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1 Úvod 

Každý lidský jedinec potřebuje nějaký motiv, který ho posouvá dále ve vědění, 

ale i v rozhodování o svém dalším působení či výběru budoucího povolání. Motivace je 

tedy stará jako lidstvo samo. 

Cílem bakalářské práce je získat informace, které nám dají odpověď na otázku, 

jestli projekt NatTech MSK byl tím hlavním zdrojem informací pro další směřování 

vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Dalším cílem je popis motivačních 

aktivit, které jsme použili v NatTechu MSK. Zjistit, které aktivity se osvědčili pro 

motivování žáků při dalším rozhodování, na jaký obor a druh vzdělávání se přihlásit. 

V druhé kapitole nazvané Motivace, provedu teoretický úvod motivace lidského 

chování u žáků vycházejících základní školní docházku. Budu se zabývat motivací 

v lidském životě, jak působí na jedince a jeho rozhodování, jednotlivými faktory, které 

se v motivaci vyskytují. Dále zařadím motivaci do psychologie, která s ní pracuje,  

a pokusím se o popis jednotlivých aspektů, které s motivací souvisí.  

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na praktickou činnost spojenou 

s motivací, motivováním žáků ZŠ, které jsme přivzali ke spolupráci při naplňování 

projektu NatTech MSK. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé motivační aktivity, 

pro které žáky byly určeny a jaké metody jsme používali. Vyjmenované motivační 

aktivity byly zaměřeny na prohlubování zájmu o technické a přírodovědné obory. Tyto 

aktivity měly vést žáky základních škol k tomu, aby se zajímali o strojírenské  

a přírodovědné obory, které jsou na trhu práce velice žádané. Čtvrtá kapitola nazvaná 

Dotazníkové šetření, je zaměřena na sběr informací z dotazníkového šetření, které 

proběhlo mezi žáky ZŠ zapojených do NatTechu MSK.  Získané informace dávají 

odpověď na otázky, zda motivační aktivity byly rozhodující pro výběr budoucího 

povolání či žáci se rozhodují sami, na který druh střední školy půjdou nebo zda 

pomohlo kariérní testování na Úřadu práce. Pátá kapitola pojednává o zájmu žáků 

technických a přírodovědných oborů na konkrétní škole v Novém Jičíně. Zde jsou 

shrnuty výsledky za posledních pět let, kde se dokládá zájem o technické  

a přírodovědné obory. Závěrečná kapitola je zaměřena na zhodnocení cílů bakalářské 

práce. 
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Nikdo z budoucích pracovníků nechce vystudovat a být poté veden na úřadu 

práce. Právě motivace je nejdůležitější při dalším rozhodování žáků základních škol.  
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2 Motivace 

2.1 Pojem motivace 

Jedním ze základních činitelů motivace jsou potřeby. Potřeby můžeme rozdělit 

na vnitřní, kdy přemýšlíme o sobě. Ty se mohou nejrůznějším způsobem propojit 

s centivami. Incentivy jsou vnější podněty, jevy, události. Mají schopnost vzbudit  

a většinou i uspokojit potřeby člověka. Mohou být pozitivní i negativní. Velice názorně 

vysvětluje tyto základní pojmy ve své knize Psychologie pro střední školy (HELUS, 

1997, str. 7): „Žák se ve škole učí, protože to uspokojuje jeho potřeby poznávat  

a objevovat nové. To je případ vnitřní učební motivace. Avšak jeho spolužák není vůbec 

poznávacími potřebami ze svého nitra motivován, aby se učil. Nicméně věnuje učení 

velké úsilí, poněvadž ho učitel vylekal hrozbou špatné známky, která by mu způsobila 

těžké chvíle doma nebo by zhoršila jeho vyhlídky dostat se na vysokou školu. A to je 

případ vnější, incentivní motivace“. Z této citace vyplývá, že pro motivaci jsou velice 

důležité podněty, které žák vnímá jak sám od sebe, ale i z cíleného působení učitele na 

něho samotného. 

Motivace patří do vědního oboru psychologie. Je odvozené od latinského slova 

„movere“ – to je hýbati, pochybovati. Je obecným označením pro všechny podněty. Je 

třeba uvést, že taktéž působí sociální podmínky, v nichž motivy působí. Motivy mohou 

působit a vyjadřovat se mimo vědomí. Důvody nemohou být nevědomé, motivy ano. 

Termín motivace vyjadřuje hypotetický vědecký konstrukt, jehož funkcí je 

popsat nebo vysvětlit, případně popsat i vysvětlit nějaký psychologický fenomén. K této 

problematice píše (NAKONEČNÝ, 2014, str. 16): „Pojem motivace je v tomto smyslu 

odvozen z faktu, že jednání, respektive chování člověka vůbec, má nějaký psychologický 

důvod, psychologickou příčinu, psychologický smysl či cíl a že vychází z nějakého 

vnitřního stavu jako reakce na endogenní či exogenní změny působící na lidskou 

psychiku a vyžadující reakci, která by se s touto změnou vyrovnala“. 

2.2 Základní pojetí motivace 

Ve své knize Motivace lidského chování píše autor Miloslav Homola, že jsou 

dvě protikladná pojetí motivace. Jedno zosobňuje motivaci, považuje motivy za 
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skutečné příčiny našeho jednáním a chování, chápe je jako řeky působící v organismu  

a seskupující kolem sebe všechnu jeho aktivitu. Druhé krajní hledisko popírá motivaci 

vůbec, jako něco, co není pro vysvětlení lidského chování nutné. Uvedena krajní 

hlediska jsou spíše rámcová. I zde platí, že vše není jen černé a bílé. Jedna skupina 

psychologů se přiklání k tomu, že je jenom posláním uvést organismus do stavu 

aktivity, v němž je schopen činnosti. To, kam se tato činnost zaměří je záležitostí jiných 

nemateriálních činitelů. Druhá skupina se kloní k tomu, že motiv se definuje jako 

činitel, který umožňuje člověku rozhodnout se začít činnost určitého druhu. Například 

(OBUCHOWSKI, 1969) vymezuje motivu regulační úlohu, spočívající v určení cíle 

jednání a dávající základnu pro rozhodnutí. Třetí, největší skupina psychologů, přiznává 

motivaci funkci energizující i funkci regulující. K této otázce píše (HOMOLA, 1977, 

str. 17): „Považuji motivy za činitele energizující, tj. vyvolávají chování, udržující 

aktivitu organismu a zaměřující ji určitým směrem. U jednotlivých motivů může ovšem 

vystupovat do popředí více aspektů energizující, nebo řídící...motivaci...vztahuji ji na 

všechny druhy chování, přičemž vztah mezi chováním a motivací považuji za komplexní. 

Motivy jsou vždy zasazeny do smysluplné souvislosti lidské aktivity, do osobnosti jako 

celku a do jejich vztahu s odklopující ji skutečnosti“. 

2.3 Motivace a osobnost 

Chování osobnosti je výběrové. Ve své publikaci (SMÉKAL, 2009, str. 27): 

„Osobnost je individualizovaný systém (integrace) psychických procesů, stavů  

a vlastností, které vznikají jednak socializací (působením výchovy a prostředí), jednak 

přetvářením vrozených vnitřních podmínek bytí člověka a determinují a řídí předmětné 

činnosti jedince, jeho sociální styky a duchovní vztahy“. Právě motivace rozhoduje, jak 

se bude člověk chovat. Pro každého jedince je charakteristický určitý relativně stálý 

soubor motivů. Motivační systém není stálý, pomaleji či rychleji se mění a ovlivňuje 

psychické procesy osobnosti. Typické pro lidskou motivaci je tíhnutí k určitým 

specifickým cílům. V různých sociálních prostředích jsou naše motivy zaměřeny na 

různé objekty, volba cílů je závislá na požadavcích sociálních skupin, jejichž jsme 

členy. Každá společnost se snaží některé motivy podněcovat a jiné utlumovat. To 

znamená, že sociální prostředí ovlivňuje soubory našich motivů a má vliv na relativní 

sílu jednotlivých motivů i motivačních komplexů v našem motivačním systému. 



11 

 

Problematika motivace lidského chování se týká všech oborů lidské činnosti, od výuky 

dítěte až k hospodářství, soudnictví, medicíně apod. 

2.4 Motivace a učební výkonnost žáků 

Při výchově a vyučování si často klademe otázku, proč se žák chová tak, jak se 

chová, proč se učí, respektive neučí, jaké jsou jeho cíle, přání, zájmy a potřeby. Učitel 

uplatňuje ve vyučování vnější i vnitřní motivace. Musí se přizpůsobovat cíli a obsahu 

vyučování a věku žáka. Vývojem se mění a formuje žákova osobnost, a proto se musí 

měnit i systém motivačních činitelů.  Prvořadým cílem výchovy a vzdělávání je 

formulovat a rozvíjet především vnitřní motivaci žáků k učení. Podněcující funkce 

motivace v učení a jednání žáků je nezastupitelná. Motivace zasahuje celou osobnost 

žáka, všechny její složka a funkce. Aby učení bylo efektivní, musí učitel zjišťovat, které 

potřeby jsou v hierarchii daného žáka dominantní. (NAKONEČNÝ, 2014, str. 20): 

„Motivace je proces, v němž se utváří vnitřní determinace cíle, síly trvání chování. To 

jsou základní parametry motivace chování, jehož průběh a způsob vyjádřený určitým 

vzorcem je determinován kognitivními procesy“. 

