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ÚVOD 

Proč j sem si vybrala téma motivace? 

Každé lidské jednání , činnost vyžaduje nějaký prvotní 

impuls k tomu, abychom určitou myšlenku zrealizovali. 

Jakákoliv aktivita je důsledkem incentivy. Ve výuce je to jeden 

z nejdůležitějších momentů - zájem o předmět nebo o osobnost 

učitele (pokud je zábavný, umí žáky zaujmout a získá si je, i 

když učí t řeba matemat iku či fyziku nebo další „méně oblíbený" 

předmět) n á m zajistí pozornost žáků. Pokud jsou motivováni, 

lépe se j im takový předmět učí, více si zapamatuj í z hodiny a 

doma si probranou látku jen zopakují. Nebo si hledají ve svém 

volném čase další informace a to proto, že je to baví, nikoli že 

j sou k tomu nuceni (ať již rodiči nebo pedagogy). 

Co se týče francouzského jazyka, měla j sem štěstí, že n a 

základní školu, kam j sem chodila, přišla Mgr. Zuzana 

Volinková, k terá si svým nadšením pro francouzský jazyk 

dokázala získat rodiče a následně i nás, žáky, kteří j sme díky ní 

absolvovali od 5. třídy rozšířenou výuku tohoto jazyka. Nejenže 

n á s dokázala nauči t základy francouzské gramatiky a slovní 

zásobu nezbytnou k tomu, abychom se domluvili ve Francii, ale 

také se jí podařilo vštípit n á m lásku к f rancouzskému jazyku a 

kul tuře . Nejvýznamnějším motivačním prvkem, kromě 

nakažlivého en tus iasmu paní učitelky Volinkové, byly týdenní 

výměnné pobyty se školou z Bain de Bretagne, které pro n á s 

naplánovala a uskutečnila , první již na jaře roku 1992, přitom 

s výukou francouzštiny j sme začali v září 1991. Základní 

význam přitom měla samozřejmě i změna režimu po listopadu 

1989 a otevření do té doby téměř neprostupných hranic. 

Záleží tedy hlavně n a osobnosti pedagoga, jeho vztahu 

к předmětu, který vyučuje a n a skutečnosti , j ak dokáže své 

žáky zau jmout a „nakazit" je svou láskou, nadšením a zájmem 
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o tento předmět. Z výuky se pak stane cesta za hlubším 

poznáním jeßch společné záliby, je-li možné to tak s nadsázkou 

nazvat, což je j istě pro obě strany zábavnější a přínosnější, než 

když mus í vyučující neustá le z pozice autority nařizovat, co si 

žáci „nabiflují", aby splnili učební plán. 

Na tomto místě mus ím zdůraznit , že diplomovou práci 

nepíši jen proto, abych mohla zdárně ukončit s tud ium n a 

pedagogické fakultě, ale především z toho důvodu, abych si 

prostudovala a osvojila poznatky a postupy z didaktiky 

f rancouzského jazyka, konkrétně motivace, kterou považuji za 

naprosto zásadní a klíčovou otázku vyučovacího procesu. Právě 

díky motivaci mohou žáci i s tudenti dosahovat lepších 

studijních výsledků, ale zároveň tak mohou získat zájem o další 

s tud ium a u jasni t si svou budoucí profesní orientaci. Může 

tedy i pomoci řešit krajně komplikované a problematické otázky 

volby středních nebo dokonce vysokých škol, do kterých často -

a ne vždy šťastně a citlivě zasahuj í rodiče. 

Problematika motivace mě zaujala již n a gymnáziu, když 

j sme tento problém diskutovali v rámci psychologie probírané v 

předmětu Základy společenských věd, dále pak na pedagogické 

fakultě, kde j sme objevovali různé aspekty motivace z hlediska 

školní psychologie, pedagogiky, obecné didaktiky a oborové 

didaktiky. Nejdříve j sem tyto poznatky aplikovala n a sebe, čímž 

j sem si zefektivnila proces učení a dosahovala j sem tak lepších 

studijních výsledků, než v době, kdy j sem se učila jen z 

nutnost i . Zároveň j sem tento přís tup к učení začala používat 

při výuce svých s tudentů , které j sem o něco později začala učit 

v rámci individuálních kurzů nebo výuky v jazykové škole. 

Velkou část z nich se mi podařilo přesvědčit, že se učí pro sebe 

(pro budoucí práci, s tudium, cesty do zahraničí). Setkala j sem 

se však i se studenty, kteří f rancouzšt inu brali pouze jako 

druhý povinný předmět, ze kterého nebudou maturovat , takže 
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se mu nechtěli věnovat více, než bylo nezbytně nutné , aby 

nepropadli. Důrazem n a praktickou část jazyka (objednání 

hotelu, j ídla v restauraci , základní konverzační obraty, poslech 

moderních písní a rozbor jejich textů apod. ) se mi podařilo 

přivést je к porozumění, že jazyk není jen školní vyučovací 

předmět, ale prakt ická dovednost, jež jim může přinášet užitek, 

zábavu, nové příležitosti a zážitky. 

Jelikož v jazykové škole učím také angličtinu, chtěla bych 

přistupovat к otázce motivace z pohledu didaktiky cizích jazyků 

Doufám proto, že se mi ve své práci podaří post ihnout všechny 

důležité komponenty týkající se motivace při výuce cizích 

jazyků. 
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1. MOTIVACE LIDSKÉHO CHOVÁNÍ 

Motivace je nesporně hnacím motorem veškeré lidské 

činnosti a její bližší poznání n á m pomáhá osvětlit příčiny 

lidského chování a jednání . Otázkou motivace se zabývají různé 

vědní disciplíny a především psychologie věnuje této 

problematice velkou pozornost. Na toto téma byla publikována 

nepřeberná ř ada děl a teorií. Nepřekvapí proto, že к výkladu 

motivace existují různé přístupy, například hédonistický, 

homeostatický, kognitivistický a humanistický.1 

Motivace je některými autoiy definována jako „souhrn 

činitelů, které podněcují , směruj í a udržují chování člověka'4 

J d e tedy o několik různých činitelů, což je nu tno zdůraznit , 

neboť mnoho pedagogů se mylně domnívá, že otázka motivace 

m á pouze dvě odpovědi: s tudent i buď motivováni j sou, nebo 

nejsou. Nevhodnost tohoto př ís tupu se plně projeví ve chvíli, 

kdy zvolená forma motivace není úspěšná . V této situaci by měl 

učitel přistoupit к aplikaci dalších motivačních pos tupů, pokud 

je však nezná nebo je neumí použít, stává se často bezradným 

a někdy až zoufalým. Takovéto psychické zatížení m á negativní 

dopad - v podobě únavy - nejen n a něj, ale může vést až 

к vzájemné averzi se studenty. Fakt, že se j edná 

o mnohovrstevnou strukturu motivace žáků, skládaficí se 

z mnoha motivačních činitelů, dokládají i v novější empirické 

výzkumy (Pavelková 1997, Pavelková, Hrabal 2000, Hrabal, 

Pavelková 2001).3 

1 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 12. 
2 HRABAL, V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologické otázky 
motivace ve škole, s. 16. 
3 К této problematice srov. např. PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků na 
konci ZŠ a na začátku střední školy; PAVELKOVÁ, I. - HRABAL ml., 
V., Motivace žáků ve škole. 
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1 . 1 . MOTIVACE К UČENÍ 

J a k již bylo uvedeno, motivace je jedním 

z nej významnějších faktorů ve vyučovacím procesu. Nejenže 

podsta tně zvyšuje efektivitu výchovně-vzdělávacího působení , 

ale m á rovněž výrazný vliv n a školní úspěšnos t žáků, ba 

dokonce i n a rozvoj jejich osobnosti. Motivace dává učebním 

činnostem subjektivní smysl, čímž ovlivňuje míru úsilí, kterou 

žák či s tuden t při učení vynakládá. „Motivace je jednou ze 

základních podmínek (někteří autoři tvrdí, že dokonce 

nejdůležitější podmínkou) efektivního učení, protože může mít 

pozitivní dopad n a koncentraci (pozornost) žáků, paměťové 

pochody (uložení a uchování v paměti), výdrž v učení, rychlost 

a h loubku učení, snížení únavy při učení atd. Motivace je také 

nu tnou podmínkou rozvoje schopností žáka. Na její úrovni a 

kvalitě záleží, zda bude žák využívat či nevyužívat svého 

schopnostního potenciálu, a tím i bude-li své schopnosti dále 

rozvíjet."4 

Nedostatek motivace mívá za následek selhání, a to nejen 

ve školním prostředí, ale i v životě. Proto je tato otázka tak 

zásadním problémem, který se snaží řešit učitelé spolu 

s některými rodiči a jejich dětmi. Všechny tyto skupiny si totiž 

uvědomují , že „problematika žákovské motivace se tak dostává 

do časových souvislostí života individua a úzce souvisí 

s autoregulací (respektive vzdělávací autoregulací), projevující 

se způsobilostí měnit a zdokonalovat sám sebe podle určitého 

plánu, utvářet sám sebe se zřetelem к určitým cílům, kterých 

m á být dosaženo. (...) Za podstatnou složku této 

autoregulativní kompetence a významný psychický regulativ 

považujeme způsobilost jedince orientovat se a pracovat 

s budoucnost í . Hluboký význam těchto zdatností spočívá 

12 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace ž á k ů к učení, s. 14. 
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zejména v tom, že napomáhaj í realizaci rozvojových 

a výkonových potencialit jedince."5 

12 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace ž á k ů к učení, s. 14. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA DIDAKTIKY CIZÍCH JAZYKŮ 

Výuka cizích jazyků se opírá o několik vědních disciplín 

z oblasti psychologie, pedagogiky, lingvistiky, sociologie, teorie 

komunikace, akustiky a dalších. Z nich jsou pro didaktiku 

cizích jazyků nej významnější první tři jmenované obory, což 

také potvrzuje historický vývoj. Zpočátku byla nej důležitější 

pedagogika, neboť se zabývala celým vzdělávacím procesem, 

včetně cizojazyčného vyučování. Později se o tuto oblast začala 

zajímat i lingvistika a psychologie, v jejichž rámci pak díky 

specializaci věd vznikala různá pojetí vyučování jazykům. Velký 

vliv n a koncepci cizojazyčného vyučování měly především 

psychologické teorie, avšak některé směry byly příliš 

j ednos t ranně zaměřeny, což někdy vedlo k nerozmanitosti a 

zanedbávání některých oblastí. Například tak docházelo 

к napros tému vyloučení mateřského jazyka nebo к povýšení 

mechanického drilu nad kognitivní postupy vyučování/• 

Důležitým momentem v dějinách cizojazyčného vyučování 

bylo osamosta tnění didaktiky cizích jazyků a vymezení jejího 

vlastního předmětu a metod zkoumání. J e to především metoda 

historická, k te rá se zabývá dějinami vyučování cizím jazykům a 

vývojem jejich teorií. Dále je to metoda empirická založená n a 

praxi, experimentech, poznání a analýze didaktické reality. 

Metoda teoretické analýzy se opírá o styčné vědy, zejména 

o lingvistiku, jelikož se zabývá otázkou vyučování jazyka a jeho 

užití v komunikaci . Čerpá také z psychologie a jejich 

jednotlivých odvětví, protože osvojování jazyka jako řečové 

činnosti se řídí především zákony lidské psychiky. Posledním 

důležitým zdrojem je samozřejmě pedagogika, neboť se zde 

j e d n á o vzdělávací a výchovný proces. Podstatou teoretické 

6 HENDRICH, J . : Didaktika cizích jazyků, s. 21-22. 
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analýzy je komplexní využití styčných věd a integrace jejich 

poznatků, faktů a metod.7 

2. 1. PSYCHOLOGICKÁ VÝCHODISKA DIDAKTIKY CIZÍCH 
JAZYKŮ 

Mezi psychologická východiska řadíme psychologii řeči, 

řečovou činnost a mezijazykový a vnitrojazykový transfer . 

Významnou úlohu zde hraje psychologie osvojování cizího 

jazyka. Jelikož cizí jazyky patří к poměrně těžkým vyučovacím 

předmětům, je zapotřebí využít všech prostředků a pos tupů, 

které by mohly tento proces usnadni t . Z tohoto důvodu je 

nezbytné znát psychologické činitele ovlivňující lidské učení, 

neboli tzv. determinanty. Tímto pojmem označujeme činitele, jež 

působí n a proces osvojování učiva. Ty nej důležitější se nazývají 

vývojové, poznávací, individuální a motivační.» Abychom 

pochopili, j akou roli hrají v p růběhu vyučování a učení, je 

nu tné se zaměřit n a jednotlivé zdroje a typy motivace. 

7 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 22. 
8 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 34-52. 
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3. ZDROJE MOTIVACE 

Zdroje motivace j sou dvojí - vnitřní, jež j sou tvořeny 

zejména potřebami jedince, vnější, mezi které řadíme popudy 

neboli incentivy. J a k o potřeby pak označujeme hierarchicky 

uspořádané motivační činitele, jež se projevují pocitem 

vnitřního nedos ta tku nebo přebytku. Primární j sou potřeby 

fyziologické tvořící naprostý základ potřeb jedince. Mezi ně 

řadíme potřebu dýchání, pří jmu potravy a vody, sexuální 

potřeby, mozkové aktivity a podobně. Sekundární potřeby, 

označované jako psychické, se utváří v p růběhu života, 

podléhají vlivům učení a j sou podmíněny společenským 

prostředím. Patří mezi ně potřeby sociální, poznávací, 

výkonové, estetické, seberealizační a další. U každého jedince 

probíhá vývoj těchto potřeb individuálně, a proto m á každý 

motivační zaměření osobnosti jiné.9 

Z hlediska školní motivace jsou významnější psychické 

potřeby, jelikož jsou získávány během života a podléhají vlivům 

učení. Tyto potřeby jsou vyvolávány a často i uspokojovány 

vnějšími podněty, incentivami, kterými jsou nejrůznější jevy, 

události, názoiy či předměty ovlivňující život jedince. Pozitivní 

incentivy vyvolávají chování směrem k nim. Patří mezi ně 

například pochvala či c h u t n á potrava. Negativní incentivy 

naopak podněcují chování opačné. Mezi ty můžeme zařadit 

hrozba, nechu tné jídlo a jiné. Negativní incentivy proto někdy 

vzbuzují potřebu například bezpečí, avšak nejsou schopny ji 

uspokojit . Takové incentivy, které jsou vázány n a vícero potřeb, 

nazýváme komplexní incentivy (sem patří například peníze).10 

Na základě vzájemného vztahu a interakce potřeb a j im 

odpovídajících incentiv vzniká motiv, který m á přímý vliv n a 

9 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáku к učení, s. 12-13. 
10 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 13. 
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j ednan í človeka. Pro učitele je zejména důležité, že chování 

žáka může vyplývat nejen z jeho potřeb, ale také hlavně 

z vnějšího popudu. Navíc jednotliví žáci mají různě rozvinuté 

potřeby, n a což mus í učitelé umět reagovat vhodně zvolenými 

formami učebních činností. Pokud jsou u některých silně 

rozvinuté poznávací potřeby (chuť se učit novým věcem, zájem 

o předmět apod.), pak je velmi lehké je zaujmout . Ovšem u řady 

jiných j sou právě poznávací potřeby rozvinuty jen velmi slabě. 

