vždy vítají nové metody, mají rádi změny a dobře se na ně 

adaptují.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Hodně děti chválím a snažím se dávat pozitivní příklad.  

 

e) zažití úspěchu 

Úspěch jistě. Pro děti je například velkou motivací úspěch v celoročním 

projektu.  
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5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte? 

Svědomitěji pracují, projevují zájem, ptají se na souvislosti, chtějí nové příklady 

apod. Využívám toho k upevnění učiva.  

 

 

Rozhovor pv2 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku mám pět let zkušeností.  

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

To moc nepozoruji, děti jsou více či méně stejné. Záleží na tom, jaká se sejde 

třída.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Rozhodně to velmi ovlivňuje motivaci dětí k učení a jejich nasazení.     

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Ano, v souvislosti dostat se na gymnázium. Ale nejsem si jistá, zda je to pro 

cíle jako takové.   

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení vždy působilo velmi silně na motivaci k učení, kolikrát se mi ale 

stalo, že efektivní bylo až negativní hodnocení či klasifikace.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Používám různé metody běžně, přijde to i mně osobně mnohem zajímavější 

a jsem si jistá, že to žáci vítají.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Snažím se jít sama dobrým příkladem, nepřetvařovat se, dokázat uznat 

chybu.   
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e) zažití úspěchu 

Úspěch působí na všechny děti silně. Záleží mi na tom, aby každý žák mohl 

nějaký úspěch zažít, jinak by mu po čase mohlo připadat jeho snažení jako 

zbytečné.    

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Žáci pracují s větším nasazením, pozitivně reagují, jejich výsledky jsou lepší, 

pečlivější. Hlásí se o referáty nebo rozcvičky. Jejich motivovanosti využívám 

k důkladnějšímu procvičení učiva.  

 

 

Rozhovor ch1 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku vyučuji letos sedmým rokem.  

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Příliš proměn nepozoruji, vždy byli žáci, kteří se učili a spolupracovali a žáci, 

které škola nebavila.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

To působí pouze na velmi malé procento žáků. Většinou při motivaci k učení 

nejvíce působí rodiče dítěte.  

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Učební cíle zatím asi ne. Většina dětí v pátém ročníku si ještě neuvědomuje, 

k čemu je dobré se učit, že je to základ jejich života.  

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení je jistě zásadní v motivaci, ale jenom u některých. Opět to má 

souvislost s rodiči, kteří většinou po dítěti chtějí dobré známky.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

--- 
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d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Vysvětluji dětem, proč se učí. Snažím se jim dávat vzor, chválit je a 

podporovat.  

 

e) zažití úspěchu 

To je velice účinné! Nechat děti prožít úspěch, který je adekvátní jejich 

vynaložené snaze. To je ale velmi individuální.  

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Pracují s chutí, baví je činnosti, je na nich vidět radost, chtějí si pomáhat. 

Využívám to k jejich následné motivaci.  

 

 

Rozhovor ch2 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku vyučuji tři roky. 

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Ty proměny pociťuji, sama se o ně u svých žáků snažím. Například poskytuji 

možnost používat modernější pomůcky a vybavení, ale také přenášet více 

zodpovědnosti za vlastní práci na samotné žáky.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Určitě působí ve velké míře, ale sama s tím zatím zkušenosti nemám, nikdo 

z mých žáků na gymnázium z páté třídy nešel.  

 

4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Děti, které učím, sice mají povědomí o tom, proč chodí do školy, ale nejsem 

si jistá, že se nyní učí pro „budoucnost“. Zatím jsem se nesetkala s tím, že by 

mi nějaké dítě dalo na vědomí, že se učí, aby něco umělo nebo aby z něj 

něco bylo.  
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b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení nejvíce žáky k učení motivuje. Sama je používám pro zvýšení 

jejich motivace.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

Nové metody zavádím, aby byly hodiny zajímavější a ano, aby děti více 

bavily. Moji žáci to oceňují a pracují pak lépe. Sama nemám ráda 

jednotvárnost, takže se opravdu snažím, aby nebyla ve škole nuda.  

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Nijak zvlášť. Pro některé žáky jsem osobnost a chodí do školy rádi, i když 

nemají nejlepší výsledky.  

 

e) zažití úspěchu 

U některých dětí to velmi pomáhá. U jiných je důležitější známka. 

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Se zápalem se pustí do činnosti, práce postupuje rychleji, jsou soustředěnější. 

Využívám toho k dosažení cílů, které máme určené.  

 

 

Rozhovor ch3 – záznamový list 

 

1) Kolik let zkušeností máte v pátém ročníku? 

V pátém ročníku učím čtyři roky 

 

2) Jaké proměny pozorujete v motivaci k učení žáků pátých ročníků  

(za posledních 10 let)? 

Změny nepozoruji.  

 

3) Jak na motivaci k učení působí na žáky tlak jít na gymnázium? 

Žáci, kteří jdou na gymnázium, jsou aktivnější. Více se zajímají o učení, ale 

většinou také jenom o předměty, které budou „potřebovat“ při přijímacích 

zkouškách.  
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4) Co si myslíte, že vaše žáky v 5. ročníku bude nejvíce motivovat k učení?  

 

a) učební cíle (Dává vidina cíle dítěti smysluplnost učebních činností?) 

Najdou se žáci, které vidina učebního cíle motivuje, ale pouze pokud se 

shoduje s jejich zájmem, případně přáním (například jít na gymnázium, 

naučit se jazyk, protože jede za příbuznými do ciziny apod.) 

 

b) hodnocení (V jaké míře působí hodnocení na motivaci u Vašich žáků?) 

Hodnocení má zatím největší vliv na motivaci.  

 

c) variabilita metod (Když případně zavedete nějakou novou metodu, je to pro 

děti motivující? Je pro ně motivující, když se metody střídají?) 

--- 

 

d) vy jako osobnost (Co vám osobně se nejvíce osvědčuje při působení na 

motivaci žáků k učení? Působí to na ně vždy? Kdy ne?) 

Vysvětluji dětem, že se učí pro sebe, často je chválím.  

 

e) zažití úspěchu 

Úspěch je pro každého něco jiného. Ale pomáhá, žáci mají radost a potom se 

více snaží.  

 

5. Jak (podle čeho) poznáte, že jsou žáci motivování?  

Jak toho využíváte?  

Těší se na další hodinu, mluví o tom o přestávkách, ptají se na souvislosti.  
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Příloha 7 

Dotazník zjišťující reakci žáků pátých tříd na motivační podporu 

 

Zakroužkuj:   jsem dívka  

   jsem chlapec 

 

1) Kdy tě v pátém ročníku učivo bavilo?  

 

Proč? 

 

 

 

2) Kdy tě v pátém ročníku učení ve škole vůbec nebavilo?  

 

Proč? 

 

 

 

3) Stalo se ti někdy v pátém ročníku, že ses chtěl/chtěla dozvědět o probíraném 

učivu něco více? 

 

 

 

4) Mohl/mohla jsi někdy v pátém ročníku uplatnit ve škole uplatnit svůj zájem? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