2.5 Rozvíjení motivace žáků aktualizací jejich potřeb 

Aktualizace (probuzení) potřeb je jednou z neúčinnějších metod zvyšování 

motivace žáků k učení. Jedná se o potřeby poznávací, výkonové a sociální. 

Poznávací potřeby jsou sekundární, a proto se mohou, ale nemusí u žáků plně 

rozvinout. Vnitřní motivace učební činnosti vychází v rozhodující míře z poznávacích 

potřeb. Jednou z metod učení jsou problémové úkoly. Při řešení úloh se rozvíjejí 

schopnosti a myšlení žáků, rozšiřují se jejich vědomosti, formuje osobnost. Úkoly mají 

být dostatečně těžké a náročné, aby rozvíjely osobnost žáků.  Zadáváme úkoly, které 

mírně převyšují jejich schopnosti a dosavadní znalosti. Ve vyučovací praxi to znamená, 

že je třeba individualizovat stupeň obtížnosti zadávaných úloh, aby byly zohledněny 

individuální možnosti žáků a také úroveň jejich motivace. Aktualizace poznávacích 

potřeb je úzce spojena s obsahem vyučování – konkrétním předmětem poznávání. Jedno 

z takových témat je i podle vlastního kritéria školy i výchova k podnikání, výchova 

k volbě povolání. Mezi základní cíle patří rozvíjení schopností, dovedností a postojů 

potřebných pro život v dospělosti.  Takto píše (ŘÍČAN, 2010, str. 75): „Rozumíme tady 
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schopnostmi také dosaženou úroveň některých psychických či psychologických funkcí, 

resp. komplexů znalostí a dovedností jenž nám umožňují konat určité činnosti, které nás 

nyní zajímají“. Její zaměření se orientuje i na to, aby škola žákům poskytla lepší 

porozumění světu práce, proč obchod a podnikání existuje a jak funguje.  U žáků se 

rozvíjí specifické vlastnosti a schopnosti, jako například tvořivost, zodpovědnost, 

schopnost týmové práce, řešení problémů apod. Podstatným znakem výuky témat je,  

že vytvářejí výchovné prostředí, motivují žáky k hledání pozitivních forem adaptace na 

sociální prostředí. 

2.6 Metody rozvíjení motivace 

Možnosti zvyšování motivace žáků k učení jsou mnohostranné. Je na učiteli, 

které metody použije a bude uplatňovat v praxi. (HVOZDÍK, 1986) ve své knize 

Základy školské psychologie, uvádí různé metody k rozvoji motivace žáka. Vyberu jen 

namátkou takové, které jsme používali v projektu NatTech MSK: 

1. Problémové vyučování – vyvolání zájmu o problém, 

2. Soutěže – manuální soutěže, porovnávání s ostatními vrstevníky, 

3. Programované učení – využívání samostatné práce, vlastního tempa, 

4. Rozmanitost ve vyučování – změna rytmu a tempa, překvapivost, 

5. Brainstorming – diskuse, nápady, řešení, 

6. Tvořivost – tvořivé úlohy, řešení podporující motivaci, 

7. Učení činnosti – objevování praktickou činností, pokusy, 

8. Kooperativní vyučování a učení – žáci rozděleni do skupin, změna rolí. 

Zvyšování motivace žáků závisí na vztazích, které se utvoří mezi učitelem a žáky, mezi 

žáky navzájem. Pokud žáky učitel chápe, přijímá, může na ně klást vysoké požadavky, 

aniž by utrpěla motivace. Optimismus, důvěra v žákovy schopnosti, tvořivost, jsou 

důležité faktory k účinné motivaci k učení. 

 

2.7 Motivace v pedagogickém procesu 

Vstupem dítěte do školy se mění celý jeho život. Rozšiřuje se sociální oblast a to 

samozřejmě působí i na celkovou motivaci jeho chování. Dítě se přímo srovnává 
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s dalšími žáky. V přítomnosti druhých získávají velkou důležitost odměny a tresty. 

Školní výsledky nejsou nikdy ovlivněny pouze jednou vlastností, ale vždy kombinací 

vlastností celé osobnosti. Každé dítě má, v kterémkoli okamžiku aktivního života 

mnoho motivů a cílů, jimiž tyto motivy mohou být naplněny. Učitel by měl ve své třídě 

vytvořit citovou atmosféru, která by dítěti dovolila vyjádřit city ke škole i k učiteli. 

Zkušenosti se školou jsou důležité zejména v citové oblasti. Škola má důležitou úlohu 

při vytváření a změnách motivačního systému každého žáka. K tomuto uvádí 

(HOMOLA, 1977, str. 283): „Do školy si přináší celý soubor nestejně intenzivních 

motivů a emocí, z nichž některé jsou odrazem nové situace a jsou jen dočasné, jiné jsou 

však výsledkem celých dosavadních dlouhodobých vztahů mezi dítětem a jeho sociálním 

prostředím“. Žák je vždy nějak motivován ke školní práci, ovšem motivy mohou být 

různorodé. Například mohou dosáhnout souhlasu vrstevníků, spokojenosti rodičů, 

radost z učení atd. Motivování žáků vyžaduje znalost psychologických základů 

motivace i znalost individuality dítěte, aby se výuka i výchova vztahovaly k žádoucím 

cílům a motivům. Školní vyučování je zaměřeno na potřeby dítěte, na úkoly školy, 

potřeby společnosti – příprava na povolání, zájem o zvolený obor atd.  Role učitele 

v oblasti motivace je velmi složitá. Úkolem je inspirovat žáky, aby užívali všech 

žádoucích motivů. Má být senzitivní na jejich potřeby, má umět najít takovou 

rovnováhu, aby žáci nebyli ani frustrovaní, ani se nenudili. 

2.8 Zájmy 

Zájmy chápeme jako zvláštní druh motivů. Jeho základem jsou primární potřeby 

– zvláště psychologické. Zájmů existuje tolik, kolik je činností, které mohou člověka 

těšit. (ŘÍČAN, 2010, str. 109): „Zájmy představují tu část struktury osobnosti, kterou 

lze nejsnadněji ovlivnit. Lze ji zesilovat, zeslabovat i vytvářet záměrným působení, a to 

daleko spíše než hlubší, primární potřeby nebo vše pronikající hodnotová orientace….“. 

Stačí například jedna vynikající pedagogická osobnost, kdy z dramatického kroužku 

vyšla řada mladých lidí se zájmy o divadlo, a zůstane jim trvalou životní 

charakteristikou. Právě tak můžeme vytvářet úmyslně nebo bezděčně něco co se dá 

rovnat „anti zájmu“. 
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2.9 Emoce a motivace, zaměřenost chování 

Emoce můžeme považovat za motivační proměnné. Emoční neboli afektivní 

procesy můžeme chápat jako motivační jestliže: 

1. jsou úzce spojeny s aktivací organismu, 

2. regulují a řídí chování, 

3. mají specifickou úlohu v organizování souborů chování. 

Motivačním působením emocí se vysvětluje i celkový účinek motivace, její síla. Emoce 

mohou organizovat a řídit chování, ovšem přesáhne-li jejich síla určitou hranici, působí 

opačně. Emoce jsou zasazeny do celkové reakce organismu, připravují jej na určité 

chování a jsou jeho doprovodem. V tomto smyslu jsou obsaženy v motivaci. Jiné 

námitky proti emocím, jako motivům, vycházejí z faktu, že motiv se může stát cílem, 

kdežto emoce se samy o sobě nestávají. Cílem je jednání nebo chování, které má 

emoční zbarvení. Emoční zbarvení aktivity zaměřené k určitému cíli může být ovšem 

motivující a může vést k posílení nebo oslabení aktivity. 

 Termín motivace je možno užít pro zaměření jednání k jednoduchému nebo 

složitému cíli, ale tím není vyřešeno, jak se zajistí, aby se určitých cílů dosáhlo 

v určitém čase. Motiv je impuls k jednání, který je považován za dobrý pro jednání. 

Jinak řečeno: člověk si vždy představuje, co si přeje, než se rozhodne, co udělá, ale jeho 

představy nejsou představami konkrétních objektů. Vlastním konkrétním impulsem 

k jednání je skutečnost, že něco posuzujeme pro sebe jako dobré. Motivy jsou spíše 

racionální než emoční. Na základě uvedených názorů je možno považovat emoce spíše 

za doprovodné (a v to smyslu tedy vedlejší) produkty chování. (BRANDSTÄTTER, 

2009, str. 13): „Bez motivace nejsou žádné emoce a bez emocí není žádná motivace“. 

Emoce se však mohou stát i motivy. Příjemnost nebo nepříjemnost anebo jejich 

očekávání lze subjektivně prožívat jako motiv, ale není tomu vždy. V lidském jednání 

většinou vystupují do popředí cíle a jejich obsah, nikoliv jejich citový doprovod. Přesto 

mají emoce svou důležitou úlohu v komplexní lidské motivaci, a to v tom smyslu,  

že jako činitelé osobnosti mohou ovlivňovat subjektivní zkušenost a být jí i samy 

ovlivňovány. Pak se stávají aspektem lidské motivace, motivace osobnosti jako celku. 
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 Specifické lidské jednání se vyvinulo v pracovní činnost. Je vždy zaměřené na 

nějaký cíl, který může být neúmyslný a bezděčný, nebo vědomý. Motivy jsou spojeny 

s cíli, ale mohou se zaměřit na činnosti samu, která se tak stane cílem. 

2.10 Frustrace a stress 

O frustraci mluvíme tehdy, je-li ohrožen motiv, nemůžeme-li se dostat 

k žádoucímu cíli, je-li naše aktivita blokována a potřeba zůstane neuspokojena.  