Situace je potom výrazně složitější a je t řeba využít vnější 

pobídky (incentivy), které se vážou n a poznávací potřeby a 

tímto způsobem je rozvíjet.11 

„Vlastní motivační procesy u jedince bývají většinou velmi 

složité. Především může být současně vzbuzeno (aktualizováno) 

více potřeb na jednou, případně j edna a ta s amá situace může 

obsahovat pozitivní a negativní hodnotu. V těchto případech 

hovoříme o motivačních konfliktech, které pro jedince nemusí 

být lehce řešitelné. Pro žáky je především velmi těžce řešitelný 

konflikt dvou i více negativních sil. Žák má napsa t domácí 

úkol, to je pro něho nepří jemné (úkol ho nebaví), navíc si s ním 

neví rady. Když úkol nenapíše, následuje trest (špatná známka, 

poznámka) nebo nelibost od učitele případně rodičů. Ať úkol 

udělá, či neudělá, vše je pro něho spojeno s negativním 

prožitkem. Druhou komplikací (složitostí) motivačních procesů 

bývá skutečnost , že uspokojení nějakých potřeb je blokováno 

(frustrováno) a mohou nastoupi t nejrůznější obranné 

mechanismy (agresivní či únikové)."12 

Také je nu tno zmínit, že většinu potřeb nelze hned 

uspokojit , je t řeba čekat, stanovit si cíle a pos tupně o dosažení 

svých snah usilovat. Z tohoto důvodu se proto někdy mohou 

11 Mezi ně např . patří poutavý výklad učitele, obrázková učebnice 
apod. Srov. PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 13. 
12 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 14. 
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stát s t řednědobé a dlouhodobé cíle stát silnějšími než aktuáln í 

potřeby. 

3 . 1 . ŽÁKOVSKÁ MOTIVACE 

Motivace žáků к učení může mít dva účinky: buď zvyšuje 

efektivitu učení čímž p o m á h á splnit učební cíle předmětu, 

nebo u jednotlivých žáků rozvíjí motivační a autoregulační 

dispozice, tedy rozvoj potřeb, zájmů, vůle a podobně, který se 

často označuje za jeden z hlavních cílů školy. Tuto dvojí úlohu 

školní motivace nelze od sebe rozdělovat, je však možné n a tuto 

otázku pohlížet z hlediska krátkodobého či dlouhodobého. 

U většiny učitelů je př ís tup к motivaci krátkodobého 

charakteru , často v podobě úvodní motivace n a začátku 

vyučovací hodiny nebo tematického celku, přičemž účelem je 

vyvolání zájmu o probíranou látku. Problém této úvodní 

motivace spočívá v předpokladu, že působí i nadále v p růběhu 

vlastního učení žáků. Provedené analýzy však tuto domněnku 

ve většině př ípadů vyvracejí. Z tohoto důvodu by se měla 

věnovat mnohem větší pozornost motivaci v p růběhu samotné 

učební činnosti.1 3 

I. Pavelková v této souvislosti popisuje dva základní 

prís tupy к motivování žáků v krátkodobém časovém horizontu : 

1. J e možné vytvořit podmínky, které obsahuj í tak 

silné incentivy pro danou skupinu potřeb, že je 

pravděpodobné, že bude motivována celá třída. 

2. Nebo je možné respektovat dominující potřeby a 

individualizovat prvky vyučování - tedy výběr 

tématu a úloh s ohledem n a zájmové zaměření 

jednotlivců, intenzitu osobní reakce s ohledem n a 

13 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 14-15. 

15 



úroveň sociálních potřeb nebo stanovení úrovně 

obtížnosti a způsoby hodnocení s ohledem n a 

úroveň výkonových potřeb.14 

Ideální je kombinace obou těchto př ís tupů, záleží však n a 

okolnostech (například složení třídy, věkové zvláštnosti, 

specifičnost předmětů, typ učiva, osobnost učitele a jeho 

dovednosti atd.), jakým způsobem lze tento postup aplikovat. 

V případě dlouhodobého motivačního efektu je t řeba se 

zaměřit n a rozvoj osobnostní sféry potřeb u žáků a rozvoj 

autoregulačních zdatností včetně aktivního vztahu 

к budoucnost i . Nezbytná je i dlouhodobá podpora rozvoje 

žákovských zájmů, výcvik vůle a rozvoj zájmu o sledovanou 

14 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 15. 
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činnost (tzv. flow motivace). J e tedy možné konstatovat , že pro 

naplnění cílů je nezbytné pracovat n a všech motivačních 

úrovních (srov. graf l . l 1 5 ) . 

3. 1 . 2 . VNITŘNÍ A VNÉJŠÍ MOTIVACE 

Z hlediska školní motivace je rozlišována vnitřní a vnější 

motivace к učení. Vnitřní motivace vyplývá převážně 

z poznávacích potřeb. Zjednodušeně řečeno se žák učí proto, že 

učení pro něj představuje zdroj poznání a to, co se učí, ho také 

zajímá. Konkrétní potřebu žáka tedy uspokojuje s a m a učební 

činnost. Spontánně a zcela z „vlastní vůle" se také podílí n a 

činnostech, které ho zajímají. „Získání daných dovedností je 

přitom cílem samo o sobě, nikoli prostředkem к dosažení 

dalších cílů."16 Vnější motivace ovšem spočívá v uspokojování 

jiných potřeb prostřednictvím učební činnosti. V tomto případě 

se tedy žáci neučí kvůli vědomostem samotným, ale aby dosáhli 

nějaké odměny (např. pochvala od učitele, radost rodičů, úc ta a 

obdiv spolužáků, vyhnutí se neúspěchu, dárek atd.).17 

J e t řeba zdůraznit , že zejména vnitřní motivace žáků má 

nesporný pozitivní vliv n a školní úspěšnos t jedince a n a kvalitu 

učení. Zlepšuje dokonce paměťové pochody, koncentraci 

a snižuje unavitelnost při učení. Pokud je vnitřní motivace 

navozena, bývá stálá a podporuje motivaci к učení i po 

ukončení školní docházky. Tento fakt také úzce souvisí 

s otázkou osobnostní zralosti jedince, neboť učitelé se snaží, 

aby během procesu vzdělávání a formování žáka přešla s n a h a 

o rozvoj jeho osobnosti do jeho vlastních rukou, tedy aby se 

15 Převzat z: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 16. 
16 Cit. dle: KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 83. 
17 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 17. 
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stala autoregulací18 Tento moment je podmíněn přechodem 

vnější motivace n a vnitřní, a to prostřednictvím tzv. 

interiorizace (zvnitřnění, přijetí vnější regulace za vlastní). J d e 

o poměrně složitý proces podmíněný různými faktory, jenž 

u každého žáka může probíhat odlišně. Ve školním prostředí 

záleží hlavně n a způsobu a kvalitě řízení učebních činností 

učitelem,19 dále pak n a hodnocení a podpoře přechodu 

к sebeřízení či množství prostoru pro sebeuplatnění.2 0 Úspěšné 

dokončení tohoto vývoje je důležité i z hlediska dalšího studia, 

rekvalifikace a celoživotního vzdělávání. 

Dalším významným zdrojem rozvoje vnitřní motivace je 

konkrétní s n a h a o „rozvoj poznávacích potřeb a zájmů žáků 

navozováním poznávacích aktivit, využíváním a podporou 

přirozené zvídavosti a mimoškolních zájmů, navozováním 

citlivosti pro nové, překvapivé, podporou experimentace, 

podněcováním úsilí o získávání poznatků a operování s nimi 

atd. Vnější a vnitřní motivace se tedy mohou dostávat do velmi 

složitých vztahů a každá jednos t rannos t může přinést 

komplikace."21 

Tyto dvě motivace jsou často stavěny proti sobě, ale 

v podstatě j sou slučitelné. Někteří žáci mají vysokou vnitřní i 

vnější motivaci pro zapojení se do určitého úkolu. Tento jev lze 

ukázat n a příkladu, kdy se žák nadšeně učí f rancouzšt inu, 

18 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 17. 
19 Řízení učení se cizím jazykům m á fázi ovlivňování, jež může mít tři 
různé formy: donucení, přesvědčování nebo nepřímé ovlivnování 
vytvořením příznivé atmosféry pro spontánní přijímání 
rozhodnutí objektem. Tato třetí forma nelépe odpovídá 
demokratickým společenským podmínkám, což v oblasti vyučování -
učení znamená výraznou orientaci na motivační a emocionální 
oblast psychiky učících se subjektu , zejména s důrazem n a vnitřní 
motivaci. Viz CHODĚRA, R. - RIES, L. - MOTHEJZLÍKOVÁ, J . -
MALÍŘ, F.: Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí, s. 108. 
20 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 21 

12 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace ž á k ů к učení, s. 14. 
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pro tože se m u líbí, t a k é p ro to , že j e p ro ně j dů lež i t é d o s a h o v a t 

v n í d o b r ý c h v ý s l e d k ů , a b y p a k m o h l díky svým z n a l o s t e m 

u s k u t e č n i t svou p r o f e s n í k a r i é r u j a k o d i p l o m a t ve F ranc i i . 2 2 

Obr. 1 1 Oblasti, ve kterých se uplatňuje motivace ve Škole 

OBSAH 
OBTÍŽNOST 
ČINNOSTI, KTERÉ 
ÚKOL VYŽADUJE 

VÝSLEDEK Ц NÁSLEDEK 

ÚSPĚCH/NEÚSPĚCH 
- PŘIPISOVÁNÍ PŘÍČIN 

- ZNÁMKY 
- HODNOCENÍ 
- SPLNĚNÍ CÍLE 
- ODMĚNY/TRESTY 

PODMÍNKY, VE KTERÝCH 
JE ÚKOL ZADÁVÁN 

- SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
(UČITEL, SPOLUŽÁCI, RODIČE} 

-KLIMA VE TŘÍDĚ 
- VYUČOVACÍ METODY 
- ORGANIZAČNÍ FORMY 

T u t o p r o v á z a n o s t vn i t řn í a vně j š í mot ivace n á z o r n ě 

i lustruje z jednodušené schéma školních oblastí, jejichž 

prostřednictvím je motivace ve škole realizována (viz obrázek 

1.2'23). 

Zaměřujeme-li se v praxi n a vnitřní motivaci žáků, 

soustředíme se především n a výběr témat. Volíme tedy taková, 

k terá j sou žákům blízká a určitým způsobem se dotýkají jejich 

vlastní zkušenosti . J e n taková témata totiž pro ně mohou být 

přitažlivá a mohou zaujmout jejich pozornost. Podobný účinek 

m á i možnost výběru úkolu či aktivity, neboť tento d ruh 

motivace je vlastně založen n a instinktivní touze po zvyšování 

22 KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 82. 
23 PAVELKOVÁ, I.; Motivace žáků к učení, s. 22. 
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schopností a přirozené zvědavosti. Tento způsob motivace je 

proto možné podpořit pravidelně poskytovanou zpětnou vazbou 

o rozvoji jeßch schopností a dovedností. Nesporným přínosem je 

také možnost také poukázat n a to, j ak se zvětšila míra jejich 

porozumění we srovnání s tou, kterou měli před začátkem práce 

n a daných úkolech.2/1 

Chceme-li využít vnější motivace, musíme spojit 

vynaložené úsilí žáků a dosažený úspěch s hmotnými odměnami 

a výhodami, po jejichž získání musí žáci toužit. Zároveň ale 

nesmí tyto odměny a výhody podkopávat motivaci ostatních 

žáků, kteří tuto je přes veškerou snahu nezískali. Musíme tedy 

pečlivě zvážit, zda kniha jako odměna za nejlepší práci (esej, 

projekt apod.) nezpůsobí rozepře nebo demotivaci části žáků ve 

třídě. Stejně opatrní a rozvážní musíme být i u odměn 

souvisejících s prestiží. Mezi ty můžeme zařadit dobré známky 

nebo j iné formy uznání za úsilí či úspěch. Problémem 

»prestižních" odměn je zejména to, že mohou vyvolávat 

přílišnou soutěživost. Například pochvala je významným 

motivačním prvkem, ale jen za předpokladu, že je vhodně 

použita. Souvisí-li přímo s úsilím a výsledky žáka a vyjadřuje-li 

upř ímnou radost učitele, který ji pronese věrohodně a ve 

správný okamžik, pak je ovšem efektivnější než pravidelné 

chválení bez těchto vyjmenovaných vlastností.25 

Vnější motivaci žáků může posílit také upozornění, čím je 

probíraná látka užitečná a j ak souvisí s jejich potřebami a to 

j ak krátkodobými, tak dlouhodobými. Krátkodobou potřebou 

tak může být například vysoké bodové ohodnocení v plánované 

písemce či kvalifikace pro další s tudium, z dlouhodobých 

potřeb se může jedna t například o nu tnos t vyrovnat se 

KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 83-84. 
2 j KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 84. 
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s požadavky, které život klade na dospělého jedince, nebo 

o touhu dosáhnou t j istého kariérního postupu. 2 6 

3 .1 .2 .1 . ODMĚNY A TRESTY 

J a k již bylo vícekrát naznačeno, motivaci к učení může 

učitel u žáků ovlivňovat prostřednictvím vnějších motivačních 

činitelů, tedy odměnami a tresty. Příklady situací, které působí 

n a dítě jako odměna nejlépe sh rnu je P. Innenhofer:2 7 

• poskytnut í pomoci, je-li vyžádána. 

• sdílení prožitků, př ípadně názorů dítěte - zaujatě 

poslouchat . 

• zainteresovaný postoj, zrakový kontakt . 

• mít pro dítě čas. 

• v některých situacích udržet odstup. 

• poskytnout čas formulovat problémy, nechat mluvit, při 

zarážce v řeči vhodně pomoci. 

• nepřerušovat hovor. 

• úsměv. 

• projev radosti. 

• při takání, souhlas (nonverbální souhlas). 

• ocenění před druhými. 

• dodání odvahy. 

• zájem o výsledky činnosti. 

• při provinění zřetelně vyjádřit náš postoj, ohraničit trest. 

• úč inná pomoc (klid, soustředění, spolupracující chování; 

dávat konkrétní jednoznačné požadavky; dávat j a sné 

instrukce, projevit zájem o jejich uskutečnění ; 

26 KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 84. 
27 Srov. INNENHOFER, P.: Das Müncherener Trainingsmodell-, též 
PAVELKOVÁ, I. ; Motivace žáků к učení, s. 55. 

21 



přizpůsobení individuálním možnostem dítěte; n a chyby 

upozornit věcně, bez zbytečného komentáře a podobně). 

Zároveň také uvádí příklady okolností, které dítě vnímá jako 

trest: 

• zklamání očekávání. 

• odvrácení pohledu, když s námi někdo mluví, „ledové 

mlčení", skákání do řeči. 

• projevy nudy, zívání, projevení nezájmu. 

• myslíme n a něco jiného, než o čem druhý hovoří. 

• vyloučení z rozhovoru. 

• přehlédnut í snahy o nápravu. 

• kladení osobních otázek, které musí být záporně 

odpovězeny. 

• trvalé námitky. 

• vyčítání. 

• netrpělivé naléhání. 

• výsměch, ironie, arogance, sa rkasmus . 

• agresivní pohledy a pohyby. 

• mnohovýznamné chování. 

• neúčelná pomoc (abstraktní příkazy, přebytečné rady, 

nejednoznačné rady, netrpělivost, bezcenné informace a 

podobně). 
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3. 2. POZNÁVACÍ, VÝKONOVÁ A SOCIÁLNÍ MOTIVACE 

Z hlediska školní motivace jsou nejdůležitější tři skupiny 

potřeb: poznávací potřeby, jelikož spouštějí a udržufi v chodu 

učební činnosti,28 potřeby sociální, protože učební činnosti 

j sou uskutečňovány zejména v sociálním kontextu (školní třída) 

a výkonové potřeby, neboť jsou n a žáky prostřednictvím 

úkolových situací kladeny určité požadavky.29 

3.2 .1 . POZNÁVACÍ POTŘEBY - JEJICH CHARAKTERISTIKA 

A ROZVOJ 

Potřeby poznávání patří mezi sekundárn í potřeby. Rozvíjí 

se samozřejmě již v raném dětském věku a to jako potřeba 

vědět a potřeba poznávat nové věci. „V raných vývojových 

stádiích m á podobu zvídavosti a vede к p růzkumnému 

(explorativnímu chování). V mladším školním věku je to 

většinou silně citově podbarvená touha učit se. Dítě baví 

samotný proces učení nezávisle n a jeho obsahu. V pozdějším 

věku převládá zájem o učení orientovaný n a vyučovací předmět 

a vůle učit se. Zvídavost a hravá chuť к učení jako konkrétní 

forma motivace s věkem zanikají. Proto nemohou hrá t ve 

vyučování trvale vedoucí roli."30 Pedagog se tedy musí zaměřit 

n a fyziologický základ těchto potřeb, které jsou tvořeny 

potřebou mozkové aktivity a orientačně pátracím 

reflexem.Nastane-li situace, kdy nepřichází dostatek 

podobných podnětů (tzv. stimulační hlad), dochází к frustraci , 

28 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 52. 
29 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 23. 
30 Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 52. 
51 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 23. 
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tedy pocitu nespokojenosti z důvodu neuspokojení této potřeby. 

Tento stav se u žáků projevuje nejrůznější činností obecně 

označované jako nepozornost nebo rušení výuky: čmárán ím si 

z nudy n a papír, neposedností , bavením se se spolužáky či 

j inou spontánní činností. Tyto jevy by měly být pro vyučujícího 

signálem, že nedostatečně vzbuzuje poznávací potřeby žáků, a 

měl by tedy změnit učební činnost. Orientačně pátrací reflex se 

projevuje v případě, kdy se jedinec dostává do nového 

prostředí, n a které se potřebuje zadaptovat.3 2 

S ohledem n a školní motivaci můžeme poznávací potřeby 

rozdělit podle charakteru činnosti, kterou aktualizují a jíž j sou 

zároveň uspokojovány a zpevňovány na: 

1) potřebu smysluplného receptivního poznávání 

(potřebu získávat nové poznatky a informace). 

2) potřebu vyhledávání a řešení problémů. 

Mezi žáky však existují rozdíly v zaměření. Zatímco někteří 

j sou orientováni především n a sbírání poznatků (tedy chtějí 

toho vědět co nejvíc), jiní se soustředí hlavně n a řešení 

(vyluštění) nějakého problému (záhady). Pokud jsou žáci 

založeni jednos t ranně , může docházet к pouhému přejímání 

poznatků (při nedosta tku tvořivosti) nebo naopak ke sklonu 

postupovat vždy originálně (při nechut i přebírat již známé 

poznatky). 33 

Rozvoj poznávacích potřeb jedince se odehrává zároveň 

s vývojem rozumových schopností a n a jejich rozvoj m á velký 

vliv výchova a vzdělání. Rozvinou-li se poznávací potřeby do 

takové míry, že navození poznávacích aktivit se děje n a popud 

samotného jedince, pak je poznávání prováděno pro libost, 

32 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 23. 
33 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 24. 
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kterou jedinci samo způsobuje . A vnější aktualizace už není 

nu tná . 3 4 

3 .2 .1 .2 . AKTUALIZACE POZNÁVACÍ MOTIVACE 

Základní faktoiy, které aktualizují poznávací potřeby, 

j sou novost, překvapivost, problémovost, neurčitost, neobvyklost, 

vyvolání pochybnosti (rozporuplnost), záhadnost, možnost 

experimentovat,35 

Při rozvoji tohoto d r u h u motivace u žáků hra je 

významnou roli osobnost učitele, jeho postoje a styl 

pedagogické práce. Projevuje-li vyučující zájem o svůj obor, 

působí tím pozitivně n a žáky a často n a ně tento zájem 

přenese. Mimořádně důležitá je i schopnost učitele přiblížit 

svým žákům význam předmětu pro život a mimoškolní zájmy. 

Vidí-li žáci v učební látce hlubší smysl, než jen plnění osnov, a 

podchytí-li učitel jejich zájem, posílí samozřejmě i míru jejich 

poznávací motivace. 

Kromě postoje učitele к předmětu jsou neméně důležité 

metody, které používá ve vyučovacím procesu. К těm, které 

využívají poznávací motivaci, patří problémové vyučování. J d e 

o navození modelové problémové situace, kdy žák řešením 

učebních úloh objeví ty poznatky, které si m á osvojit. Pokud je 

tato metoda správně aplikována, žák m á příjemný prožitek 

z toho, že sám objevil řešení. Tato učební činnost ale klade 

vysoké nároky n a učitele a přípravu, která je časově náročná. 

Žáci také mus í přesně vědět, co se po nich vyžaduje. 

Předpokladem je také, aby znali všechny podstatné informace a 

dovednosti, které pro splnění úkolu potřebují. Samozřejmě i 

34 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 24. 
35 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 24. 
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zde platí zá sada přiměřenosti: většina žáků (nejlépe všichni) by 

měla být schopna zadaný úkol vyřešit. Proto j im mus í být ke 

splnění úkolu ponechán dostatek času. Pro správný efekt je 

navíc n a závěr nezbytné shrnout získané poznatky a zhodnotit 

jejich význam a použitelnost.36 

„Význam poznávacích potřeb žáka je v konkrétních 

podmínkách vyučování často podceňován. Bylo výzkumně 

prokázáno, že učitelé využívali poznávací motivace ve 

zkoumaných vyučovacích předmětech, včetně hodin cizích 

jazyků, jen velmi málo. Navíc jako incentivy, které měly tyto 

poznávací potřeby aktivizovat a měnit v učební motivy, bylo ve 

většině př ípadů využíváno pouze školních známek."3 7 

3.2 .2 . VÝKONOVÁ MOTIVACE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tomuto typu motivace je t řeba věnovat zvýšenou 

pozornost, jelikož souvisí s rozvojem zdravého (realistického) 

sebehodnocení každého jedince. Příčinou je propojenost 

výkonových potřeb s jedincovým JÁ. Tyto potřeby jsou 

motivačním zdrojem jeho chování, které směřuje j ednak 

к osamostatňování, potvrzení a prosazení JÁ, j ednak к jeho 

obraně, je-li ohroženo.38 

Existuje několik různých modelů výkonové motivace 

z oblasti psychologie. Z hlediska školního prostředí je zajímavý 

Atkinsonův model, který bere v potaz nejen determinace 

dispoziční, ale i situační. Zjednodušeně lze dynamiku jeho 

výkonové motivace shrnout následovně: „Teorie výkonové 

36 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 25; též SKALKOVÁ, J.: 
Aktivita žáků ve vyučování. 
37 Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 52. 
38 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 26. 
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motivace je založena n a představě nezávislosti potřeby 

úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se neúspěchu . Potřeba 

úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu j sou 

základem výkonové orientace skládající se dále ze s tupně 

přitažlivosti výkonové aktivity pro jedince a subjektivní 

pravděpodobnosti očekávaného výsledku. Výsledná orientace 

člověka ve výkonové situaci pak závisí n a převaze jedné nebo 

d ruhé orientace."39 (srov. graf 1.3) 

Obr: 1.3 Chování ve výkonové situaci 

VÝSLEDNÁ TENDENCE «Tv -Tn 

Velký význam m á i tzv. Heckhausenův rozšířený 

kognitivní model motivace. J eho význam tkví především v tom, 

že zohledňuje časovou perspektivu jedince jako důležitou 

dispozici ovlivňující ostatní motivační procesy, a že se snaží 

vyřešit problematiku motivace ve škole. Navíc zdůrazňuje , že 

39 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 27 (obrázek na 
s. 28). 
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„řešení motivace ve škole nemůže být pouhou sumarizací 

jednotlivých motivů (kupříkladu motivace výkonu), a kritizuje 

ty modely, které disponují pouze jednou si tuační p roměnnou 

(např. očekávání toho, že úspěšně zvládneme úkoly, které 

dos taneme ve vyučování). Motivačně účinné jsou však i j iné 

druhy očekávání. Druhou jeho připomínkou proti dřívějším 

modelům je, že respektují jako motivační pobídku pouze 

anticipované emoce sebehodnocení (úspěch - neúspěch). Podle 

Heckhausena je však jednání žáků ve vyučování daleko více 

motivováno pobídkami než pouhým sebehodnocením. 

Rozhodují však i j iné výkonově tématické důsledky, j ako 

například pocit soustředěnosti n a věc, pocit, že požadavky 

úkolu j sou splněny, nebo jistota, že jsou vytvořeny předpoklady 

pro dosažení dlouhodobých výkonových (nadřazených) cílů. 

K tomu př i s tupuje mnoho nevýkonově tématických důs ledků 

podniknutého nebo vynechaného učebního jednání . Toto vše 

podle svých pobídkových hodnot je žákem ve vyučování 

anticipováno a ovlivňuje jeho motivaci."40 

3 .2 .2 .1 . VÝKONOVÉ POTŘEBY - JEJICH VÝVOJ 

A AKTUALIZACE 

Výkonové potřeby řadíme mezi sekundární (získané) a 

generalizované. Znamená to, že se aktualizují v každé situaci, 

v níž vykonáváme jakoukoli činnost, jejímž výsledkem je 

konkrétní hodnotitelný výkon. Toto hodnocení provádí samotný 

aktér nebo d r u h á osoba. Typickým příkladem takovéto si tuace 

je škola, neboť právě zde dochází к hodnotitelné změně 

prakticky neustále.4 1 

40 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 29. 
41 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 32. 
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Teorie výkonové motivace pracuje především s potřebou 

úspěšného výkonu a potřebou vyhnutí se neúspěchu. Obě 

potřeby se začínají u jedinců vyvíjet velmi brzy a velký vliv zde 

mají nároky rodičů n a dítě a také jejich přiměřenost těchto 

nároků . Odpovídají-li požadavky rodičů skutečným možnostem 

dítěte, je-li povzbuzováno к samostatnost i a přesnosti výkonu, 

a pokud j sou následně výkony oceňovány, pak se u dítěte 

rozvíjí potřeba úspěšného výkonu - potřeba vynikat a být 

chválen. Výkonové situace jsou u takového dítěte spojeny 

s př í jemným prožitkem. Dítě si tak osvojuje adekvátní úroveň 

nároků na sebe sama (adekvátní aspirační úroveň) a snaží se 

dosahovat úspěchu v různých výkonových činnostech.4 2 Pokud 

i ve školním prostředí j sou očekávání dospělých a výkony dítěte 

v rovnováze, tak dítě prožívá svůj prospěch jako dobrou formu 

seberealizace, i když je t řeba tento školní prospěch pouze 

průměrný. 4 3 

Pokud ovšem dojde к situaci, že je dítě přetěžováno nebo 

nedostačuje nárokům, které n a ně jejich okolí klade, či pokud 

se rodiče nebo okolí zaměřují především na neúspěchy a jejich 

kritiku, začne se u dítěte logicky rozvíjet potřeba vyhnutí se 

neúspěchu. Tato potřeba funguje jako obranný mechan ismus , 

který m á chráni t jedince před častým neúspěchem a následně i 

před nepří jemným prožitkem selhání.44 V tomto případě je 

samozřejmé, že dojde i к deformaci učební motivace. Jestliže 

tedy rodiče soustavně přeceňují schopnosti dítěte a jeho 

reálnou možnost studijního úspěchu, vyvolávají v něm 

nespokojenou ctižádost a nezřídka také p řehnané vědomí 

vlastní důležitosti (významu), což u těchto jedinců může vést až 

к agresivnímu chování. Tito žáci (či jejich rodiče) pak často 

42 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 33. 
43 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 53. 
44 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 33. 
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svádějí svůj vlastní neúspěch n a nespravedlivého či vůči nim 

zauja tého učitele.45 

Problém m á ale dvě roviny. Pokud totiž n a dítě nejsou 

kladeny žádné (nebo vůbec žádné) požadavky, výrazně to 

omezuje jeho samosta tnos t a zpomaluje vývoj výkonových 

potřeb.4 6 Jestliže rodiče nedoceňují schopnosti svého dítěte, 

mohou v něm v pozdější době (školní výuka apod.) vyvolat 

prožitky méněcennosti . Ve škole se projevující v podobě 

tendence posuzovat svůj učební výkon neobjektivně a cítit se ve 

srovnání s ostatními jako horší.47 

Osobnost a názory rodičů tedy hrají v učebním procesu 

velmi významnou roli. I když se učitelé s rodiči ve školních 

tř ídách setkávají obvykle jen o třídních schůzkách, je jejich 

př í tomnost ve škole jako instituci vlastně neus tá lá a to 

prostřednictvím jejich dětí, které zformovala jejich výchova 

a postoje. Rodiče tak někdy mohou snahu učitelů značně 

zkomplikovat tím, že podceňují či přeceňují schopnosti svého 

dítěte a zároveň nedoceňují smysl vyučovacího předmětu. To 

samozřejmě platí i ve výuce jazyků: Pokud dítě vyrůstá 

v atmosféře lhostejnosti či přímo despektu například 

к cizojazyčnému vzdělání, vytváří se v něm negativní postoj к 

osvojování cizího jazyka ještě než se vůbec začne cizí jazyk 

učit.4 8 

J e t řeba chápat , že dítě do školy přichází s určitým 

výkonovým zaměřením, zde je však vystaveno zcela novým 

situacím. Musí tak nově řešit nejrůznější nové a neznámé 

úkoly, jejichž hodnocení je značně odlišné od toho, n a co bylo 

dosud zvyklé. Postupně získává zkušenosti se školním 

45 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 53. 
46 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 33. 
47 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 53. 
48 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 54. 
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úspěchem a neúspěchem, čímž se u něj vytvářejí tzv. specifické 

školní výkonové potřeby, které se mohou odlišovat od obecného 

výkonového zaměření žáka. Nezřídka mohou (a jsou) žáci j inak 

výkonově orientováni nejen ve škole a mimo ni, ale také v rámci 

školy v různých vyučovacích předmětech.4 9 

Z hlediska cizojazyčného vyučování m á zkušenost žáka 

s vlastním úspěchem specifický význam. Cizí jazyky j sou 

tradičně považovány za obtížný vyučovací předmět, protože žák, 

který se začíná učit cizí jazyk, se velmi často dopouští chyb. Ve 

srovnání s většinou ostatních předmětů má tedy menší šanci 

být úspěšný. Záleží tedy především n a vyučujícím, j ak dokáže 

pracovat s chybami svých žáků a do jaké míry bude využívat 

jejich výkonovou motivaci.50 

Obecně tedy platí, že využívá-li učitel ve výuce momentu 

očekávání úspěchu žáků, pak musí zadávat jen takové úkoly, 

jež j sou pro žáky přiměřeně náročné a které j im současně 

poskytují reálnou naději na úspěch. Také musí brát v úvahu 

jejich schopnost i a dříve probrané učivo a při plnění úkolu včas 

poskytovat podporující zpětnou vazbu, pokud žáci narazí n a 

obtíže. Pomoc vyučujícího a jeho očekávání ve schopnosti žáků 

navíc nezbytně musí vyjadřovat důvěru v žáky a přesvědčení, že 

s patřičnou dávkou úsilí, se fim vše podán. Takovéto jednání je 

nezbytné především při práci se žáky, kteří si nevěří a mají 

s učením potíže. Učitel j im musí vštípit myšlenku, že úspěch je 

jen v jefich rukou, že musefi být vytrvalí ve snaze propracovat se 

к dobrým výsledkům, a že jeßch ochota trvale se snažit se nedá 

ničím nahradit.51 

49 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 33. 
50 Více к t ématu např. : CHODĚRA, R. - RIES, L. -
MOTHEJZLÍKOVÁ, J. - MALÍŘ, F.: Didaktika cizích jazyku na přelomu 
staletí, s. 112-116 a 157; PAVELKOVÁ, I.: MOTIVACE ŽÁKŮ К 
UČENÍ, s. 365 - 374; HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 54. 
51 KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, s. 84 - 85. 
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3 .2 .2 .2 . CHOVÁNÍ ŽÁKŮ S VYHRANĚNOU VÝKONOVOU 
ORIENTACÍ 