U frustrace zdůrazňujeme kromě neuspokojené potřeby i blokování cesty k žádoucímu 

cíli. Frustrace se týká stavu motivovaného organismu, jestliže je ohroženo jeho cílové 

chování. Zdroje frustrace mohou vycházet z okolí, z rysů osobnosti individua nebo 

z jeho vztahů k okolí. Za základní zdroj frustrace v naší společnosti se považují: 

1. odkládání uspokojení, 

2. nedostatky v uspokojování některých motivů, 

3. ohrožení potřeb, 

4. ztráta hodnot, 

5. neúspěchy, 

6. vyslovování pocitu viny, 

7. nepříznivé sociální vlivy, 

8. nepříznivé vlastnosti osobnosti, 

9. konflikty. 

Odkládání našeho uspokojování je častým zdrojem frustrace – nemůžeme všeho 

dosáhnout okamžitě, vždy na něco čekáme, něco bychom chtěli. Jde o běžné případy 

denního života: nejede vlak, klíče od auta nejsou na svém místě, mám hlad a oběd není 

připraven atd. Činitelem, který významně ovlivňuje vznik a sílu frustrace,  

je i náchylnost člověka k ní. Nejlepší zárukou vysoké úrovně frustrační tolerance je 

vyzrálost osobnosti, její realistický vztah ke světu a schopnost vyrovnat se s problémy. 

 Stres je stav, který se projevuje při nespecificky navozených změnách 

v biologickém systému. Můžeme jej též označit jako stav vyvolaný podmínkami, které 

narušují fyziologickou homeostázu, nebo ohrožují naše já.  

Stress probíhá zpravidla takto:  
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1. nejprve dočasně vstoupne celková aktivita jednání, 

2. postupně se zhoršuje kvalita výkonu a přechází se od chování zaměřeného na 

dosažení cíle, k chování zaměřenému na sebeobranu, 

3. dochází k celkovému zhoršení chování a k emočním odpovědím, 

4. konečně vzniká stav, v němž se pociťuje nemožnost efektivně reagovat na okolí. 

2.11 Konflikt 

 Ke konfliktům dochází, působí-li současně nebo bezprostředně po sobě dva nebo 

více neslučitelných motivů. (ŘÍČAN, 2010, str. 100): „Zvlášť důležitý je případ 

konfliktu mezi kladným a záporným motivem. Existují objekty, které jsou zároveň 

přitažlivé i odpudivé, vzbuzují – na lidské úrovni – například současně naději i strach“. 

Konflikt může nastat nejen mezi motivy, ale i mezi odpověďmi, mezi cíli a konečnými 

stavy jednání. Máme čtyři hlavní závislosti určující průběh jednání: 

1. tendence přibližovat se k cíli je tím silnější, čím je pozitivní incentiv bližší, 

2. tendence vzdalovat se od cíle je tím silnější, čím je negativní incentiv bližší, 

3. tendence vzdalovat se od negativního icentivu roste s jeho blízkostí rychleji, než 

roste tendence přibližovat se k pozitivnímu incentivu, 

4. síla obou tendencí roste se silou motivů, o něž v konfliktu jde. 

(ŘÍČAN, 2010, str. 101): „Pro poznání osobnosti mají největší význam konflikty mezi 

vědomými a nevědomými motivy,…“. Stále se opakující konflikty vytvářejí neurotické 

chování. 

2.12 Frustrace, konflikty a motivace lidského chování 

 Základní otázkou je, zda frustrace a konflikty působí jako motivy, to je zda mají 

energizující a regulující vliv na chování. (HOMOLA, 1977, str. 237): „Chování pod 

vlivem frustrace má řadu znaků. Ty se mohou projevit současně, mohou se však projevit 

pouze některé z nich, a to v různé intenzitě“. Frustraci a konflikty lze považovat za 

motivy, jiné vedly k odlišným výsledkům. Chováni pod vlivem frustrace, má řadu 

znaků: 
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1. vytváří se určitý soubor reakcí, 

2. dochází k ovlivňování poznávacích procesů, 

3. dochází ke změnám emocí, 

4. lze pozorovat změny v lidských pochodech. 

Frustrace působí jako motiv, vyvolává motivační stav organismu. Stresující situace 

přináší pozitivní změny v chování tím, že se člověk stává citlivější na varování, že 

vyvíjí větší emoční kontrolu při setkání s frustrujícími situacemi. 

2.13 Socializace a formování základních motivů 

 Socializace je proces, při kterém se individuum začleňuje do nějaké skupiny. 

Socializací získává dítě fakta o fyzickém a sociálním okolí, množství různých 

vědomostí a dovedností. (NAKONEČNÝ, 2014, str. 563): „U sociálně žijících 

živočichů vystupuje potřeba sociálního kontaktu jako jedna z nejdůležitějších, protože tu 

sociální kontakt hraje důležitou roli v životě jedinců i celých skupin“. Hlavními činiteli 

v socializačním procesu jsou jiní lidé, zejména lidé pro nás významní. V dětství však 

hraje socializace významnou roli jako proces formující osobnost. Vytváření motivů, má 

v socializaci rozhodující význam ve formování dítěte.  

Vývoj je pohyb procesu změny, v němž vzniká nové a zaniká staré. Aktivita 

člověka a tím i jeho vývoj podléhá nekonečně velkému množství podmínek, které je 

možno rozložit na vnitřní a vnější. Za základní socializační činitel se považuje rodina. 

Základním činitelem, který působí na formování motivačních systému dítěte, jsou 

interpersonální vztahy v rodině, intimní a osobní interakce všech členů rodiny. Členové 

rodiny slouží dítěti jako modely sociálního chování, na nichž se učí. Základní motivy 

dítěte i jejich uspořádání do osobního motivačního systému závisí na rodinném klimatu. 

Za základní činitele individuálního motivačního systému dítěte se považují:  

1. skutečnost, že rodiče plně dítě přijímají, 

2. jasně definované a posilované příkazy chování, 

3. uspokojování individuálního projevu dítěte. 

Rodina je souhrnem interakčních systémů v rámci širších sociálních struktur. Jednání 

každého člena rodiny vyvolává změny v celkovém psychickém poli rodiny, protože 

každý její člen se vztahuje ke všem ostatním členům. 
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 Všeobecně se přijímá základní vysvětlení, jak se učí motivům. Matka sama se 

spojením se základními potřebami dítěte stává nutnou podmínkou jeho harmonického 

bytí. Role otce je modelem emočního a sociálního chování spojeného s maskulitou. 

Rodiče mají na děti vliv, které odpovídá jejich vlastnímu individuálnímu motivačnímu 

systému. Rodiče ovšem ne vždy jednají s dětmi racionálně, v jejich jednání se projevují 

i skryté nebo potlačené motivy, které na dítě působí. Nejdůležitějším činitelem, který 

působí na utváření motivů dítěte, je vztah mezi rodiči a dětmi. Láska a teplý vztah 

k dítěti mají příznivý výsledek. Přehmaty v disciplíně mohou vychovávat nešťastného, 

úzkostného a nepřátelského jedince. Úzkost a frustrace se projevují jako motivační 

činitelé. Na dítě působí řada vlivů a podmínek, ale selektivně. 

2.14 Motivace chování dítěte ve školním věku 

 Obraz, který má dítě o sobě v mladším školním věku je závislý na tom, jak je 

jeho okolí hodnotné. Z překrývání těchto pohledů si utváří jednotný obraz o sobě, který 

pak působí jako motivační činitel na jeho chování. Tento obraz je formován jeho 

úspěchy a neúspěchy. Na postojích, které má dítě k sobě, je závislá jeho sebedůvěra. Ze 

speciálně lidských potřeb se připisují dítěti téměř všechny základní potřeby. Mimořádný 

význam má potřeba jistoty a bezpečí. Velmi důležitou potřebou je potřeba nových věcí, 

zájmů, znalostí, poznání. Další potřebou je nezávislost. V mladším školním věku je 

potřeba vlastnit věci, sběratelství atd. 

 Potřebu úspěšnosti nelze brát u dítěte obecně, některé dítě může mít vysoký 

standart v jedné oblasti výkonu, ale nízký v jiné. Cíle uplatnění, které byly odměněny, 

získávají hodnotu sekundární odměny. Každé dítě se pokouší dosáhnout v určité míře 

úspěchu a vyhnout se neúspěchu, ale jsou zde velké individuální rozdíly. Síla potřeby 

úspěchu a uplatnění se u jednotlivých dětí vyvozuje z rodinných vlivů, z osobního 

vztahu k matce. Významným motivačním činitelem pro dítě nižšího věku jsou postoje, 

zejména postoje k autoritám a k morálním hodnotám. Z toho se vyvozuje, že morálka je 

na počátku určena identifikací s rodiči, později i identifikací s jinými. Mnoho kvalit 

osobnosti a motivů chování je determinováno odměnami a frustracemi v rodinném 

životě. Nedostatek běžného pojímání vztahů rodičů a dětí je, že se chápe jako 

jednosměrný, ve skutečnosti jde o vztah reciproční. Stejně jako rodiče ovlivňují dítě, 

jsou i sami ovlivňování. Dítě tu ovšem více přijímá. I neúspěchu je nutno využít 
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k ujištění dítěte, že je cenným členem rodiny a že neúspěch není katastrofou. Důležitým 

faktorem působícím na utváření motivů a jejich významnost jsou i skupiny vrstevníků. 