Žáci samozřejmě netvoří jednolitou masu . Podle 

schopnost í a orientací je můžeme rozdělit do několika skupin. 5 2 

Specifickou část žáků představují jedinci s převažující 

potřebou úspěšného výkonu. Ti vykazují při výuce následující 

tendence:5 3 

• jsou cílově orientovaní, pracovití, mají. tendenci vykonávat 

práci dobře; 

• pracují plánovitě bez zbytečné úzkosti; 

• mají tendenci nevzdat se, vytrvat při řešení úkolu i přes 

překážky, mají tendenci vrátit se к přerušené aktivitě; 

• mají-li možnost, vybírafi úkoly střední obtížnosti (adekvátní 

aspirační úroveň); 

• příliš snadné úkoly pro ně nejsou „zajímavé"; 

• rádi soutěží s rovnocennými partnery; 

• usilují o úspěch a uznání - neúspěch i úspěch posuzují 

především z hlediska informace a jako cennou zkušenost do 

budoucnosti; 

• mají tendenci к dynamické časové percepci, bývají orientováni 

na budoucnost; 

• úspěch připisují schopnostem a úsilí, neúspěch pripisufi spíše 

nedostatku úsilí 

Rozdílné tendence ovšem vykazují žáci s převažující 

potřebou vyhnutí se neúspěchu:54 

• pracují s úzkostí z možného neúspěchu; 

52 Viz kapitola Hodnocení. 
53 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 3 4 - 3 5 . 
54 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 35. 
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• vyhýbají se výkonovým situacím (každá situace, která by 

mohla odhalit skutečnou úroveň jeßch schopností, vyvolává 

strach před selháním); 

• nemají rádi soutěžení; 

• volí úkoly buď příliš lehké nebo příliš těžké (neadekvátní 

aspirační úroveň); 

• hlavním motivem je strach; 

• mají tendenci uniknout z výkonové situace, kde hrozí 

neúspěch (absence při písemných pracích, větší tendence 

podvádět, opisovat); 

• úspěch připisují vnějším příčinám (např. náhodě), neúspěch 

vidí v těžko změnitelných vnitřních příčinách (např. 

schopnostech). 

„Jak pomoci žákům s obavou z neúspěchu? Náprava je 

směřována přinejmenším do dvou oblastí. J e d n a k by se měl 

učitel snažit o pos tupné zpevňování potřeby úspěšného výkonu 

promyšlenou prací s obtížností zadávaných úloh. Vhodným 

adresným „dávkováním" a pos tupným zvyšováním obtížnosti 

úloh připravit žákovi reálnou možnost být úspěšný. (U těchto 

žáků je n u t n é vytvořit pocit vlastní hodnoty.) Druhá strategie 

nápravy úzce souvisí s charakterem hodnocení ve škole. 

Korektivní zážitky, umožňující žákovi opakovaný zážitek 

úspěchu , j sou spojovány především se zavedením tzv. 

individuální vztahové normy."55 

J e možné říci, že v rámci požadované učební činnosti, 

kterou je například splnění učebních cílů, stojí každý žák před 

velkým množstvím učebních úkolů. Tyto úkoly nejsou stejné a 

mají různou obtížnost. Škola proto má a vždy bude mít do 

značné míiy vždy výkonový charakter . Podstatné však je, j ak 

škola s těmito úkoly pracuje. Důležité je zejména hledisko 

přiměřené obtížnosti, tedy dohled nad tím, aby se zabránilo 

12 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 14. 
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rozvoji neadekvátních výkonových potřeb a podpořil se rozvoj 

pozitivní výkonové potřeby. Pro kultivaci výkonové motivace je 

také důležitý rozvoj ostatních potřeb, a to především sociálních. 

Z nich lze zmínit zejména nu tnos t podpory kooperativních 

tendencí před kompetitivními (soutěživými), které mohou vést 

ke konfl iktům v kolektivu.56 

3.2 .2 .3 . HODNOCENÍ 

Každá cílevědomá činnost vyžaduje průběžné hodnocení 

a kontrolu, má-li přinést nějaký výsledek. Pojem hodnocení 

přitom můžeme definovat jako zaujímáni a vyjadřování 

kladného nebo záporného stanoviska к různým činnostem a 

výkonům žáků ve vyučovacím procesu. Samozřejmě, že i ve 

vyučování cizím jazykům se provádí hodnocení, které může být 

uskutečňováno různými způsoby: souhlasným či nesouhlasným 

pokynutím hlavy, pohledem, tónem hlasu, kladnou nebo 

negativní poznámkou, pochvalou nebo napomenutím a 

podobně.5 7 Právě hodnocení m á mimořádný dopad n a chování 

a postoje žáků, a proto je otázka hodnocení studijních výkonů 

považována za jednu z pěti nejobtížnějších složek pedagogické 

činnosti. Bohužel je tento pos tup charakterist ický spíše pro 

zahraničí , u n á s je tato problematika stále mnohdy 

podceňována či zužována n a debatu, zda je lepší klasifikace 

nebo slovní hodnoceni,58 

Hlavní funkce hodnocení ve škole lze shrnout do těchto 

bodů:5 9 

56 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 26. 
57 SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika, s. 161. 
58 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 35. 
59 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s.35 - 36. 
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hodnocení má poskytovat zpětnou vazbu pro žáky o 

jeßch učení a výkonech, díky tomu se mohou učit efektivně 

hodnocení žákům umožňuje proniknout ke smyslu a 

důležitosti toho, co je obklopuje - jedná se o poznávací 

funkci (poměřování různých věcí mezi sebou), 

hodnocení plní motivační funkci (například v podobě 

zvýšení přitažlivosti určitých cílů, zvýšeni aktivity při 

hrozícím neúspěchu - konativní funkce) a je vázáno na 

aktualizaci výkonových, sociálních, poznávacích a 

seberozvojových potřeb. 

hodnocení má poskytovat zpětnou vazbu i pro učitele -

zda dosáhli zamýšlených cílů, zda zvolili vhodné 

vyučovací metody, je to východisko pro sebereflexi učitele 

a slouží jako podklad pro jeßch další postup 

- hodnocení také poskytuje zpětnou vazbu pro rodiče a 

okolí žáka (pro ostatní učitele, ředitele, školní inspekci 

atd.), dává možnost porovnávat výkony jednotlivců, tříd, 

úroveň školních zařízení. 

- hodnocení především umožňuje posouzení pňpravenosti 

žáků pro jeßch další učení. 

hodnocení může být ve formě dokladu a sloužit jako 

informace o dosažené úrovni vzdělání, tedy vysvědčení či 

certifikát o jazykové zkoušce, např . Diplome d 'é tudes en 

langue française (obvykle zkracováno: DELF). 

hodnocení slouží jako podklad pro diagnostiku 

dlouhodobého vývoje žáka 

Hodnocení je tedy dovednost, kterou by měl pedagog 

dobře ovládat, protože tím zvyšuje efektivitu samotného 
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vyučovacího procesu i zájem o učení u svých žáků.6 0 V poslední 

době se klade důraz n a rozvoj hodnotících dovedností í u 

samotných žáků. Hodnocení je sice složitá aktivita, obsahující 

nutnost porozumění hodnocenému, uspořádání hodnoceného, 

rozhodování se mezi možnostmi, zaujetí stanoviska a podobně, 

ale také p o m á h á se žákovi zorientovat ve vlastních výkonech. 

Řada pedagogických odborníků doporučuje kombinované 

využívání různých forem hodnocení ovšem s podmínkou, že 

žáci budou jednotlivým formám dobře rozumět. Hodnotit se m á 

nejen v p růběhu samotného procesu učení (tzv. formativní, 

diagnostické hodnocení], ale také po jeho skončení (sumativní 

hodnocení] .61 

J e samozřejmé, že tento postup m á značný význam i při 

vyučování cizímu jazyku, „kde se výklad prolíná s nácvikem, 

funkce kontroly spočívá v prvé řadě v řízení samotného procesu 

učení; řízení se usku tečňu je prostřednictvím zpětné vazby, tj. 

získáváním sledu dílčích informací o úspěšnost i p růběhu 

učení. Úkolem kontroly je tedy nejprve zajistit, aby bylo 

probírané učivo skutečně osvojováno. Následuje kontrola 

naučení , tj. kontrola výsledků učení, která umožňuje učiteli 

učinit závěry o úspěšnost i určitých postupů a podle toho 

plánovat nebo přehodnotit další vyučovací a učební činnosti."62 

Zároveň takto žák získává přehled o svých znalostech 

v porovnání s vynaloženým úsilím při jejich nabývání. J e 

upozorněn i n a nedostatky a mezery ve svých vědomostech, 

které může vlastní aktivitou napravit. V těchto aspektech se 

projevuje aktivační a motivační funkce kontroly a 

60 „Experimentálně bylo dokázáno, že hodnocení ovlivňuje velmi 
výrazně proces učení žáků." Cit. dle SKALKOVÁ, J . : Obecná 
didaktika, s. 161. 
ы PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 36. 
b2 Cit. dle: HENDRICH, J . : Didaktika cizích jazyků, s. 375. 
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hodnocení, mus í však být správně prováděno, j inak může dojít 

к opačnému účinku. 6 3 

Z hlediska kladného motivačního efektu je velmi 

př ínosnou formou hodnocení individuální vztahová norma, 

kdy jsou posuzovány výkony jednotlivých žáků ve srovnání 

sjefich „výkonovou historií" - což jsou vlastní výkony jedince 

v časovém průřezu. Příznivý vliv je prokázán zejména и žáků 

s orientací na vyhnutí se neúspěchu, ale i и výkonově slabších 

žáků. Příčina změny spočívá v tom, že jedinci začnou věřit ve 

vlastní pokrok a díky přiměřeně obtížným požadavkům se j im 

zvyšuje i naděje na stabilnější prožitek úspěchu. 

Souhrn základních doporučení pro práci s individuální 

vztahovou normou vypadá takto:64 

• při stanovování cílů a zadávání úkolů se ňdíme podle 

stavu vědomostí žáka, důraz klademe na přiměřenost 

nároků, z hlediska žákových předpokladů. 

• při hodnocení se opíráme hlavně o srovnání 

s předešlými výkony. 

• v případě úspěchu i neúspěchu by měly být zvýrazněny 

pozitivní prožitky, uznání a pochvala, spíše než 

nesouhlas. 

• příčiny úspěchů a neúspěchů se nevysvětlují časově 

konstantními faktory (nadáním), ale příčinami jako je 

píle, zájem, motivace, obsah vyučování apod. 

I když m á individuální vztahová norma důležitou 

motivační hodnotu z hlediska výkonové motivace, je t řeba se 

vyvarovat jednos t rannos t i a využívat i ostatní typy -

kriteriální vztahovou normu (výkon je vztahován к nějakému 

63 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 375. 

64 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 35. 
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předem stanovenému kritériu) a sociální vztahovou normu 

(výkon jedince je posuzován vzhledem к určité skupině).65 

J . Skalková к této problematice dodává, že již samo 

hodnocení výsledků m á významnou motivační hodnotu. Působí 

totiž j ako sociální motivace, protože žák nesedí při vyučování 

jako izolovaný jedinec, ale je začleněn do soustavy sociálních 

vztahů. Velmi citlivě reaguje n a každé hodnocení, jež probouzí a 

podporuje vnitřní účast žáka na vykonávané činnosti. Hodnocení 

souvisí se vztahem mezi učitelem a žákem a také mezi žáky 

navzájem, čímž vlastně určuje, zda si žák příslušný předmět 

oblíbí. Zároveň ovlivňuje postavení žáka ve třídě, neboť i t ř ída 

zauj ímá к hodnocení určitý postoj, který se nemusí shodovat 

s hodnocením učitele. Takovýto postoj pak modifikuje reakce 

žáků n a hodnocení, kladné či záporné.6 6 

3. 2. 3. SOCIÁLNÍ POTŘEBY A SOCIÁLNÍ MOTIVACE 

Škola je instituce, jejímž smyslem není pouze vzdělávat 

žáky, ale také pozitivně ovlivňovat jejich sociální rozvoj. 

„Začlenění člověka do mezilidských společensko-kulturních 

vztahů je základní podmínkou pro realizaci lidské kvality života 

vůbec."67 

Sociální potřeby motivují činnosti směřované vůči 

os ta tním lidem. Ty nejjednodušší jsou vrozené. Nejdříve se 

vyvíjí potřeba mateřské lásky, která se váže n a bezprostředně 

blízké osoby (nemusí to být jen matka6 8). Její uspokojení je 

mimořádně důležité pro citový rozvoj dítěte a rozvoj potřeby 

65 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 37. 
60 SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika, s. 161. 
ö7 Cit. dle: PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 37. 
68 Srov. MATĚJČEK, Z.: Co děti nejvíc potřebují. 
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pozitivních vztahů (afiliace). Další významná sociální potřeba, 

jež umožňuje sociální učení a prostřednictvím něho i pos tupné 

vřazování do společnosti, je potřeba identifikace.69 J e možné 

ji charakterizovat jako s n a h u o ztotožnění se či o napodobení 

j isté oblíbené osoby. Zprvu jsou objektem identifikace dítěte 

rodiče, pak učitelé70 a v puber tě mají největší vliv vrstevníci a 

jejich idoly. Pro učitele je tento jev prospěšný, neboť žáci si 

osvojují některé způsoby jeho chování a vzory, které j im 

předkládá, což mu u s n a d ň u j e jeho pedagogickou činnost.7 1 

Pro cizojazyčné vyučování j sou důležité hlavně dvě 

sociální potřeby - potřeba pozitivních vztahů (afiliace) a potřeba 

prestiže (vlivu). 

Potřeba afiliace je uspokojována mezilidským 

kontak tem s jinými lidmi, vzájemnou důvěrou, akceptací, 

přátelstvím, láskou, kooperací, nekonfliktní harmonickou životní 

a pracovní atmosférou. Díky potřebě pozitivních vztahů se 

vytváří pocit sounáležitosti, který je jednou z nejsilnějších 

determinant lidského chování a učení. Avšak ve vyučování, j ak 

prokázal výzkum7 2 , naráží realizace této potřeby n a j isté 

překážky. Většina učitelů (často i nevědomky) preferuje některé 

žáky, zatímco jiných si všímá méně. Tímto způsobem však 

bezděky vytváří ve třídě jistou elitu, která si později n a základě 

této oblíbenosti začíná osobovat právo rozhodovat za ostatní 

69 Srov. HRABAL, V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologické 
otázky motivace ve škole. 
70 Takové ztotožnění je nejsilnější v prvních letech školní docházky, 
ale u většiny žáků se však výrazně projevuje i v dalších letech a také 
n a s třední škole. Žáci očekávají, že učitel jim bude dobrým příkladem 
v požadavcích, které n a ně klade - vyžaduje-li od nich upravenou 
práci, mus í mít úhledný zápis n a tabuli; chce-li, aby zadaná činnost 
byla pro žáky zajímavá, měl by o ni v jejím p růběhů sám projevovat 
zájem apod. Pozorování prokazují, že příklad učitele je významným 
činitelem při vytváření kladného étosu ve třídě. Viz. KYRIACOU, Ch.: 
Klíčové dovednosti učitele, s. 86. 
71 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 37 
72 Více viz MORRISON, A. - McINTYRE, D.: Teachers and Teaching. 
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žáky. Protipólem této skupiny jsou takzvaní obtížní 

(problémoví) žáci, kteří se ve snaze uspokojit potřebu afiliace 

předvádějí, j sou neukáznění , prostě se snaží upouta t pozornost 

vyučujícího za každou cenu. 7 3 

Potřeba vlivu (někdy je v literatuře označována jako 

potřeba moci) je sekundárn í potřeba, jež se projevuje 

v sociálních situacích tak, že vyvolává chování jedince, které 

směřuje к prosazování vlivu a ňzení chování ostatních. 

V odborné li teratuře jsou uváděny dva typy vlivu:74 

• „Negativní tvář vlivu" - cílem je ovládat ostatní 

jednice pro potěšení z tohoto ovládání. Pro tento 

d ruh vlivu je typické uvažování : jestliže já vyhraji, 

ty prohraješ. 

• „Pozitivní tvář vlivu" - cíl jednotlivce je společný 

s cílem skupiny. Charakterist ikou tohoto 

uvažování je : když vyhraji, vyhrajeme všichni. 

Pokud je tato potřeba aktualizována, dává žák svým 

jednán ím najevo tomu, n a koho chce svým vlivem působit , co 

od něj očekává. Splní-li toto očekávání, pak je potřeba vlivu 

uspokojena. Narazí-li však žák na odpor, aktualizuje své zdroje 

vlivu, př ípadně se snaží je posílit. Za nej důležitější zdroje vlivu 

jsou považovány:75 

• možnost odměňovat (žák může nabídnout to, co je ve 

třídě právě populární), trestat, donucovat; 

• zákonný vliv (většinou upla tňuje učitel nebo rodič); 

• vliv příkladu (vzoru); 

• vliv odborníka (žák umí vypočítat domácí úkol nebo je 

nositel informací pro ostatní důležitých - například co 

bude v písemce) atd. 

73 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 52-53. 
74 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 39. 
75 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 40. 
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„Potřeba prestiže m á žákovi zajistit vysoký sociální 

s ta tus , tj. vážnost, respekt, autori tu v kolektivu. Při správném 

naplňování potřeby prestiže se vytváří ve třídě příznivá 

a tmosféra pro skupinové vyučování, soutěžení a zdravé 

soupeření , protože u žáků vzniká při učení velmi příznivý pocit 

rovných šancí pro všechny."76 

Pokud se žákovi nepovede vliv získat, začíná celý tento 

proces znovu od začátku. Není-li v této fázi úspěšný, může to 

být pro něj velmi frustrující . Jestliže m á tento jedinec vysokou 

potřebu vlivu, ale ve třídě skutečný vliv nemá, snaží se ho 

získat různými prostředky - někdy pozitivním chováním, někdy 

zvýšenou agresivitou. 

Ti žáci, kteří mají opravdový vliv ve třídě, j sou takzvaně 

hlavními hybateli třídy. Důležité je, zda jsou studi jně 

orientovaní a zda dobře kooperují s ostatními žáky. Pak jsou to 

„tahouni" třídy a mnohdy představují pro učitele j sou velkou 

oporu při výuce. Pokud ale jejich pozornost patří něčemu 

j inému, než s tudiu, mohou své spolužáky naopak směřovat od 

učení к j iným zá jmům či zlobení a naopak průběh vyučování 

narušovat . 7 7 

3.2.3.1.AKTUALIZACE SOCIÁLNÍ MOTIVACE 

Učitel m á možnost výběru z různých způsobů, j ak 

ovlivňovat sociální motivaci žáků. J ednou z možností je styl 

vedení výuky. Pokud klade učitel důraz na soutěžení, může 

pozitivně aktualizovat sociální potřeby žáků. V tomto ohledu ale 

existují j i s tá rizika a proto učitel musí dodržovat určité 

podmínky. К těm patří především nutnos t zajistit možnost 

7ь HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 53. 
77 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 40. 
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úspěchu pro všechny žáky.7H Nutné je i stř ídání soutěžních 

aktivit. Učitel také mus í klást důraz zejména na to, aby žák 

pracoval úspěšně , než n a to, aby byl lepší než ostatní . Nejsou-li 

tyto předpoklady dodržovány, může soutěž n a některé (zejména 

n a „slabší" žáky) působit demotivačně a vytvářet nekooperativní 

atmosféru, které v m n o h a případech vede žáky к radosti 

z neúspěchu druhých. 7 9 

V současné době vychází mnoho odborných publikací, 

které popisují různé metody aktualizující sociální motivaci 

žáků, je to například skupinové vyučování, projektové 

vyučování, týmová práce, diskuse, hry. Nejúčinnější je ale širší 

využití kooperativního učení, které může prostupovat i tradiční 

metody, strategie a techniky výuky.80 

Na třetím s tupni je obsah výuky dokonce náročnější než 

n a s tupn i prvním či d ruhém. J e proto t řeba zvážit, zda 

skupinová (ve smyslu spolupracußci] práce není lepší než j iné 

formy výuky. „Za předpokladu, že jsou s tudent i sociálně 

připraveni pracovat ve skupinách či týmech, m á tato 

kooperativní práce převahu nad kompetitivní či 

individualizovanou. Reálná každodenní si tuace ve škole je často 

kombinací všech tří forem. Frekvence používání kooperativních 

metod, technik a strategií je v současnost i nízká - avšak pouze 

kooperace využívá myšlenky, že jednotlivci přispívají ke splnění 

společného cíle nebo dokonce ke splnění osobních cílů j iných 

jednotlivců. Kooperativní strategie m á tedy přímý vztah 

78 Učitel nesmí zapomenout n a žáky s vysokou potřebou vyhnutí se 
neúspěchu, kteří nemají soutěžení rádi. Proto musí promyslet, jaké 
úkoly zadá, j a k vytvoří skupinky, aby tito jedinci měli možnost uspět . 
Takto se u nich dá postupně posílit potřeba úspěšného výkonu (viz 
kapitola 3.2.2. Výkonová motivace - teoretická východiska). 

79 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 40. 
so PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 41. Srov. též KASÍKOVÁ, 
H.: Kooperativní učení, kooperativní škola; PETTY, G.: Moderní 
vyučování; též PASH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu 
к vyučovací hodině. 
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к principu uznávání osobní hodnoty každého a respektu ke 

každému."8 1 

Velkou důležitost m á fakt, že týmová práce těží z různosti 

silných stránek členů týmu. Odlišnost se tedy při výuce využívá, 

ale zároveň při kooperativní skupinové práci je nezbytné 

zejména pozitivní vzájemné propojení, které je základním 

principem a předpokladem efektivní spolupráce. Samotné učení 

ve skupinách ale samozřejmě nemůže efektivitu výuky zaručit , 

protože může dojít к situaci, kdy se s tudent i více zajímají o své 

vlastní vyniknutí než o tým. Správně m á být ve fungujících 

týmech osobní cíl vztažen vzhledem к sobě pro sebe a pro 

ostatní členy týmu a ne vzhledem к ostatním členům týmu. 

Existuje přitom mnoho možností, j ak podpořit pozitivní 

vzájemné propojení ve skupině: organizační opatření, tématické 

rozdělení úkolu mezi členy týmu s následným vzájemným 

učením82, rozdělení rolí, sdílení materiálů a pomůcek a podobně. 

Všechny tyto činnosti podporují interakci, jež se projevuje 

vzájemným povzbuzováním, snahou o zvládnutí daných 

skupinových cílů. Spolupráce žáků tváří v tvář, jež spolu se 

vzájemnou závislostí nejsilněji podporuje s n a h u splnit úkol při 

dobrém fungování vztahů, může být samozřejmě velice úspěšně 

využívána i při výuce cizích jazyků.8 3 

Významným faktorem působícím n a vytváření sociální 

motivace u žáků je samozřejmě osobnost učitele. Má-li 

vyučující silně rozvinutou potřebu afiliace, dokáže svým vřelým 

zájmem o žáky a poskytováním sociální opory podmínit ve třídě 

rozvoj pozitivních vztahů a navodit příjemné klima tolerance a 

přátelství mezi spolužáky. Podobně učitel s vysokou potřebou 

si Cit. dle: HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
82 Tato forma práce se někdy nazývá „pětilístek". 

83 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
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pozitivně sociálně orientovaného vlivu (pozitivní tvář vlivu) 

dosahuje u žáků kázně a zvýšených výkonů prostřednictvím 

sociálního t laku. Pokud je tento tlak přiměřený, je většinou 

přij ímán kladně, žáci si n a něj zvyknou a plní požadavky 

učitele bez větších problémů. Rizikem však je příl išná 

dominance vyučujícího, k terá nevytváří prostor pro individuální 

rozvoj dítěte. Je š t ě komplikovanější situace nas tane , upla tňuje-

li učitel osobní vliv pro vlastní uspokojení potřeby vlivu 

(negativní tvář vlivu). U žáků takovéto jednání vyvolává obranné 

mechanismy vůči psychickému ohrožení. Bohužel se v praxi 

setkáváme i s těmito případy.«^ 

Společenství třídy se tedy stává kohezním a 

kooperativním, „jestliže v něm učitel usiluje o to, aby nikdo ze 

žáků nebyl z jakýchkoli příčin frustrován, nebyl vytěsňován n a 

okraj komunity, nebyl sociálně izolován, osamocen. V situaci 

sociální podpory, facilitace, vzájemné pomoci vzniká a tmosféra 

otevřenosti, pohody, radosti, spokojenosti, pocitu bezpečí, 

jistoty, což optimálně podmiňuje klidné edukační konání bez 

s tresů, beze s t rachu a vede žáka i к vysoké učební aktivitě a 

výkonnosti. Pozitivní pedagogický vztah byl některými pedagogy 

nazírán a také označován jako pedagogická láska.""5 

V procesu vyučování cizím jazykům je utváření 

pedagogického vztahu usnadňováno tím, že se jazyk osvojuje 

prostřednictvím komunikace, kterou lze nahlížet jako formu 

sociálního vztahu. Důležitou roli zde hraje sociální percepce. 

Způsob, kterým si učitel rozesadí žáky ve třídě (tradičně 

v řadách, do pů lk ruhu či k ruhu , aby na sebe všichni viděli 

apod.), je vnější okolnost výrazně zasahující do výuky, která 

umožňuje snadné přeskupování žáků pro práci ve dvojici nebo 

84 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 41. 
85 Cit. dle: CHODÉRA, R. - RIES, L. - MOTHEJZLÍKOVÁ, J . - MALÍŘ, 
F.: Didaktika cizích jazyku na přelomu staletí, s. 156. 
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ve skupinkách . Tyto organizační formy práce j ednak zvyšufi 

učební výkonnost žáků, j ednak prohlubufi sociální vztahy a 

sociální soudržnost třídy.86 

Na rozvoj sociální motivace žáků má významný vliv nejen 

to, j ak s nimi jednaj í jednotliví učitelé, ale také j ak se к sobě 

pedagogové chovají vzájemně a jaké panuj í v učitelském sboru 

vztahy.87 Žáci j sou v této oblasti velmi vnímaví, n a což někteří 

vyučující často zapomínají a se svými kolegy zacházejí naprosto 

nepatř ičně. Platí totiž, že „také v případě sociálních potřeb však 

výzkum ukázal, že nejsou v jazykovém vyučování dostatečně 

využívány к tvorbě učební motivace. (...) A pokud se tak děje, 

pak jako incentiv měnících potřeby v motivy, se opět využívá 

většinou jen klasifikace."88 

3.2 .4 . MOŽNOSTI KOOPERATIVNÍHO PŘÍSTUPU VE 

VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ 

J a k již bylo výše uvedeno, je pro žáky a s tudenty velmi 

přínosné, pokud mohou při vykonávání učebních činností 

pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách. Přínos kooperativního 

učení se projevuje v afektivní i sociální oblasti, a to zlepšením 

sociální interakce, vytvářením kladného postoje к žákům 

opačného pohlaví. Při společné práci je také mnohem 

pravděpodobnější , že dojde ke zlepšení u všech žáků, než když 

pracují samosta tně . 

„Při práci ve skupině, v týmech, existuje stále nu tnos t 

přizpůsobovat se, ale i prosazovat vlastní nápady a návrhy. 

86 CHODĚRA, R. - RIES, L. - MOTHEJZLÍKOVÁ, J . - MALÍŘ, F.: 
Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí, s. 157. 
87 PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků к učení, s. 41. 
88 Cit. dle: HENDRICH, J . : Didaktika cizích jazyků, s. 53 
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Klafki považuje práci v malé skupině za velice výhodnou a 

definuje čtyři výhody této organizační formy vyučování : zvýšení 

interakčních příležitostí jednotlivce, rozvoj schopnost í 

kritického posouzení obsahů , zesílení produktivních tvůrčích 

procesů a umožnění střídajících se identifikací a citlivosti vůči 

druhým."8 9 

Ve výuce cizích jazyků, kde jde především o získání 

sociálních a komunikativních kompetencí, má právě práce 

v malých týmech obrovský význam. J a k uvádí Evropské 

jazykové portfolio, při cizojazyčném vyučování je nezbytné klást 

důraz n a výše zmíněné kompetence. Mezi ně patří například 

způsobilost s tuden tů obracet se n a své komunikační par tnery 

v cizím jazyce ústně i písemně. Aby toho byli s tudent i schopni, 

mus í se nejdříve nauči t interpersonálním dovednostem, což 

znamená , že by měli umět iniciovat aktivity ve skupině, 

pracovat s informacemi, ale především by měli zvládnout udržet 

tým pohromadě vzájemným pochopením, tolerancí a 

povzbuzováním.90 Navíc musí u s tudentů dojít ke zvnitřnění 

těchto norem - к závislosti na ostatních studentech pň plnění 

úkolu, к osobní odpovědnosti nejen za své chování, nýbrž i za 

chování ostatních jedinců, musí se naučit naslouchat druhým a 

v pravou chvíli vyřknout svůj názor.91 

89 Cit. dle: HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. Autorka odkazuje n a práci: KLAFKI, W.: 
Lernen in Gruppen. 
90 К tomuto problému podrobně viz: KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní 
učení, kooperativní škola. 
91 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
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3 .2 .4 .1 . KOOPERATIVNÍ DOVEDNOSTI 

Kooperativní dovednosti lze rozdělit n a jednodušší a 

složitější. К j ednodušš ím dovednostem náleží např . přecházení 

do týmu bez hluku a omezování práce druhých, mlčení při práci, 

když není potřeba mluvit, nerozptylovat ostatní zbytečnostmi. Co 

se týče složitějších kooperativních dovedností, j sou spojeny 

hlouběfi a detailnèfi s efektivitou dané společné činnosti. 