Projevuje silnou potřebu být přijímáno druhými, patřit k nim. Přijetí nebo odmítnutí 

skupinou je pro dítě tohoto věku významné a silně je motivačně ovlivněno. 

 V dospívání se rozvíjí sebevědomí, prohlubuje se obraz o sobě samém. Hodnotí 

sebe z nejrůznějších hledisek. Jeho já se postupně stává ústředním motivačním 

činitelem. Projevují se nové motivující tendence, jako je soutěživost a snaha dosáhnout 

úspěchu, být silný a velký.  

 Významnou potřebou je sebepojetí. Dospívající jedinec nejen prohlubuje svůj 

obraz o sobě, ale konkretizuje ideál sebe sama a ujasňuje si své role. Postupně si vytváří 

primární roli, ve které se cítí nejpohodlněji. Motivačně působí schopnost orientovat se 

v sobě a reagovat realisticky na skutečnost. Projevuje se nespokojenost se sebou, nevíra 

v sebe, ostrá kritičnost vůči sobě. Dospívající má pocity nedostatečnosti, protože 

nemůže dosáhnout cílů, které si málo reálně nastavil.  

Značný vliv na emoce a city mají sociální vlivy, které vnímá pod různým úhlem 

svého já. K základním konfliktům patří střetávání tendence být samostatný a současně 

závislý na druhých. 

2.15 Motivace v pedagogickém procesu 

Vstupem do školy se mění život dítěte. Rozšiřuje si sociální oblast a to působí na 

celkovou motivaci jeho chování. V přítomnosti druhých získávají velkou důležitost 

odměny a tresty. Rozhodující význam mají motivy žáka. Každé dítě má, v kterémkoliv 

okamžiku aktivního života mnoho motivů a mnoho cílů. Sociální hodnoty se dostávají 

do sporu s jeho osobními potřebami. Motivační systém může být rozporný  

a protikladný. Obecně platí, že čím se jedinec více odlišuje od průměru, tím větší má 

potíže uspokojovat svoje potřeby. 

Učitel by měl ve třídě vytvořit cílovou atmosféru, která by dovolila dítěti 

vyjádřit své city ke škole či učiteli. Žákovi má být dovoleno, aby se po všech stránkách 

projevil beze strachu z kritiky. Škola dává žákovi příležitost systematicky se hodnotit, 

srovnávat s vrstevníky v různých situacích. Motivace je neoddělitelnou součástí učení. 

Jako při každé jiné lidské činnosti je hnací silou a regulátorem. Je zapotřebí její 

optimální míry, neboť jak úzká, tak i vysoká motivace snižuje výkon. Motivace je 
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nezbytným předpokladem jak energizace, tak regulace procesu učení. Vstupem dítěte do 

školy, je jeho motivační systém již zformován, ale není zdaleka vypracován. Utváří se 

teprve hodnotný a vztahový rámec. Proto má škola důležitou úlohu při vytváření  

a změnách motivačního systému. Dítě se učí samostatně, aktivně řeší problémy, 

vytvářet si pozitivní postoje k učení a k práci. Motivace je nezbytným předpokladem 

vyučovacího a výchovného procesu. 

Motivy trvají, pokud nejsou uspokojeny, a určují, jakému chování se naučíme. 

Chování je cílové. Žák je vždy nějak motivován ke školní práci, ovšem jeho motivy 

mohou být velmi různorodé. Některé motivy mohou vést dítě k učení, snahu dosáhnout 

souhlasu vrstevníků, dosáhnout spokojenosti rodičů, radost z učení atd. Obráceně je 

tomu i u motivů proti učení. 
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3 Motivační aktivity projektu NatTech MSK na SŠTZ NJ 

Na vycházejících žácích ZŠ se chce, aby se profilovali, respektive rozhodli  

o svém dalším působení ve společnosti. Po žácích věku dítěte se nechce vyzrálý 

společenský či dokonce politický názor. Chceme po žácích to, kam bude směřovat další 

jejich vzdělávání na střední škole. Někdo má již od nástupu do školy jasno, že chce být 

lékařem, hercem či popelářem. Jsou, ale žáci, kteří teprve během devíti let docházky na 

ZŠ hledají svou profilaci. V projektu NatTech MSK se objevuje slovo podpora 

přírodovědných a technických oborů. Jak tedy tomu rozumět a převést tyty myšlenky 

mezi žáky ZŠ. Motivace pro rozhodnutí, kam po ZŠ, byla v tomto projektu velmi 

významná. Na naší SŠTZ NJ jsme přemýšleli jak a čím oslovit právě nerozhodnuté žáky 

anebo přesvědčit i ty, co již od vstupu do školy měli jasno o svém směřování. Připravili  

jsme několik aktivit, které měly motivovat žáky k tomu, aby se přihlásili ke studiu na 

technických a přírodovědných oborech. Naše SŠTZ NJ má tu výhodu, že námi 

vyučované obory jsou takto zaměřeny. Sám jsem měl v realizačním týmu úlohu 

koordinátora těchto motivačních aktivit pro ZŠ. 

Nyní se zaměřím na jednotlivé aktivity, které měly motivovat žáky ZŠ pro 

studium těchto oborů. U jednotlivých aktivit bude jejich popis, stanovení cíle, motivační 

metody, tak jak jsem se o nich zmínil v úvodu své práce. V příloze jsou uloženy 

fotografie, které vystihují podstatu jednotlivých aktivit. 

3.1 Technický kroužek 

Technický kroužek byl určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Do kroužku chodili jak 

chlapci, tak i dívky. S novými RVP pro ZŠ, bylo u všech ZŠ omezeno Praktické 

vyučování – dílny a tyto hodiny byly převedeny do všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Žáci ve všech námi spolupracujících školách měli naposledy dílny v 7. ročníku. Proto 

tuto naši nabídku využili žáci všech pěti ZŠ. Přihlášení do TK bylo dobrovolné. Již 

během prvních schůzek, bylo vidět, že práce žáky velice baví, mohou-li si něco sami 

vyrobit, i když pod dohledem učitele a starších žáku SŠ. Byl kladen důraz na to, aby 

vždy něco vytvořili a výtvor si mohli odnést domů (Obrázek 1). 
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Cílem bylo záživnou a nenásilnou formou seznámit žáky s jednotlivými, námi 

vyučovanými obory, ukázat, s čím pracuje zámečník, truhlář, instalatér, zedník, obráběč 

kovu a jak je složité napsat program pro obrábění materiálu na CNC stroji. 

Motivační metody byly: problémové učení, brainstorming, učení činností. 

3.2 Přírodovědný kroužek 

Kroužek byl určen pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se zajímají o přírodu, biologii.  

V tomto kroužku bylo více dívek, které zajímá tato činnost. Žáci získali nové vědomosti 

a zkušenosti. Sami si v tomto kroužku mohli vyzkoušet například pitvu srdečního svalu 

prasete. V našich laboratořích, ale i v přírodě, měli možnost si prakticky vyzkoušet 

teoretické postupy, se kterými se seznámili a naučili se je využívat v praktických 

podmínkách. Velkému zájmu se těšily odborné exkurze a terénní cvičení, kdy se žákům 

věnovali odborníci z praxe (Obrázek 2). 

Cílem bylo touto činností zaujmout a rozvinout zájem o živou i neživou přírodu. 

Motivační metody byly: problémové učení, brainstorming, učení činností, 

pozorování. 

3.3 Soutěž Šikovné ruce 

Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9 tříd, kdy soutěžila dvojčlenná družstva. Jeden 

ze soutěžících ve strojním zadání a druhý v zadání zpracování dřeva. Soutěž byla 

časově limitována 120 minutami. V tomto časovém úseku museli strojaři orýsovat plech 

podle zadané technické dokumentace, další výrobek museli zpilovat a nařezat na 

požadovaný rozměr. Posledním úkolem bylo vyrobit z jednotlivých součástí obrázek 

podle výkresové dokumentace. V dřevařské části soutěže museli soutěžící vyrobit 

drobný truhlářský výrobek – šperkovnici. Každá operace byla bodově hodnocena. 

Jednotliví vítězové si odnesli ceny a taktéž na památku svůj soutěžní výrobek. Vítězné 

družstvo obdrželo hodnotnou cenu, která bude využita v hodinách dílen (Obrázek 3). 

Cílem soutěže bylo nabídnout i méně nadaným žákům účastnit se soutěže, kde se 

hodnotí manuální šikovnost a ne vědomosti. 

Motivační metody byly: soutěž, tvořivost 
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3.4 Ekohraní 

Soutěž byla určena pro žáky ZŠ. Byla rozdělena obtížností pro první stupeň ZŠ, 

tak i pro druhý stupeň. Soutěžní tým musel být složený ze zástupců obou stupňů. 

Soutěžící plnili na jednotlivých pracovištích soutěžní úkoly, které byly odstupňovány 

podle náročnosti. Touto hravou formou se seznámili s odbornými učebnami pro chemii 

a biologii, fyziku anebo v areálu školy s praktickou ochranou přírody. Vítězové byli 

odměněni cenami. V rámci našich přijímacích kritérií se zohledňovala účast na této 

soutěži (Obrázek 4). 

Cílem bylo seznámit soutěžící s živou i neživou přírodou, nadchnout soutěžící 

pro studium přírodovědných oborů. 

Motivační metodou byly: soutěž, tvořivost, brainstorming. 