V jazykovém vyučování se to týká například formulace svého 

nápadu, myšlenky či nekritizování spolužáka jako nositele 

fného názoru. Pokud tyto kooperativní dovednosti s tudent i 

neovládají, je t řeba jejich t rénink pravidelně zařazovat do 

vyučování.92 

J a k o další kri térium třídění kooperativních dovedností se 

uvádí v odborné li teratuře zaměřením dovedností více к úkolu, či 

více к lidem.93 Pedagog se pak při plánování i provádění 

učebních činností rozhoduje, zda se bude koncentrovat n a 

sledování a formování spíše jedněch či d ruhých dovedností. 

Průběh kooperativního učení by ale pečlivě sledovat nejen 

učitel, ale také s tudent i (zejména ti, kterým zmíněné dovednosti 

chybějí), aby oni sami mohli v dalších fázích jazykové výuky 

sami poskytnout dostatek prostoru pro utváření výuky.94 

„V malých čtyř - až pětičlenných spolupracujících 

skup inách můžou s tudent i znásobit dobu, po kterou mluví, 

protože především prostřednictvím mluvení se lze cizímu jazyku 

nauči t . Zásada aktivní komunikatívnosti , podle které m á 

veškerý proces cizojazyčného vyučování - učení probíhat tak, 

92 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
93 Viz KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení a vyučování. 
94 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování; též CHODÈRA, R.: Moderní výuka cizích 
jazyků. 
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aby používané jazykové prostředky sloužily sdělování 

smysluplných obsahů , je v současné době u n á s i ve světě 

pokládána za stěžejní. V kooperujících týmech je poskytnuto 

s t uden tům dostatek příležitostí к aktivní komunikaci -

především к dialogu, ale i к popisu, vypravování. Co je více 

motivující než komunikativní si tuace v týmu?"95 

S produktivní jazykovou dovedností ús tního projevu také 

úzce souvisí receptivní dovednosti poslechu a čtení. Kooperativní 

efektivní čtení můžeme shrnout do následujících čtyř 

kategorií:96 

1. oddechové čtení 

2. letmé čtení (noviny) a selektivní čtení (části, kapitoly knihy) 

3. analytické (reflexivní čtení) 

4. resumé - čtení (přehledné shrnutí zpráv)97 

Častým a intenzivním čtením ve skupinách se lze 

dopracovat ke znalostem notně převyšujícím základní znalosti, 

jež j sou n a s tudentech vyžadovány. Studenti si tak zvyknou n a 

pozorné a vnímavé čtení, rozšíří si slovní zásobu a nabudou 

nezbytnou sebedůvěru a j is totu. Ty také získají při poslechu, 

který je n a třetím s tupni převážně zaměřen n a odborné 

projevy.98 

95 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
9ь HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
97 Autorka zde vychází z publikace: BILLOWS, L. F.: Kooperativní 
technika vyučování cizímu jazyku. 
98 HRUŠKOVÁ, L., Možnosti kooperativního přístupu v procesu 
cizojazyčného vyučování. 
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3 .2 .5 . TYPY MOTIVAČNÍHO ZAMĚŘENÍ ŽÁKŮ 

Bylo už několikrát zmíněno, že se motivy chování mohou 

různě měnit: slučovat se, zrát, oslabovat se, vytěsňovat se nebo 

se dostávat do konfliktu. Tyto jevy jsou označovány jako 

dynamika motivace. Je j ím nej významnějším projevem je 

„vznik složitých motivačních s t ruk tur , které tvoří motivační 

sféru osobnosti a projevují se typickým motivačním zaměřením 

žáka."99 V li teratuře byly popsány následující tři typy se 

zvláštním významem pro vyučování cizích jazyků:1 0 0 

1. Žáci se sociálním zaměřením j sou jedinci, pro něž 

největší odměnou za odvedený výkon je získání kladného 

vztahu a postoje ostatních. Jelikož se snaží vytvářet dobré 

sociální ovzduší, bývají v kolektivu oblíbení. Díky této 

vlastnosti může učitel s jejich pomocí ovlivňovat celou 

třídu. Tyto žáky lze snadno vést к dobrým studi jním 

výsledkům prostřednictvím sociální motivace, následují 

dobiý příklad a lehce se s nimi navazuje a udržuje vztah. 

2. Žáci s egoistickým zaměřením si dávají záležet na 

tom, aby byli u svých spolužáků oblíbení a učiteli byli 

považováni za hodné žáky. Avšak nastane-l i konfliktní 

situace, pak je pro ně důležitější prospěch vlastní než 

kolektivní, ačkoli si to ne vždy uvědomují. U tohoto typu 

žáků usilujících o nejlepších výkon převládá tedy 

výkonová učební motivace. Pokud ve třídě panu je 

nesprávná sociální atmosféra, může mít jejich chování za 

následek snížení sociálního postavení v kolektivu. 

Namísto uznání je jejich učební výkon třídou shazován, 

dostávají různé přezdívky (např. šprt, šrotna), někdy jsou 

dokonce odstrkováni a spolužáci se s nimi nechtějí 

99 Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 54. 
100 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 54-55. 
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kamarádi t . Naopak při správném vedení třídy jsou tito 

jedinci svým méně zdatným spolužákům dobrým 

příkladem vytrvalého učebního úsilí vedoucího к úspěchu. 

3. Žáci s pracovním zaměřením j sou nej vhodnějším 

typem žáků, neboť se učiteli podaří zaujmout je téměř 

každou učební činností. Dominuje u nich totiž 

poznávací motivace. Navíc nepodléhají ná ladám třídy, 

protože mají spíše uzavřenou povahu, j sou klidní a věcní. 

I když podávají skvělé výkony, nikdo nesnižuje jejich 

postavení ve třídě a svými spolužáky jsou považováni za 

nadané (obecně či pro konkrétní předmět). Tito žáci j sou 

přátelští , lehce navazují vztahy, čehož může učitel 

vhodně využít a učinit z nich úspěšné a spolehlivé 

vedoucí skupin s přirozenou autoritou, kteří ochotně 

pomáhaj í svým slabším spolužákům radou nebo činem. 

3.3. DEMOTIVACE A JEJÍ PŘÍČINY 

Jelikož je dynamika motivace proměnlivý a nestálý 

proces probíhající dvěma směry, může tedy nas ta t protipól 

motivace - demotivace. V oblasti učení je se jako demotivace 

označuje oslabování či rozrušování a mizení motivačního pole 

učení.101 

Nejvíce negativní dopad n a motivaci učení m á dlouho 

trvající neúspěch (zejména v počátečních fázích učení) a 

dlouhodobý pocit inkompetence. Tyto jevy musí být brány 

v potaz hlavně při cizojazyčném vyučování, neboť začíná-li si 

žák osvojovat cizí jazyk, dochází především v počátečním 

období к neus tá lému chybování. Žák začíná mít při 

opakovaném neúspěchu pocit, že nemá ke studiu jazyka vlohy, 

loi HENDRICH, J . : Didaktika cizích jazyků, s. 55. 
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začne být frustrovaný a přes tane se nadále snažit. Z tohoto 

důvodu je nezbytné, aby učitel ovládal prostředky bránící 

vzniku demotivace.102 

Příčiny demotivace mohou být dvojího d r u h u : 

pedagogenní - jejich zdrojem je učitel, edukogenní - j sou 

vyvolány vyučovací metodou. Vyučující může žáka demotivovat 

například tím, že polevujícího žáka včas nepovzbudí nebo mu 

neumožní zažít alespoň malý úspěch. 1 0 3 Dobrý učitel dokáže 

pro každého žáka vytvořit učební situaci, kterou úspěšně 

zvládne.104 

Dochází-li к dlouhodobému oslabování žákovy motivace, 

které se navíc spojí se silně nepříjemnými emocionálními 

zážitky, mohou vzniknout motivační bariéry učení. Mezi tyto 

nepříznivé zážitky patří t řeba ironické a sarkast ické poznámky 

pedagoga vůči žákům a výjimkou bohužel není ani ponižující 

chování učitele к žákovi. „Stejně může působit i tzv. řečová 

agresivita učitele; projevuje se "skákáním do řeči" (intruzemi), 

mluvením n a žáka v době, kdy by si potřeboval něco v klidu 

rozmyslet nebo uložit do paměti. J e symptomem učitelovy 

netrpělivosti a celkové lability. Neurotický učitel cizích jazyků je 

větší překážkou učení než nedostatek žákova nadání pro 

jazyky."105 

Dalším faktorem komplikujícím cizojazyčnou výuku je 

učení nemotivovaných. Vzhledem k tomu, že cizí jazyk se stal 

nezbytnou součástí vzdělávacích programů a s jeho 

vyučováním se začíná čím dál tím dříve106 (tzv. rané učení cizím 

102 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 55. 

юз HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 55. 
104 Viz kapitola 3.2.2.1. Výkonové potřeby - jejich vývoj a aktualizace. 

юз Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 55. 
106 „Některé základní školy nabízejí výuku cizího jazyka, nejčastěji 
angličtiny, už od první třídy a existují i tzv.bilingvní mateřské školy." 
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jazykům107) a vyučovací proces trvá i na vysoké škole, s tává se, 

že se žáci či s tudent i nechtějí tento cizí jazyk učit, nezaj ímá je 

nebo j sou к němu lhostejní. V dnešní době je ale nezbytné 

aktivně ovládat minimálně jeden cizí jazyk, aby jedinec získal 

lepší uplatnění se n a t rhu práce. I z tohoto důvodu si učitel 

cizích jazyků mus í umět s tímto záporným postojem žáků 

poradit, vzbudit jejich zájem a ukázat j im cestu к poznání 

cizích jazyků.1 0 8 

Vhodným prostředkem probuzení zájmu o s tud ium cizích 

jazyků u zmíněného typu žáků je takzvaná nespecifická 

motivace. Používá к učení motivů, „jež nemají z počátku 

s osvojováním cizího jazyka nic bezprostředně společného, ale 

mohou v budoucnost i přerůs t v zájem o něj. Příkladem může 

být sociální motivace některých žáků jazykové školy, zvláště 

Cit.. dle: FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 
21. století, s. 85 
107 Problematikou raného učení cizím jazykům se zabývá mnoho 
odborníků, j sou publikovány a často citovány teze potvrzující jeho 
efektivnost, avšak méně známy j sou výsledky autent ických výzkumu 
z posledních let, jež tyto teze zpochybňují či nepotvrzují. Například 
výzkum z roku 1998 uvádí, že raný začátek nezajišťuje 
automaticky výrazné pozitivní výsledky. Zároveň ukázal, že 
přínos není závislý na době zahájení, ale na kvalitě učení a na 
času, který je mu věnován. Ke stejným výsledkům dospěl nedávný 
výzkum Sophie Genelotové realizovaný ve Francii. „Genelotová 
zkoumala výsledky uěení angličtině u 100 žáku, kteří zahájili učení 
mezi sedmým a osmým rokem věku a porovnávala je s výsledky žáku, 
kteří začali s cizím jazykem až v jedenácti letech, tedy v šestém 
ročníku. Ukázalo se, že už n a konci sedmého ročníku se výsledky 
obou skupin srovnávají, že tedy ostatní děti během dvou let doženou 
handicap vůči žákům, kteří se anglicky učili už několik let. Dále se 
ukázalo, že zachoval-li se někde rozdíl v kvalitě, týkalo se to spíše 
žáků dobrých, nadaných. Výsledek naznačuje , že extenzivní ranou 
výukou se nenahrad í případný intelektuální handicap. Naopak ztráta 
výhody vůči ostatním může žáky, kteří prošli raným učením, silně 
demotivovat, takže v době, v níž j sou к učení lépe disponováni, 
ztrácejí o ně zájem. (...) ...tlak rodičů ani en tuz iasmus některých 
učitelů nevede к jednoznačně pozitivnímu výsledku." Cit. Dle: 
FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. 
století, s. 85. 
юз HENDRICH, J . : Didaktika cizích jazyků, s. 56. 
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dospělých, kteří ji začali navštěvovat, protože se chtěli dostat 

do j iného mezilidského prostředí, než mají n a pracovišti nebo 

doma. J iným příkladem může být tak silná orientace žáka n a 

dobré známky, že je ochoten učit se čemukoliv, jen když bude 

rodiči chválen a učitelem dáván za příklad."109 

Nejúčinnějším faktorem schopným zdolat nedostatek 

motivace nebo demotivační účinek učebního neúspěchu je ale 

zcela nepochybně u všech žáků při osvojování jakéhokoli cizího 

jazyka vůle učit se. Motivační strategie „učím se, protože chci" 

se ale stejně jako nespecifická motivace obejde - alespoň po 

určitý čas - bez přímého zájmu o cizí jazyk. Navíc, oproti 

motivu „učím se, protože mne to bavŕ je ale v tomto případě žák 

vybaven odolností vůči učebnímu neúspěchu. Zatímco 

s vyhasnutím citového či zájmového zaujetí pro studium jazyka 

vyhasíná i motiv učení, vůle učit se dokáže zdolat i situační krize 

učení.110 

3.3 .1 . OTÁZKA MOTIVACE - ŽÁKŮ, STUDENTŮ UČITELSTVÍ 

A UČITELŮ 

Problém demotivace žáků se v posledních letech dostal do 

popředí zá jmu pedagogů i neodborné veřejnosti (hlavně rodičů). 

Otázka „Jak motivovat žáky a vzbudit u nich zájem o učení?" je 

velmi frekventovaná.1 1 1 Ve Francii se touto problematikou 

intenzivně zabývá Brigitte Prot.112 J a k s a m a říká, touha po 

109 Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktiko cizích jazyků, s. 56. 
no HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 56. 
m BONREPAUX, CH. Contre la démobilisation générale. 
112 Učitelka francouzštiny, pracovnice v oblasti vzdělávání 
profesionálů, specialistka v oboru motivace žáku a učitelu, au to rka 
publikací: Profession motivatrice. Réveiller le désir d'apprendre au 
collège et au lycée, Editions Noêsis, 1997; J'suis pas motivé, je fais 
pas exprès!, Albin Michel, 2003. 
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učení (poznávání) existuje u všech dětí a je součást í jejich 

osobnosti . Avšak situace, v nichž se žáci ocitají, j im často 

nedovoluje, aby se u nich tato touha projevila. Okolnosti či 

rodina u dětí někdy dokonce touhu po vzdělání ubíjejí, což u 

těchto jedinců může vést až к ú t lumu či k fobii ze školy. 

Přístup rodičů a učitelů je samozřejmě velmi důležitý a 

v m n o h a ohledech dokonce zásadní . Příčiny této demotivace 

j sou podle Brigitte Prot různé: někdy j sou děti až příliš pod 

dozorem a nemohou samy vykonávat žádnou činnost, o j iné se 

zase rodiče vůbec nezajímají, některé děti se zase zbytečně 

vyčerpávají kvůli chybně zvolenému pracovnímu pos tupu. 1 1 3 

Řešením je nalézt „zlatou střední cestu"114 , postupovat po 

malých krocích. Jestliže budou učitelé podporovat u žáků 

pasivitu, pak se nic nezmění, ale když po nich budou požadovat 

mnoho, dosáhnou stejně záporného výsledku. 

V roce 2001 založila Brigitte Prot sdružení ACMEE115, 

v jehož rámci pořádá školení pro učitele, žáky a rodiče. Také 

učitelé totiž potřebují správně pochopit své profesní 

kompetence a znovu si důkladně promyslet svou motivaci, aby 

byli schopni kvalitně pokračovat ve vyučování a uměli 

motivovat své žáky. Podle B. Prot je překvapující, j ak silně se 

někteří vyučující cítí osamělí a bez jakýchkoli vyhlídek do 

budoucnost i . Tento stav je podle ní způsoben jejich 

nedosta tečným vzděláním, které je zaměřeno pouze n a obor, ale 

nenaučí je j ak předávat vědomosti a dovednosti. Ale právě toto 

počáteční formování učitelů je zásadní, protože by j im mělo 

ukázat cestu do budoucnost i a dát jim do ruky konkrétní 

nástroje к motivaci žáků, ke komunikaci s nimi i s jeßch rodiči, 

из BAUMARD, M. Profession: motivatrice. 
i n „Trouver le j u s t e milieu, ..." in BAUMARD, M. Profession: 
motivatrice. 
us ACMEE - Agir pour la Communicat ion et la Motivation d a n s 
l 'Education et l 'Enseignement 
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stejně jako nauči t je pracovat v týmu se svými kolegy. Z tohoto 

důvodu by měli vyučující každé tři roky absolvovat školení, 

které by j im umožnilo lépe pochopit charakter žáků, protože 

děti se mění a s nimi i jejich potřeby, požadavky a zájmy. 

Učitelé díky dalšímu sebevzdělávání také získají nezbytný 

ods tup a nadhled, což j im umožní vylepšit znalosti získané 

vysokoškolským studiem.1 1 6 

Také v České republice je situace v tomto ohledu v 

mnohém podobná jako ve Francii. Problém motivace je těžko 

rozlousknutelným „oříškem" nejen co se týče vzbuzení zájmu 

o předmět u žáků a s tudentů . Také učitelé často potřebují 

motivovat. Jej ich profese totiž není s ohledem n a svou 

náročnost ve společnosti plně doceňována (nejen po finanční 

stránce). Absolventi pedagogických fakult navíc nebývají 

dostatečně připraveni n a zátěžové situace v praxi a v době, kdy 

pos tupně přicházejí o ideály, dochází u nich к deziluzi, 

vyčerpání, a hrozí j im syndrom vyhoření (burn out syndrom). 

Tento psychický stav, jež m á často negativní dopad i n a zdraví, 

však hrozí i zkušeným pedagogům. Proto je důležité 

nezanedbávat prevenci, sebevzdělávat se, s tudovat odborné 

publikace a vyměňovat si s kolegy zkušenosti a rady. V této 

souvislosti se nabízí otázka: Neměli by se čeští pedagogové a 

média spíše zaměřit na problematiku motivace žáků a učitelů? 

Možná by se tímto způsobem dalo předejít různým 

sociopatologickým jevům ve školním prostředí, jako jsou 

například š ikana, agresivita, drogy, alkohol a podobně. 

lib BARIOZ, Stéphanie: Brigitte Prot, Madame 'Motivation' 
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3.3 .2 . UČITEL CIZÍCH JAZYKŮ 

Aby byl vyučující schopen motivovat své žáky ke s tudiu a 

různým aktivitám, musí sám nejprve získat potřebné znalosti a 

zkušenost i . Většinou se tak děje v rámci pregraduálního či 

postgraduálního studia, a proto všichni ti, jež tuto přípravu 

učitelů mají n a starosti, nesou odpovědnost za její kvalitu, 

současně tak mají odpovědnost za úroveň výuky n a 

jednotlivých školách. 

Poněvadž se zabýváme výukou francouzského jazyka, je 

n a místě, abychom vymezili jaké kvality by měl mít učitel cizích 

jazyků vzhledem ke stavu současné společnosti a jejím 

potřebám. Podle Josefa Hendricha by měl učitel:117 

• být zdrojem spolehlivých vlastností a dovedností ve 

svém oboru 

• být schopným organizátorem výuky danému 

předmětu se zřetelem ke konečnému cíli i к cílům 

dílčím včetně cílů každé vyučovací jednotky 

• ovládat teorii i aplikaci účinných metod a postupů 

vyučování cizím jazykům 

• být pro své žáky ochotným rádcem a laskavým, i 

když náročným průvodcem ve výuce i mimo ni, 

proto by měl ovládat pedagogickou psychologii, 

umět analyzovat chování svých žáků, získávat 

jeßch důvěru, napomáhatßm ke správné orientaci 

• být vzdělanou a zodpovědnou osobností, vzorem 

motivujícím žáky, vzbuzußcim přirozenou úctu a 

autoritu 

i'7 FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. 
století, S.16. 
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3.4 . JAZYKOVÁ PROPEDEUTIKA 

J a k ale přivést děti k výuce cizích jazyků? Touto otázkou 

se zabývala ř ada vysokoškolských pedagogů i učitelů 

působících n a různých s tupních škol. Především je nezbytné, 

aby učitel probudil v žácích a s tudentech zájem o s tud ium 

cizích jazyků a vytvořit pozitivní vztah ke svému předmětu. 

Z tohoto důvodu je vhodné zmínit se o učebním 

programu jazyková přípravka (propedeutika), j isté variantě 

raného učení. Cílem jazykové přípravky je: 

a) rozvíjet u nejmladších žáků pozitivní postoje к jazykové 

rozmanitosti (cíl výchovný), a tak je vychovávat к životu 

v jazykově a kulturně různorodé evropské společnosti, 

b) rozvíjet tzv. metalingvistickou kompetenci, tj. 

dovednosti a znalosti, kterých žáci efektivně využijí pň 

näsledußcim učení zvoleným cizím jazykům (cíl vzdělávací) 

c) seznámit je s nabídkou jazyků vyučovaných v českých 

školách v předmětu "cizí jazyk" ("1. cizí jazyk" a "2. cizí 

jazyk") tak, aby se sami mohli autentickou volbou podílet 

na vytváření svého "jazykového životopisu".118 

„Princip jazykové propedeutiky spočívá v tom, že žák 

l . s t . základní školy prochází takovými aktivitami, které mu 

umožní uvědomit si pestré jazykové bohatství, jež ho obklopuje, 

poznat arbi t rárni povahu jazyků a tím se odpoutat od 

sebestředného nahlížení n a jazyky a kultury. Použité 

komparativní postupy otevírají novou kognitivní perspektivu 

(kontrastivní hledisko nesměřuje к rozpoznání chyby, j ak je 

v didaktice cizích jazyků obvyklé). Žáci, nenápadně řízení 

118 FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. 
století, s. 85; též FENCLOVÁ, M., Otevírání brány jazykům a jejich 
studiu. 
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učitelem, sami řeší zadané úkoly, hrají si n a badatele, prožívají 

dobrodružství objevu."119 

Problematika jazykové přípravky se s tala v současné 

době výzvou pro českou didaktiku cizích jazyků i pr imární 

pedagogiku. Je j ím pilotováním se zabývá mezinárodní projekt 

Brána jazyků, Janua linguarum - JaLing-Comenius.120 

Účastníci projektu se hlásí к odkazu J a n a Amose Komenského 

a snaží se žákům základních škol otevírat dveře do světa 

jazyků, jeßch učení a jazykové komunikace. Ta sama potom 

otevře další brány - к poznání, к vědění.121 Brána jazyků 

směřuje к získání dvou hlavních kompetencí:122 

a) umět se učit jazykům 

b) umet žít v jazykové a kulturně rozrůzněné 

společnosti. 

Dosažení těchto kompetenci je podmíněno pěstováním 

určitých postojů, dovedností a znalostí, jež jsou rozvíjeny v 

ucelených a n a sebe navazujících vyučovacích jednotkách s 

různým tematickým zaměřením. Několik následujících příkladů 

konkretizuje typy postojů, dovedností a znalostí, směřujících к 

dosažení zmíněných kompetencí, jež jsou v programu 

pěstovány:1 2 3 

1) Rozlišovat poslechem hlásky neexistující v 

mateřštině žáků.. Například při poslechu onomatopoí 

znázorňujících hlasy zvířat v různých jazycích 

zaznamenat v nahrávce nezvyklé hlásky a snažit se je 

и? Cit. dle: FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na 
počátku 21. století, s. 85 - 86. 
120 FENCLOVÁ, M.: Vzdělávání uátelů cizích jazyků na počátku 21. 
století, s. 87. Viz též: <http://jaling.ecml.at>. 
121 Srov. FENCLOVÁ, M., Otevírání brány jazykům a jejich studiu. 
122 Srov. FENCLOVÁ, M., Otevírání brány jazykům a jejich studiu. 
123 Cit. dle: FENCLOVÁ, M., Otevírání brány jazykům a jeßch studiu. I 
pro následující. 
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napodobit . To souvisí s rozvojem dalšího velmi důležitého 

postoje "co je jiné, není nenormální". Francouzská kráva 

není j istě šílená proto, že nedělá "bú" jako kráva česká, 

ale "meuh" / т о / , tedy zvuk, jenž je ve francouzšt ině 

zvláštním fonémem, který však český žák z mateřš t iny 

nezná. Děti vezmou n a vědomí, že různé jazyky disponují 

různými zvuky, učí se je rozeznávat a imitovat. Rozvoj 

právě této dovednosti - receptivně i produktivně - je v 

r aném věku nanejvýše žádoucí. Učitelé všech jazyků vědí 

z praxe, že studenti , kteří nebyli v pravou chvíli zbaveni 

p ředsudků ve vztahu ke zvukové podobě cizího jazyka, se 

v pozdějších stadiích výuky nejen těžce zbavují 

výslovnostních vad, ale těžko mění i postoje - stydí se 

vyslovovat "jinak". 

2) Elementárně se dorozumět bez ohledu na chybějící 

společný jazykový kód, pomocí gest a mimiky. 

Například: „Jak by se dalo sdělit spolucestujícímu ve 

vlaku, že je v kupé s t rašné horko a jestli smíte otevřít 

okno?" J d e o návyk pozorně vnímat neverbální sdělení a 

rovněž je realizovat. Dítě by ostatně mělo být dovedeno к 

obecnému poznání, že chce-li úspěšně komunikovat 

libovolným kódem (verbálně či neverbálně), musí se 

snažit rozumět d ruhému a zároveň se snažit, aby mu 

bylo rozuměno. J e d n á se o jistý d ruh výchovy к obecné 

komunikační vstřícnosti a ohleduplnosti, což přesahuje 

problematiku didaktiky cizích jazyků. 

3) Upevňovat si paměť к osvojování slov i delších 
sekvencí za účelem pozdějšího studia cizího jazyka. 

Poslouží k tomu např . vybrané písničky a ř íkanky z 

různých jazyků. Vhodné je zařazovat jednoduché 

slovesné útvary z jazyků, jejichž nositelé se ve třídě 

vyskytují, a valorizovat tak postavení této minoritní 
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mateřš t iny v dětském kolektivu. (V této souvislosti se 

učitelé často zděsí, kolik jazyků by snad měli ovládat. 

Avšak náročnost variability neleží n a učiteli, ale n a 

tvůrcích programů. Především ti musí s ohledem n a 

jazykovou situaci v dané zemi vybavit pedagogy učebními 

materiály.) 

4) Rozvíjet postoj vstřícnosti k mnohojazyčnému а 

mnohakultumímu prostředí. Např. prací s výpůjčkami 

různého typu a původu děti pochopí, že funkční 

přejímání slov z cizích jazyků je přínosné a obohacující. 

3.5 . MOTIVACE К VÝBĚRU FRANCOUZSKÉHO JAZYKA 

Co vede české s tudenty к výběru francouzšt iny jako 

cizího jazyka? Tuto otázku si položila Zuzana Blazec a v rámci 

své doktorské práce uskutečni la dotazníkový průzkum, který ji 

pomohl n a tento dotaz odpovědět. Vymezila deset hlavních 

skupin motivace к výběru cizího jazyka, především 

francouzštiny, ale i angličtiny, němčiny a ruštiny. Z přibližně 

150 vyplněných dotazníků vyvodila následující závěry 

ovlivňující výběr jazyka ke studiu:1 2 4 

1) povinný jazyk - žák nemá možnost výběru, jazyk určila 

škola (tzv. „negativní motivace") 

2) rodina a přátelé - vliv rodinného zázemí, přátelé v cizině 

3) krása jazyka - zvukomalebnost jazyka, melodičnost 

4) světový jazyk - nu tnos t ovládat světový jazyk 

5) reakce - proti jazykům tradičně pojímaným za přednostní 

(vůči rušt ině, méně i němčině) 

6) kultura - úzké propojení jazyka s bohatou kul turou 

BLAZEC, Z.: Láska к francouzštině s. 64 -65. 
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7) povolání- důležitost cizího jazyka pro budoucí povolání 

8) jazyk sousedních zemí - znát jazyk svých sousedů 

9) kvalita výuky - kvalita vyučujících, ale i j i s tá výjimečnost 

10) zvídavost - zájem o poznání nového jazyka 

U každého jazyka je toto pořadí jiné, pro f rancouzšt inu 

platí následující: 

1) Nej rozšířenějším důvodem výběru byla její k r á sa a 

zvukomalebnost . (Zejména s tudent i konzervatoří.) 

2) S n a h a vyjádřit svůj odpor vůči ruš t ině nebo němčině. 

3) Nemožnost vlastního výběru cizího jazyka. Avšak 

s tudent i si prý poté francouzšt inu oblíbili a pokračovali 

v jej ím studiu zv láš tn ího zá jmu. (Celkově asi 17 % 

dotázaných studentů.) 

4) Vliv rodiny či přátel žijících v zahraničí. Student i často 

uváděli, že Francouzi nechtějí mluvit cizím jazykem, a 

tak se musí francouzsky učit oni, aby se domluvili. (Pro 

12 % dotázaných rozhodující faktor.) 

5) Bohatá f rancouzská kul tura . Ti, co se zajímají o 

l i teraturu, malířství, sochařství a další umělecké obory, 

j sou přitahováni francouzšt inou kvůli jejímu kul tu rn ímu 

významu. (9 % dotázaných studentů.) 

6) Studenti , kteří si s ohledem n a své budoucí povolání 

zvolili f rancouzšt inu, neboť se domnívají, že jim bude 

jako d ruhý cizí jazyk užitečná. Znalost angličtiny 

pokládají za samozřejmou. (6 % dotázaných.) 

7) Kvalita výuky. „Vyučující francouzštiny j sou pokládáni za 

odborníky a těší se vážnosti a obdivu nejen pro své 

jazykové kompetence, ale též pro neutuchaj ící nadšení 

rozšiřovat tento jazyk, které je často nakažlivé a přináší 

ovoce."125 (4 % studentů.) 

125 Cit. dle: BLAZEC, Z.: Láska к francouzštině, s. 64 . 
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8) Zvědavost. Tito s tudent i sice f rancouzšt inu vůbec 

neznali, ale zvolili si ji zejména proto, že se zcela odlišuje 

od ostatních tradičně vyučovaných cizích jazyků. Její 

znalost j im podle jejich představ umožní vyniknout mezi 

svými vrstevníky (2 % dotázaných.) 

Zbylé dvě motivace se u francouzšt iny nevyskytují. 

Z. Blazec dále uvádí, že si čeští s tudenti jen zcela 

výjimečně vybírají f rancouzšt inu jako první jazyk. Ve většině 

př ípadů s tuduj í nejdříve angličtinu, pak teprve francouzšt inu, 

někdy je však francouzský jazyk až n a třetím místě. Při 

porovnávání motivací к výběru různých jazyků Blazec zaujal 

fakt, že hlavním důvodem pro volbu francouzského jazyka byla 

jednoznačně jeho krása, zvukomalebnost jazyka. Kdežto u 

němčiny tento typ motivace zcela chybí, u angličtiny dosáhl jen 

2 % a u ruš t iny pouze 1 %. 