3.5 Program společného učení 

Tato aktivita byla určena pro žáky 7. až 9. tříd. ZŠ mají zahrnuto ve svých ŠVP  

odpovědnou volbu povolání v předmětu Občanská výchova. Společně s žáky SŠTZ NJ 

strávili4 vyučovací hodiny přímo v dílnách školy. V tomto čase navštívili jednotlivá 

pracoviště školy, kde se přímo zapojili do společné výuky učebního oboru zámečník, 

instalatér, truhlář a zedník. Kromě společného učení si žáci ZŠ mohli sami vyzkoušet, 

s čím žáci SŠ pracují, jaké postupy používají. Museli týmově spolupracovat, aby si 

mohli něco vyrobit a odnést domů. Tato aktivita měla u žáků ZŠ velký ohlas právě 

proto, že si sami mohli vyzkoušet, co takový budoucí odborník musí umět a zvládat, 

s jakou technikou pracuje (Obrázek 5).  

Cílem bylo pomoci ZŠ s výukou ŠVP. Základní školy si samy mohly určit téma, 

které jsme společně odučili. Žáci měli možnost si vyzkoušet zařízení, které na ZŠ 

nemají. Dalším cílem bylo vyzkoušet si pracovní režim při odborném výcviku a taktéž 

si uvědomit, co mohou od výuky v budoucnu očekávat.  Díky společnému učení se žáci 

mohli pobavit se staršími spolužáky a zeptat se na jakékoliv otázky. 

Motivační metodou byly: programové učení, brainstorming, kooperativní 

vyučování a učení, problémové vyučování. 
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3.6 Využívání odborných učeben 

Při této aktivitě žáci ZŠ využívali naše odborné učebny chemie a biologii, 

fyziky. Aktivita byla určena žákům druhého stupně ZŠ. Vybavenost a odborný personál 

umožnil splnit učební osnovy daného ročníku ZŠ. Byl individuálně nabízen výukový 

program, který naplnil učební plány ZŠ. Při výuce bylo využito moderních didaktických 

pomůcek, s kterými jsme mohli demonstrovat pokusy od rozborů půdy až po fyzikální 

zákony (Obrázek 6). 

Cílem bylo na praktických ukázkách a pokusech předvést platnost přírodních 

zákonů. 

Motivační metodou byly:kooperativní vyučování a učení, tvořivost, problémové 

učení, učení činnostem. 

3.7 Letní soustředění TK a PK 

Týdenní soustředění bylo určeno pro členy těchto kroužků. S návrhem aktivity 

přišli zástupci ZŠ při společném plánování v realizačním týmu. Každý kroužek měl svůj 

plánovaný program, který se skládal z odborných exkurzí ve firmách, z návštěv 

přírodních zajímavostí, terénních cvičení nebo z výukových programů zaměřených na 

jednotlivé kroužky. Tímto soustředěním vyvrcholilo působení v kroužcích. I během 

pobytu se pracovalo na prezentacích a jejich předvedení ostatním účastníkům. Např. se 

vytvářely totemy, které jsou nyní umístěny v areálu naší školy. Kromě pracovních 

činností se nezapomnělo na motivační programy, zaměřené na spolupráci v týmu  

a poznávání kamarádů ze ZŠ. Proběhl táborový oheň a další aktivity spojené s táborem. 

I při této akci byli zapojeni žáci SŠTZ NJ, byli nápomocni při plnění jednotlivých úkolů 

(Obrázek 7). 

Cílem bylo nabídnout žákům ZŠ a SŠTZ NJ společný týden, kdy mohli společně 

pracovat, vyměňovat si svoje zkušenosti se studiem daných oborů. 

Motivační metodou byly: problémové vyučování, soutěže, programové učení, 

rozmanitost ve vyučování, tvořivost, brainstorming, pozorování. 
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3.8 Návštěva vysoké školy UP v Olomouci 

Naše SŠTZ NJ je zařazena mezi fakultní školy Přírodovědecké fakulty UP 

v Olomouci. Při této aktivitě bylo umožněno žákům SŠTZ NJ prožít týden na fakultě, 

kde se o žáky starali univerzitní odborníci. Žáci využívali laboratoře vybavené 

nejmodernějšími přístroji, prožili si systém přednášek i studentský život na kolejích. 

Během týdenního pobytu museli teoreticky i prakticky zadaný úkol vyřešit. Každá 

skupina studentů měla pro splnění úkolu svého vedoucího z řad pracovníků fakulty, 

kteří je vedli a provázeli v laboratořích. Během pobytu měli připravit prezentace a před 

žáky ZŠ pak předvést či demonstrovat vyřešení daného úkolu (Obrázek 8). 

Cílem bylo ukázat žákům ZŠ, co museli řešit. Dalším cílem této akce bylo 

předvést žákům ZŠ možnosti, čeho lze dosáhnout, pokud se budou soustavně 

připravovat na své budoucí povolání.  

Motivační metodou byly: tvořivost, kooperativní vyučování a učení, učení 

činnosti, problémové učení. 

3.9 Odborné exkurze ve vybraných firmách. 

Aktivita byla zaměřena na žáky 8. a 9. tříd, v menší míře i 6. a 7. třídy. Žáci ZŠ 

navštívili vybranou strojírenskou firmu a formou odborné exkurze se seznámili 

s výrobním programem, odbornými pracoviště mi a v praxi viděli jednotlivé profese 

(Obrázek 9).  

Cílem bylo umožnit žákům ZŠ prohlídku firmy, ukázat, kolik je třeba práce, než 

se vyrobí například nákladní automobil. 

Motivační metodou byly: rozmanitost ve vyučování. 

3.10 Svět techniky 

Svět techniky byl určen pro žáky ZŠ. Žáci navštívili Velký svět techniky a Malý 

svět techniky U6, které jsou vybudovány v oblasti Dolní Vítkovice. Mezi vystavenými 

exponátyse žáci nenásilnou a velice zábavnou formou seznámili, jak fungují fyzikální 

zákony, jaká technika se používala dřív a dnes. Žáci si mohli vyzkoušet například 
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obráběcí centrum, použití síly na páce a další zajímavé pokusy. I zde se žáci dozvěděli 

od průvodce další zajímavosti o vystavených exemplářích (Obrázek 10). 

Cílem bylo ukázat, jak v praxi se využívají přírodní zákony, technické 

dovednosti a taktéž ukázat na úspěchy technicky vzdělaných pracovníků. 

Motivační metodou byly: učení činnosti, tvořivost, rozmanitost ve vyučování.  

U všech námi pořádaných aktivit, bylo cílem působit na žáky vycházejících 

ročníků tak, aby se rozhodli pro studium přírodovědných a technických oborů. Sami 

žáci mohli zjistit, že tato volba jim umožní najít na trhu práce uplatnění, jak 

v dělnických, tak i v technických a řídících pozicích. 
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4 Dotazníkové šetření mezi žáky ZŠ zapojených do NatTechu 

MSK 

4.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je popis motivačních aktivit, které jsme použili 

v NatTechu MSK. Zjistit, které aktivity se osvědčili pro motivování žáků při dalším 

rozhodování, na jaký druh vzdělávání se přihlásit. V praktické části je cílem získat 

informace, které nám dají odpověď na otázku, jestli projekt NatTech MSK byl tím 

hlavním zdrojem informací pro další směřování vzdělávání v technických  

a přírodovědných oborech. 

4.2 Vzorek respondentů 

Dotazníkové šetření proběhlo ve školním roce 2014 – 2015 na pěti ZŠ, které se 

společně s naší školou zapojily do NatTechu MSK. Žáci odpovídali během měsíce 

května a června roku 2015, kdy již žáci 9. tříd měli odevzdané zápisové lístky na SŠ. 

Seznam základních škol: 

 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, 

 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 

 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, 

 Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, 

 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek. 

Respondenty byli žáci 8. a 9. tříd ze základních školu okresu Nový Jičín. Tři ZŠ 

přímo z okresního města Nový Jičín. Nový Jičín je město, které má cca 24 000 

obyvatel, průmysl je převážně strojírenský (například Dotex, s.r.o. Nový Jičín, Varroc 

Lighting Systems, s.r.o. Nový Jičín atd..).  ZŠ Tyršova měla celkem 593 žáků, ZŠ 

Komenského 66 vyučovala 602 žáků a ZŠ Komenského 68 navštěvovalo 501 žáků. 

Další spolupracující školou byla ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, kterou navštěvovalo 308 

žáků. Město Fulnek má cca 5 800 obyvatel, ve městě jsou strojírenské firmy (například 

R-Fin s.r.o. Fulnek, MORAVIA Stamping a.s. Fulnek, Formprojekt s.r.o. Fulnek atd..). 

Poslední základní škola se nachází v městyse Suchdol nad Odrou, kterou navštěvovalo 
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196 žáků. V Suchdole nad Odrou jsou strojírenské firmy (například Romotop s.r.o. 

Suchdol nad Odrou, NC-Line s.r.o. Suchdol nad Odrou atd..). 

Žáci 8. tříd měli v tomto období za sebou přehlídku Technických profesí, která 

jim umožnila seznámit se, co jednotlivé technické profese vytvářejí, s čím pracují. Sami 

měli možnost si vyzkoušet jednotlivé profese, zasoutěžit si v technických dovednostech. 

Na této přehlídce se prezentují jen dvě SŠ s technickým zaměřením. Velice motivující 

je i ten fakt, že se žáci mohou setkat s personalisty strojírenských firem a zajímat se, 

jaké profese zaměstnavatelé potřebují, jaké jsou možnosti stipendijních programů  

a další zajímavosti. Přehlídku zaštiťuje ÚP Nový Jičín a strojírenské firmy z regionu. 

Pro upřesnění je třeba doplnit i to, že v Novém Jičíně působí pět ZŠ, ve Fulneku 

jsou dvě ZŠ a v Suchdole nad Odrou jedna ZŠ.  

4.3 Metoda šetření 

Výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření. Dotazník pro respondenty 9. tříd 

byl složen ze 17 otázek. Patnáct otázek bylo uzavřených a jen dvě otevřené. V šetření 

jsem se zajímal například o povolání rodičů, do jakého oboru vzdělávání jsou přijati, 

jestli NatTech MSK pomohl při výběru budoucího povolání, kdo měl hlavní slovo při 

výběru oboru či zda ÚP pomohl s testováním k volbě povolání a jestli se na tomto 

základě rozhodli pro studium. Dotazník je přílohou bakalářské práce. Dotazník jsem 

sestavoval sám a jednotlivé otázky jsem konzultoval s VP ZŠ Komenského 66 Nový 

Jičín. U respondentů 8. tříd jsem se 12 otázkami (10 uzavřených a 2 otevřené) na 

povolání rodičů, zda by chtěli mít vzdělání jako rodiče, jestli NatTech MSK jim pomohl 

s rozhodnutím o budoucím uplatnění. I tento dotazník je přílohou bakalářské práce.  

4.4 Výsledky šetření 

4.4.1 Složení respondentů 

Celkově odpovědělo 290 žáků z pěti ZŠ, které se nacházejí ve třech spádových 

obcích. Pro grafické vyjádření jsem spojil tři ŽŠ z Nového Jičína do jedné spádové 

oblasti Nový Jičín. Dále jsem rozdělil respondenty podle pohlaví. Celkově se zapojilo 

152 dívek a 138 chlapců. Velikost takového vzorku respondentů umožní objektivní 

zjištění, zda motivační aktivity pomohly žákům ZŠ k podání přihlášky ke studiu 
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technického a přírodovědného vzdělávání. Respondenti odpovídali i na otázku, zda 

NatTech MSK splnil jeden ze svých cílů, a sice přesvědčit žáky, aby šli studovat 

technické a přírodovědné obory.  

 

Graf 1 Složení respondentů 
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Graf 2 Složení respondentů 
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4.4.2 Povolání rodičů 

Moravskoslezský kraj je zaměřen na strojírenství. Z grafu je vidět, že i rodiče 

žáků ZŠ nejvíce pracují v těchto oborech. V grafu číslo čtyři by měl být viděn 

předpoklad, zda děti vidí ve svých rodičích vzor svého uplatnění na trhu práce. Z grafu 

se dá vyčíst, že nejvíce rodičů pracuje ve strojírenství. Jak jsem se zmínil výše, 

strojírenské podniky jsou největší zaměstnavatelé ve všech třech obcích. 

V grafu číslo pět až sedm se tento předpoklad nepotvrzuje. Tato informace může 

znamenat i to, že žáci nevěří uplatnění v oborech svých rodičů anebo, že svoji 

budoucnost mají spojenou s jinými obory. Stále však nejvíce respondentů chce 

pokračovat ve strojírenství. 

 

Graf 4 Povolání rodičů žáků 9. tříd 
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Graf 5 Budou děti vykonávat povolání rodičů – žáci 9. tříd 
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Graf 7 Budou děti vykonávat povolání rodičů – žáci 9. tříd 
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chtějí uspět na trhu práce, musí být na tuto možnost připraveni i po stránce dosaženého 

vzdělání. Respondenti si sami uvědomují, že když získají co možná nejvyšší vzdělání, 

nebude problém se uplatnit na trhu práce. Stále vedou obory vzdělání spojeny 

s NatTechem MSK. Z tohoto úhlu pohledu se zdá, že projekt splnil očekávání. 

 

Graf 8 Budoucí dosažené vzdělání žáků 9. tříd 

Fulnek 

Suchdol nad Odrou 

Nový Jičín 

jít hned 
pracovat střední  

vzdělání s 
výučním 

listem 

středni 
vzdělání s 
maturitní 
zkouškou 

vysokoškolské 

3 
3 

3 
12 

3 
3 

13 

1 
11 

30 

51 
Budoucí dosažené vzdělání 



35 

 

 

Graf 9 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd 

 

Graf 10 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd 
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Graf 11 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd 
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V grafu číslo dvanáct je vidět, že ve Fulneku chce studovat technické  

a přírodovědné obory nejvíce žáků. Důvodem je i to, že strojírenské firmy mají stále 

dobrý zvuk v regionu. 

 

Graf 12 Studijní obory žáků 9. tříd 
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Graf 13 Studijní obory žáků 9. tříd 
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Graf 14 Studijní obory žáků 9. tříd 
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Ze zjištění respondentů se dá usoudit, že nejlepší naše aktivita, kterou jsem 

popsal v kapitole číslo tři, byla návštěva Velký svět techniky a Malý svět techniky U6, 

které jsou vybudovány v oblasti Dolní Vítkovice. Respondenti devátých tříd nejvíce 

preferovali aktivitu: Program vzájemného učení. 

 

Graf 15 Pomoc projektu při rozhodování 
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4.4.6 Karierní poradenství 

S volbou budoucího povolání a motivací je spojena aktivita ÚP – kariérní 

poradenství, kde žáci ZŠ prochází testováním. Cílem testování je zjistit studijní 

předpoklady pro daný typ školy a oboru. Výjimkou nebyli ani žáci, kteří prošli 

NatTechem MSK. Přesto jsou zde rozdílné údaje, které jsou v jednotlivých grafech. Při 

dotazu, zda ÚP pomohl s volbou budoucího povolání, 86 % respondentů odpovědělo ne. 

Další dotaz zjišťoval, zda testování pomohlo k výběru povolání. Odpovědělo již 61 % 

ne a přihlášku podalo na těchto podkladech 25 % respondentů.  

 

Graf 17 Pomoc ÚP s volbou povolání 
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Graf 18 Pomoc testování pro volbu budoucího povolání 

 

Graf 19 Přihláška na základě testování 
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měli přicházet pro informace.  Tak, jak se mění člověk, tak přichází zjištění, že 

přehlídka SŠ je již překonaná v takové formě jak ji známe – statické nabízení studijních 

oborů jednotlivými SŠ. Zdá se, že žáci dávají přednost akčnímu výběru, jako je 

Přehlídka technických profesí. 

 

Graf 20 Kde žák získal informace pro výběr budoucí povolání 
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5 Zájem o technické a přírodovědné obory na ZŠ Komenského 

66, Nový Jičín 

Rozhodnutí o volbě povolání na základní škole je významným krokem, který 

může výrazně ovlivnit úspěšnost budoucího absolventa při jeho vstupu na trh práce. 

Rozhoduje-li se žák o své profesní orientaci, rozhoduje se nejen o svém budoucím 

povolání, ale také o jedné z mnoha cest.  

K hlavním úkolům výchovného poradce patří: podpora profesní orientace žáků  

a jejich optimální vzdělávací dráhy, poskytování a zprostředkování potřebných 

informací, poskytování a zabezpečování řady poradenských služeb, mezi které 

například patří testování žáků, konzultace s rodiči, organizování besed, pomoc při 

vyplňování přihlášek. Kariérový poradce zabezpečuje ve škole takové podmínky, aby 

žáci byli co nejlépe připraveni na odpovědné rozhodování o volbě svého povolání, 

koordinuje a zabezpečuje řadu činností v oblasti vzdělávací, výchovné a informačně 

poradenské.  

Na škole se testují žáci a výsledky jsou sdělovány testovaným žákům i rodičům. 

Tento zvolený postup je velmi vhodný, výsledky většinou odpovídají předcházejícím 

šetřením v rámci výuky předmětu Svět práce, ve kterém se žáci učí poznávat své 

schopnosti, hodnoty a zájmy a také poznávají různé obory a profese lidské činnosti. 

Toto je kladně hodnoceno jak ze strany rodičů, tak i ze strany testovaných žáků.  

Naše SŠ spolupracuje s touto ZŠ a nabízí jednotlivé motivační aktivity, které ZŠ 

využívá. Na základě této spolupráce se počet žáků, kteří chtějí studovat technické  

a přírodovědné obory drží poměrně vysoko. V grafu je vidět stoupající tendenci těch, 

kteří se rozhodli pro tento druh studia. ZŠ Komenského 66 měla ve školním roce  

2010 – 2011 53 vycházejících žáků, rok 2011 – 2012 78 žáků, 2012 – 2013 83 

vycházejících, rok 2013 – 2014 87 žáků a v roce 2014 – 2015 78 žáků. Taktéž je vidět 

nárůst v letech, kdy probíhal NatTech MSK (2013 – 2015).  
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Graf 21 Zájem žáků o technické a přírodovědné obory 

  

36 % 

47 % 

38 % 

42 % 

46 % 

Rok 2010 - 2011 Rok 2011 - 2012 Rok 2012 - 2013 Rok 2013 - 2014 Rok 2014 - 2015 

Počet žáků vycházejících do technických a 
přírodovědných oborů             



46 

 

6 Závěr 

Zadaný cíl bakalářské práce se podařilo naplnit. V úvodu jsem provedl 

teoretické shrnutí, které je spojeno s motivací žáků ZŠ. Provedl jsem vysvětlení pojmů 

motivace, motivace k učení výkonnosti žáků, vyjmenoval jsem metody rozvíjení 

motivace, které jsme využili v projektu NatTech MSK, osvětlil jsem motivaci 

v pedagogickém procesu atd.  

V praktické části své práce jsem vyjmenoval a popsal jednotlivé motivační 

aktivity, které jsme používali na naší škole. Dotazníkové šetření dalo odpověď, zda 

vycházející žáci vidí svoji budoucnost spojenou s technickým a přírodovědným 

vzděláním. Obecně platí, že vzor rodiny by měl působit i na formování dětí – výběru 

budoucího povolání. Tímto dotazníkovým šetřením se potvrdilo, že tomu tak není. Je to 

dáno tím, že děti nevidí svoji budoucnost v oborech svých rodičů. Takové to zjištění se 

rozchází s tvrzením, že nejvíce respondentů vidí svoji budoucnost v technických  

a přírodovědných oborech. Tato část rozhodování stojí v budoucnu na podrobné 

zkoumání.  

Dá se říci, že nejvíce motivuje žáky k podání přihláška na střední školu vlastní 

prožitek, který jsme těmto žákům umožnili právě v jednotlivých motivačních aktivitách. 

Největší úspěch měl projekt vzájemného učení. 71 respondentů devátých tříd dalo tuto 

aktivitu na první míst. Naproti tomu respondenti osmých tříd preferovali návštěvu 

Velkého světa a Malého světa techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Podařilo se zjistit, 

kdo nejvíce ovlivňuje žáky k podání přihlášky na střední školu a zda poradenská centra 

vedena ÚP by ta rozhodující pro výběr povolání. 

 

  



47 

 

7 Seznam použité literatury 

1. HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 1997, 

119 s. ISBN 80-7168-406-6.  

2. NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování. 3., přepracované vydání. Praha: 

Triton, c2014, 599 stran. ISBN 978-80-7387-830-6. 

3. HOMOLA, Miloslav. Motivace lidského chování. 2. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1977, 359 s.  

4. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. 

zrcadle] vědomí a jednání. 3., opr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009, 523 s. ISBN 

978-80-87029-62-6.Dostupné z: 

http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20092008247_1.pdf.  

5. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., revidované a doplněné 

vydání. Praha: Grada, 2010, 208 stran. ISBN 978-80-247-3133-9. Dostupné z: 

http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20092027391_1.pdf  

6. HVOZDÍK, Ján. Základy školskej psychológie. 1. vyd. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1986, 354 s. 

7. BRANDSTÄTTER, Otto J.H.: Handbuch der allgemeinen Psychologie 

Rotivation und Emotion, Gőttingen – Bern – Wien – Paris... Hogfrehe 2009. 

8. OBUCHOWSKI, Kazimierz. Psychológia ľudských snažení. 1. vyd. Bratislava: 

Obzor, 1969. 

9. Evaulvační dotazník – volba povolání. Dostupné z: 

https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/1ONLq9tfFHhJP9QBPB5hvQ8kOWIlo_72B

LIAuis8_sQg/viewform 

10. Evaulvační dotazník – žáci osmé třídy. Dostupné z: 

https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/104mXn-PIcUdALniCDbjlUckqMH241-

RFSDA0MExcmNk/viewform 

11. Projekt Moravskoslezského kraje „Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Dostupné z:  

http://nattech.kr-moravskoslezsky.cz 

12. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z: 

http://www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/SVP-2014.pdf 

http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20092027391_1.pdf
https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/1ONLq9tfFHhJP9QBPB5hvQ8kOWIlo_72BLIAuis8_sQg/viewform
https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/1ONLq9tfFHhJP9QBPB5hvQ8kOWIlo_72BLIAuis8_sQg/viewform
https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/104mXn-PIcUdALniCDbjlUckqMH241-RFSDA0MExcmNk/viewform
https://docs.google.com/a/tznj.cz/forms/d/104mXn-PIcUdALniCDbjlUckqMH241-RFSDA0MExcmNk/viewform
http://nattech.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/SVP-2014.pdf


48 

 

13. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015.Základní škola a mateřská škola 

Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace. Dostupné z: 

http://www.skolasuchdol.cz/SiteCollectionDocuments/Formulare/vyr-zpr-14-15-15-10-

07%20%28002%29.pdf 

14. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola 

Nový Jičín, Tyršova1, příspěvková organizace. Dostupné z: 

http://www.tyrska.cz/SiteCollectionDocuments/Vyrocni-

zpravy/Vyrocni%20zprava%202013-2014.pdf 

15. Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015. Základní škola Nový Jičín, 

Komenského 68, příspěvková organizace. Dostupné z: 

http://www.zsko68nj.cz/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/vyrzprava1415.pdf 

16. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, 

příspěvková organizace. Dostupné z:  

http://www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-

zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C5%A1koly-2014-2015.pdf 

17. Základní informace o městě Nový Jičín. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn 

18. Základní informace o městě Fulnek. Dostupné z:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulnek 

19. Základní informace o městyse Suchdol nad Odrou. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_nad_Odrou 

 

  

http://www.skolasuchdol.cz/SiteCollectionDocuments/Formulare/vyr-zpr-14-15-15-10-07%20%28002%29.pdf
http://www.skolasuchdol.cz/SiteCollectionDocuments/Formulare/vyr-zpr-14-15-15-10-07%20%28002%29.pdf
http://www.tyrska.cz/SiteCollectionDocuments/Vyrocni-zpravy/Vyrocni%20zprava%202013-2014.pdf
http://www.tyrska.cz/SiteCollectionDocuments/Vyrocni-zpravy/Vyrocni%20zprava%202013-2014.pdf
http://www.zsko68nj.cz/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/vyrzprava1415.pdf
http://www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C5%A1koly-2014-2015.pdf
http://www.komenskeho66.cz/wp-content/uploads/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-%C5%A1koly-2014-2015.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_nad_Odrou


49 

 

8 Seznam zkratek 

DOD – Den otevřených dveří 

Gema – Přehlídka středních škol v okrese Nový Jičín 

NatTech MSK – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 

Moravskoslezském kraji  

PK – Přírodovědný kroužek 

RVP – Rámcové vzdělávací plány 

SŠTZ NJ – Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace 

SŠ – Střední škola 

ŠVP – Školní vzdělávací plány 

TK – Technický kroužek 

UP Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci 

U6 – Malý svět techniky 

ÚP – Úřad práce 

VP – Výchovný poradce 

ZŠ – Základní škola 

 

  



50 

 

9 Seznam grafů 

Graf 1 Složení respondentů .................................................................................... 29 

Graf 2 Složení respondentů .................................................................................... 30 

Graf 3 Složení respondentů .................................................................................... 30 

Graf 4 Povolání rodičů žáků 9. tříd........................................................................ 31 

Graf 5 Budou děti vykonávat povolání rodičů – žáci 9. tříd ................................ 32 

Graf 6 Budou děti vykonávat povolání rodičů – žáci 9. tříd ................................ 32 

Graf 7 Budou děti vykonávat povolání rodičů – žáci 9. tříd ................................ 33 

Graf 8 Budoucí dosažené vzdělání žáků 9. tříd..................................................... 34 

Graf 9 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd .................................................... 35 

Graf 10 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd .................................................. 35 

Graf 11 Jaký obor by chtěli studovat žáci 9. tříd .................................................. 36 

Graf 12 Studijní obory žáků 9. tříd ........................................................................ 37 

Graf 13 Studijní obory žáků 9. tříd ........................................................................ 38 

Graf 14 Studijní obory žáků 9. tříd ........................................................................ 39 

Graf 15 Pomoc projektu při rozhodování .............................................................. 40 

Graf 16 Pomoc projektu při rozhodování .............................................................. 40 

Graf 17 Pomoc ÚP s volbou povolání ................................................................... 41 

Graf 18 Pomoc testování pro volbu budoucího povolání ..................................... 42 

Graf 19 Přihláška na základě testování.................................................................. 42 

Graf 20 Kde žák získal informace pro výběr budoucí povolání .......................... 43 

Graf 21 Zájem žáků o technické a přírodovědné obory ....................................... 45 

 

  



51 

 

10 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Technický kroužek ............................................................................... 61 

Obrázek 2 Přírodovědný kroužek .......................................................................... 61 

Obrázek 3 Šikovné ruce .......................................................................................... 62 

Obrázek 4 Ekohraní ................................................................................................ 62 

Obrázek 5 Společné učení ...................................................................................... 63 

Obrázek 6 Využití odborných učeben ................................................................... 63 

Obrázek 7 Letní soustředění TK a PK v Libotíně................................................. 64 

Obrázek 8 Návštěva UP Olomouc ......................................................................... 64 

Obrázek 9 Odborná exkutze Tatra Kopřivnice ..................................................... 65 

Obrázek 10 Návštěva U6 - Malý svět techniky .................................................... 65 

Fotografie jsou archivem autora. 

  



52 

 

11 Přílohy 

11.1 Příloha č. 1: Evaulvační dotazník - volba povolání 

 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví. 

hoch  

dívka  

 

Otázka č. 2: Odkud jste - spádová oblast. 

Fulnek  

Nový Jičín  

Suchdol nad Odrou 

 

Otázka č. 3: Jaké povolání vykonávají Vaši rodiče. 

V jakém oboru pracují například soustružník - obor strojírenství nebo kadeřnice - 

služby. Zatrhněte jen dvě možnosti. 

strojírenské  

ekonomické  

přírodovědné 

ve službách  

zdravotnické  

elektrotechnické  

chemické  

vzdělávání  

gastronomické  

státní správa  
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Otázka č. 4: Chcete vykonávat povolání, jako Vaši rodiče. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 5: Do jakého oboru vzdělávání jste přijati. 

Jsem přijat do oboru zámečník - strojírenské obory nebo ekologie - přírodovědné 

vzdělávání, kadeřnice – služby. 

strojírenské  

ekonomické  

přírodovědné  

zdravotní  

elektrotechnické  

chemické  

gastronomie  

obchodní akademie nebo lycea  

gymnaziální  

oděvní  

služby  

 

Otázka č. 6: Pomohl Vám při rozhodování vašeho budoucího vzdělávání projekt 

NatTech. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 7: Zúčastnili jste se některé aktivity v rámci projektu NatTech. 

Pokud jste se účastnili, zaškrtněte maximálně čtyři možnosti. 
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kroužek  

programy vzájemného učení - projektové dny  

odborné exkurze  

soutěže  

 

Otázka č. 8: Baví Vás technické nebo přírodovědné vzdělávání. 

technické vzdělávání  

přírodovědné vzdělávání  

 

Otázka č. 9: V jakém oboru chcete jednou pracovat. 

strojírenství  

ekonomika  

přírodovědné  

služby  

vzdělávání  

zdravotnictví  

chemické  

elektrotechnické  

státní správa  

gastronomie  

ostatní  

 

Otázka č. 10: Jakého vzdělání chcete dosáhnout. 

jít hned pracovat  

střední odborné s výučním listem  
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střední odborné s maturitní zkouškou  

vysokoškolské  

 

Otázka č. 11: Kdo měl hlavní slovo při výběru vašeho budoucího povolání.  

Obor je například kadeřnice, cukrář, zámečník, nástrojař… Zatrhni maximálně tři 

možnosti. 

rodiče  

kamarád  

výchovný poradce  

sám  

učitel  

dny otevřených dveří  

Gema - přehlídka středních škol  

prohlídka technických oborů  

 

Otázka č. 12: Co vás nejvíce zaujalo při projektových dnech. 

Projektovým dnem se myslí například U6, den na vysoké škole, program vzájemného 

učení atd.… Napište maximálně čtyři aktivity. 

 

Otázka č. 13: Pomohl Vám Úřad práce s volbou povolání. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 14: Pomohlo Vám testování k volbě povolání. 

Ano  

Ne  
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Otázka č. 15: Podali jste přihlášku na základě testování. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 16: Na jaký typ školy jste si podali přihlášku. 

gymnázium  

střední škola - výuční list  

střední škola - maturita  

 

Otázka č. 17: Jaký obor budete studovat. 
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11.2 Příloha č. 2: Evaulvační dotazník – žáci osmé třídy 

 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví. 

hoch  

dívka  

 

Otázka č. 2: Odkud jste - spádová oblast. 

Fulnek  

Nový Jičín  

Suchdol nad Odrou  

 

Otázka č. 3: Jaké povolání vykonávají tvoji rodiče. 

V jakém oboru pracují například soustružník - obor strojírenství nebo kadeřnice - 

služby. Zatrhněte jen dvě možnosti. 

strojírenské  

ekonomické  

přírodovědné  

ve službách  

zdravotnické  

elektrotechnické  

chemické  

vzdělávání  

gastronomické  

státní správa  
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Otázka č. 4: Chcete vykonávat povolání, jako Vaši rodiče. 

Ano  

Ne  

Nevím  

 

Otázka č. 5: Účastnil (a) ses nějaké aktivity v rámci projektu NatTech. 

Pokud ses zúčastnil nějaké aktivity z projektu NatTech, která byla nejlepší nebo ti dala 

nejvíce vědomostí či dovedností - vyber jen čtyři aktivity. Pokud ses nezúčastnil žádné, 

zaškrtni příslušnou možnost. 

projektový den  - v dílnách  

projektový den - laboratoře fyziky, chemie, přírodověda  

technický kroužek  

přírodovědný kroužek  

týdenní tábor Libotín 

Šikovné ruce  

Přírodohraní 

společné učení na UP v Olomouci  

návštěva U 6 Svět techniky ve Vítkovicích  

exkurze se zaměřením na techniku  

exkurze se zaměřením na přírodovědu  

nezúčastnil se žádné  

 

Otázka č. 6: Chtěl bys mít technické nebo přírodovědné vzdělání. 

Ano - technické  

Ano - přírodovědné  

Ne  
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Nevím  

 

Otázka č. 7: Baví tě manuální práce nebo jsi spíše přemýšlivý typ. 

manuální  

přemýšlivý  

 

Otázka č. 8: Navštívili jste již nějaký strojírenský podnik – firmu. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 9: Pomohl tobě projekt NatTechv rozhodnutí o tvém budoucím uplatnění na 

trhu práce. 

Ano  

Ne  

 

Otázka č. 10: V jakém oboru budeš hledat uplatnění na trhu práce. 

strojírenství  

ekonomika  

přírodovědné  

služby  

vzdělávání  

zdravotnictví  

chemické  

elektrotechnické  

státní správa  

gastronomie  
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ostatní  

 

Otázka č. 11: Víš, co bys mohl vykonávat za povolání, když se řekne, že máš 

přírodovědné vzdělání? 

  

Otázka č. 12: Víš, co bys mohl vykonávat za povolání, když se řekne, že máš technické 

vzdělání?
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11.3 Příloha č. 3: Fotodokumentace motivačních aktivit v rámci 

NatTechu MSK 

 

Obrázek 1 Technický kroužek 

 

Obrázek 2 Přírodovědný kroužek 
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Obrázek 3 Šikovné ruce 

 

Obrázek 4 Ekohraní 
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Obrázek 5 Společné učení 

 

Obrázek 6 Využití odborných učeben 
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Obrázek 7 Letní soustředění TK a PK v Libotíně 

 

Obrázek 8 Návštěva UP Olomouc 
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Obrázek 9 Odborná exkutze Tatra Kopřivnice 

 

Obrázek 10 Návštěva U6 - Malý svět techniky 
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11.4 Příloha č. 4: Ukázka výstupu z NatTechu MSK u ZŠ 

Komenského 66, Nový Jičín 

Projekt     

 

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ  

a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem  

a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými 

školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Obecným cílem projektu je 

neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v partnerských SŠ a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v 

Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře, 

odborné učebny a dílny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v 

partnerských SŠ a vzájemná spolupráce mezi partnerskými SŠ a ZŠ. 

V rámci projektu spolupracujeme se Střední školou technickou a zemědělskou 

Nový Jičín. Žáci základních škol mají možnost absolvovat část výuky přírodovědných  

a technických předmětů v laboratořích a dílnách střední školy pod vedením 

středoškolských učitelů. Na výuce se podílí i středoškoláci. Společně takto pracovali 

naši žáci a žáci SŠTZ v dílnách SŠTZ v Šenově u NJ jednak v rámci projektového dne – 

Zámečníci, určeného žákům 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti – svět práce. 

Dále v laboratořích SŠTZ v NJ – Žilině, kdy prováděli pitvu srdce a sestavovali 

elektrické obvody v nové učebně fyziky. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Palackého Olomouc v rámci Dne na VŠ. Projektové dny byly vždy zajímavé a úspěšné, 

zvláště projektový den (soutěž) - Šikovné ruce, kde jsme byli nejlepší v manuální 

zručnosti při obrábění kovu. 

Projekt NatTechje projekt dvouletý a za dobu trvání měli žáci naší školy 

možnost navštívit několik zajímavých expozic a exkurzí, které přímo navazovaly na 

Školní vzdělávací program. Byly to expozice Hvězdárna ve Valašském Meziříčí  

(žáci 5. ročníku – návaznost na předmět přírodověda), Technické muzeum v Kopřivnici  

a Štramberk (4. r. – vlastivěda), ZOO Ostrava (7. r. – přírodopis), U6 a oblast Dolních 

Vítkovic (8. a 9. r. – fyzika, chemie, dějepis, přírodopis, matematika, pracovní činnosti), 
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Mobilní planetárium (6. r. – zeměpis, 8. r. – fyzika), Zbrašovské aragonitové jeskyně (5. 

r. – přírodověda, vlastivěda), Svět techniky Ostrava (6. – 9. r. – fyziky, chemie, 

matematiky informatika, přírodopis, dějepis, pracovní činnosti).  

Součásti projektu byly i opakované mimoškolní aktivity a to přírodovědný  

a technický kroužek, které se konaly oba dva roky. Žáci naší školy navštěvovali 

přírodovědný kroužek, zaměřený hlavně na pokusy z biologie (preparace brouka), 

chemie (kvalita vody), fyziky, na ekologii a ochranu životního prostředí, exkurze do 

ZOO Lešná, na Štramberk, do Slezského muzea v Opavě, na farmu hospodářských 

zvířat do Bludovic.  Velký zájem byl i o technický kroužek a jeho aktivity v dílnách 

(zámečnické, instalatérské, dřevařské, obráběcí, stavební práce, programování)  

a exkurze do přečerpávací elektrárny na Dlouhé Stráně, do Dělostřelecké tvrze Hůrka, 

do Technického muzea v Ostravě, Brně a Prahy, kde se také projeli lodí po Vltavě, 

navštívili výstavu letectví a kosmonautiky. Loni v červnu se konal společný týdenní 

pobyt členů obou kroužků na Libotíně ve Štramberku. 

Cílem projektu NatTech byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

ve SŠ a ZŠ, a tento cíl byl na naší ZŠ určitě splněn. Nabídka aktivit byla velká  

a různorodá. Žáci ZŠ se ji snažili plně využít, a proto se všechny děti již od 4. ročníku 

zúčastnily alespoň jednou, některé i vícekrát nějaké aktivity. Nejvíce aktivit měli žáci  

8. a 9. ročníku.  

 