Další zajímavé informace se týkají skupiny povinných 

jazyků (tzn. že žák neměl možnost výběru), kde je nejhojněji 

zas toupena ruš t ina (94 %), dále němčina (40 %) a angličtina 

(29 %). Tato čísla vysvětluje ročník narození dotazovaných 

s tuden tů (1979 - 1982), kteří měli ruš t inu povinně jako první 

cizí jazyk. Z čehož následně vyplývá, že velká část s tuden tů 

(plných 77 %), kteří si vybrali f rancouzšt inu, tak učinila 

dobrovolně. 

Výsledky tohoto dotazníkového průzkumu ukázaly, že 

s tudent i si volí s tud ium francouzštiny především kvůli její 

melodičnosti, kráse a úzkému propojení s kul turou a s vysokou 

profesionalitou vyučujících. Tyto poznatky mají svůj význam 

v tom ohledu, že když učitelé znají motivaci svých žáků, mohou 

ji dále udržovat a rozvíjet za pomoci vhodně zvolených 

vyučovacích metod (aktivizujících) a obsahu (francouzské 

reálie). „Francouzšt ina je krásná , je-li mluvená, je oceňovaná, 
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je-li pochopena, je milována, je-li úzce spojena s f rancouzskou 

realitou."126 

3 .6 FORMY AKTIVIZACE ŽÁKŮ 

Zásadní otázkou, kterou si pokládá současné školství je: 

J a k aktivizovat žáky к intenzivní činnosti? Řešení se ovšem 

nabízí několik. Významnou roli zde hraje samozřejmě motivace 

žáků. Mezi další spolehlivé prostředky patří například výběr a 

přitažlivé metodické zpracování učiva, volba vhodných 

výukových metod a jejich promyšlené střídání, uplatnění 

výukových pomůcek (zejména moderní didaktické techniky), 

využití různých organizačních forem, vytváření a rozvíjení 

podnětné pracovní atmosféry a klimatu ve třídě. Významnou roli 

hraje také, j ak bylo již zmíněno, osobnost učitele a jeho 

vzor.127 

„Aktivizovat žáky znamená vést je к plně aktivní účast i 

n a vyučovacím procesu, poskytovat j im dostatek podnětů 

к přímé činnosti, aby nebyli pouze objektem vyučování, ale stali 

se i jeho subjektem. V podstatě jde o to, aby v procesu 

vyučování byly vytvářeny podmínky pro rozvíjení samosta tného 

aktivního a tvůrčího myšlení a samosta tnou aktivní činnost 

každého žáka."128 

Při vyučování je nezbytná aktivní účast žáka, k terá je 

velmi důležitá pro proces poznávání, získávání vědomostí a 

osvojování dovedností. Aktivita žáků, tedy jejich činnost a 

činorodost závisí, n a pochopení probíraného učiva. Avšak 

kvalitativní i kvantitativní stránka výsledků učebního procesu je 

ovlivňována i citovou a volní stránkou osobnosti žáka. Přičemž 

n a tyto s t ránky lze působit motivací, vzbuzením a posilováním 

126 cit. dle: BLAZEC, Z.: Láska к francouzštině, s. 65. 
127 MAZÁČOVÁ, N.: Aktivizující metody výuky. 
128 Cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 306 - 307. 
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zájmu o cizí jazyk vhodnými prostředky, formami, metodami a 

postupy aktivizace.129 

3.6 .1 . Motivace 

Důležitým předpokladem aktivizace žáků je motivace. 

J e d n á se o uvědomělé pohnutky jednání podmiňující a 

vyvolávající činnost žáků. Motivace žáků musí být realizována 

nejen v úvodních hodinách počátečního vyučování, kdy j im 

učitelé vysvětlují význam a účel znalosti cizího jazyka pro jeßch 

vzdělání, život a jeßch povolání, ale i v p růběhu celého školního 

roku, kdy v nich vyučující prostřednictvím motivace probouzí a 

zároveň posilují zájem o cizí jazyk. Motivovaný žák se totiž 

mnohem lépe soustředí při vyučování a ochotněji a pečlivěji se 

věnuje i domácí přípravě. Motivačně působí cíl činnosti, 

obsah a zajímavost učiva, problémový přístup při uvádění 

látky, tj. uvedení problému, který má žák řešit. Dále jako 

motivační faktor působí soustavná kontrola a hodnocení 

výsledků, aspirační úroveň žáka a osobnost učitele. 

„Motivační podnět vychází od učitele. Vnějším podnětem je 

stanovení cíle činnosti, hodnocení, názorné pomůcky apod. 

Avšak předmět nebo objektivní si tuace nemají motivační sílu 

samy o sobě. К podněcování žáka к aktivitě v p růběhu 

vyučování používá proto učitel krátké motivační výzvy, popř. 

pochvalu apod. Pokud se ve vyučovacím procesu nedaří udržet 

zájem a pozornost žáků, užívá učitel průběžné motivační 

impulsy, jejichž účelem je reaktivizace zájmu."1 3 0 

129 Viz kapitola 3.3. Demotivace a její příčiny. 
130 cit. dle: HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 308. 
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Motivační metody lze třídit n a úvodní a průběžné:131 

• úvodní (vstupní) motivační metody. 

a) motivační vyprávění, 

b) motivační rozhovor, 

cjmotivační demonstrace (použití obrazů, diapozitivů, 

magnetofonu apod.). 

• průběžné metody. 

a) motivační výzvy, 

b) aktualizace obsahu, 

c) uvádění příkladů z praxe, i lustrace. 

3.6 .2 . UPLATNĚNÍ PRINCIPU AKTIVNOSTI 

Aby se žák mohl s tát aktivním subjektem vyučování, 

mus í být upla tňována zásada, že vše, co může vykonat a říci 

žák, nemá za něj vykonávat či říkat učitel. Žák tedy musí být 

soustavně zapojován do vyučování, většina vyučovací hodiny 

musí být věnována aktivitě žáků. Učitel proto m á své projevy 

omezovat jen n a nezbytné minimum.1 3 2 

3.6 .3 . UPLATNĚNÍ KOMUNIKATIVNÍHO A SITUAČNÍHO 

HLEDISKA 

Základní funkcí jazyka je umožňovat vzájemné 

porozumění a předávání informací. Z tohoto důvodu by texty i 

cvičení měly mít komunikativní hodnotu. Učitel m á vytvářet 

situace, ve kterých je užití cizího jazyka přirozené. Například 

131 Vycházím z publikace: MOJŽÍŠEK, L.: Vyučovací metody, s. 73 -
75. 
132 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyku, s. 308. 
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tzv. simulované vyučování - j edná se o vytváření situací, kdy 

žáci zapomenou, že j sou ve školní třídě a se zaujet ím používají 

cizí jazyk ke komunikaci jako v přirozené situaci.133 

3 .6 .4 . DIFERENCOVANÝ PŘÍSTUP К ŽÁKŮM 

Školní t ř ída není nikdy složena ze žáků naprosto 

stejných schopností se stejnou úrovní znalostí, a tak je 

nezbytné mít tuto skutečnost n a zřeteli a zadávat diferencované 

úkoly. Pro tento postup se nabízí jako vhodná forma skupinové 

vyučování, při němž jednotlivé skupiny vypracovávají rozdílné 

úkoly dle svých schopností . Takto je podporován vývoj všech 

žáků a také je zvyšována jejich aktivita v učení i během 

vyučovací hodiny.134 

3. 6. 5. SOUSTAVNÁ KONTROLA, HODNOCENÍ ŽÁKŮ A 

VČASNÉ ZPĚTNOVAZEBNĚ INFORMACE 

Průběžné kontroly a hodnocení žáků jsou pro jejich 

aktivizaci velmi významné. „Žák, který ví, že učitel téměř 

pravidelně orientačním (frontálním) zkoušením kontroluje 

zvládnutí probraného učiva, připravuje se pravidelně a 

ner iskuje neúspěch. Učitel m á hodnotit zejména to, co žák umí, 

nesoustřeďovat se pouze n a hodnocení jeho nedosta tků . 

Známka z ús tn ího nebo písemného projevu znamená však 

nejen pro žáka, ale i pro učitele zpětnovazebnou informaci. Při 

písemné práci je nu tné , aby oprava byla včasná, dokud trvá 

133 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 309. 

134 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 309. 
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žákův zájem o výsledek jeho výkonu, neboť s pos tupem času 

se tento zájem oslabuje."135 

3.6 .6 . PROSTŘEDKY AKTIVIZACE 

J a k o prostředky aktivizace uvádí J . Hendrich následující 

metody:136 

• problémová metoda při uvádění mluimické složky -

učitel n e m á jen zprostředkovávat poznatky, ale vést žáky 

k zfišťování a chápání vztahů a souvislostí, 

к samostatnému myšlení a hledání příčin správných 

odpovědí n a dané otázky; každé řešení problému žáky 

kladně motivuje a aktivizuje. 

• situační metoda při konverzaci - jde o navození 

pňrozené atmosféry pro cizojazyčnou komunikaci; 

temat ika může být společenská (rodina, cestování, naše 

vlast atd.) nebo standardní (nakupování, objednávání 

j ídla v restauraci apod.) a je předepsaná osnovami a 

zpracovaná v učebnicích. Při jejím procvičování se m á 

učitel snažit vytvářet obdobné situace jako ve skutečném 

životě, proto je vhodné uzpůsobit i prostředí třídy 

(přemístit židle, vytvořit k ruh atd.). Mluvčí pak sedí nebo 

stojí podle situace a musí jí přizpůsobovat výběr 

jazykových prostředků; žáci si takto osvojují nové 

dovednosti a návyky v procesu aktivní činnosti. 

• aktualizace učiva - s t ručné cizojazyčné informace o 

současných kul turních a politických událostech ve světě 

i doma, srovnávání životních skutečností dané jazykové 

oblasti se skutečnost í v ČR apod. působí všestranně 

iss HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 309. 

136 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků, s. 310 - 315 
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výchovně; aktualizace učiva může být vztažena i n a 

situaci ve třídě, n a názory a zážitky žáků. 

• využívání vizuálních, audiovizuálních a 

předmětových pomůcek - jejich promyšlené zařazování 

do výuky je efektivní a současně je pro žáky vítanou 

změnou, čímž je posilován jejich zájem.137 

• kolektivní formy práce - umožňuj í žákům domlouvat se 

v cizím jazyce; patří sem sborové mluvení (fonetická 

cvičení), práce ve skupinách, práce ve dvojicích, dialog, 

dramatizace, diskuse. 

• jazykové hry a soutěže 1 3 8 

• nácvik a sborový zpěv cizojazyčných písní - motivuje, 

aktivizuje žáky a zároveň si i nacvičují zvukovou stránku 

jazyka; také se může procvičovat p robraná slovní zásoba 

a gramatické s t ruktury. 

• využi t í aktivizačních materiálů v učebnic ích - hry, 

písně, básně, kvizy, anekdoty apod. lze využít 

к soustředění pozornosti n a začátku hodiny, či pro 

uvolnění při únavě třídy během hodiny; píseň a jazyková 

h r a se hodí spíše n a závěr hodiny (může dojít 

к příl išnému rozptýlení pozornosti, zejména mladší žáci 

se pak déle uklidňují). 

• metodická pravidla - formy a druhy aktivity žáků volí 

vždy učitel v souladu se základními didaktickými a 

137 Díky technickému pokroku existuje celá škála didaktických 
prost ředků, které nabízejí rozmanité využití v učebním procesu. J s o u 
to například CD, VHS a DVD nosiče a přehrávače (žáky lze také 
nahráva t - jejich slovní projev), počítače s jazykovými programy, 
elektronické učebnice, slovníky a encyklopedie n a CD-ROM. 
V poslední době je možno využívat i internet jako zdroj informací 
(např. denní tisk v elektronické podobé), ale i různých jazykových her. 
Většina učebnic již obsahuje hypertextové odkazy n a dodatky a 
aktualizace na internetu. 

iss Více к jazykovým hrám viz JELÍNEK, S. a kol.: Metodické problémy 
vyučování cizím jazykům, s. 183 - 190. 
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metodickými principy - důležitá je především zásada 

pňměřenosti věku žáků, jeßch vyspělosti a jazykové 

pokročilosti. 

Velkou předností je, že máme v současné době 

к dispozici řadu publikací podrobně rozebírajících konkrétní 

aktivity, s jejichž pomocí může učitel spolehlivě a úč inně 

motivovat a aktivizovat své žáky.139 

139 j e to například publikace CANFIELD, J . - WELLS, H. C.: Hry pro 
zlepšení motivace a sebepojetí žáků,; ve francouzském jazyce WEISS, 
F.: Jouer, communiquer, apprendre. 
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ZÁVĚR 

V rámci své diplomové práce j sem se pokusila proniknout 

do problematiky motivace a jejího využití ve vyučovacím 

procesu, zejména při výuce francouzského jazyka. Jelikož je 

toto t éma nejlépe uchopeno v psychologii, vycházela j s em 

zvláště ze studie Isabelly Pavelkové Motivace žáků к učení -

perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. 

Vybrané informace j sem pak doplnila o poznatky z oboru 

didaktiky cizích jazyků, jež j sem čerpala především z publikace 

Josefa Hendricha Didaktika cizích jazyků. 

Poněvadž se j edná o značně náročnou, složitou a 

rozsáhlou problematiku, postupovala j sem poměrně detailně od 

příčin motivace až к jej ímu protipólu - demotivaci. Cílem 

předkládané práce je přehledně jednotlivé procesy objasnit . 

Proto j s em se především zaměřila na teoretická východiska 

motivace žáků к učení - zdroje motivace, tvořené vnitřními a 

vnějšími potřebami. Z hlediska motivace školní jsou přitom 

nejdůležitější tři skupiny potřeb: poznávací, neboť spouštějí a 

udržují v chodu učební činnosti, sociální, protože učební 

činnosti j sou uskutečňovány zejména v sociálním kontextu 

(školní třída) a výkonové, jelikož jsou na žáky prostřednictvím 

úkolových situací kladeny určité požadavky. Na základě těchto 

potřeb j sem následně rozdělila žáky do tří kategorií podle typu 

motivačního zaměření. 

Podle I. Pavelkové je velmi důležité, aby se v motivační 

problematice učitelé orientovali a zkoušeli různé motivační 

postupy, jejichž cílem je rozvoj a kultivace žákovské motivace. 

Zejména by se měli zaměřit n a motivačně autoregulační 

kompetence, které žákům umožní přijmout zodpovědnost za 

svůj vlastní vzdělávací vývoj. „Vnější řízení, podmínky, výzvy, 

nároky, příležitosti a podobně mohou vytvoření těchto 
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osobnos tn ích zdatnost í n a p o m á h a t , kultivovat je, inspirovat, 

ale i blokovat. Že však jde a vždy pů jde o velmi obtížné hledání , 

"jak postupovat" , pod t rhu je i zjištění, které potvrzují na še i 

zahraničn í výzkumy ukazující , že žádný činitel edukačn ího 

prostředí (opatření, pos tup , výzva, příležitost), nepůsob í u 

většiny žáků n a vývoj či rozvoj jejich motivace respektive 

vzdělávací autoregulace automat icky, ale vesměs j en otevírá 

možnost (...), že bude žákem ve své potencionalitě objevena a 

využita."140 J e to s m u t n é konsta tování , ale pokud se učitel 

smíří s faktem, že i když ze sebe vydá m a x i m u m svých 

možností , dobrý výsledek není nikdy zaručen , pak může 

předejít zk lamání a syndromu vyhoření. Otázka motivace z 

pohledu učitele a s t u d e n t ů učitelských oborů je také dosti 

závažná. Domnívám se však, že u n á s je toto t éma opomíjeno, 

proto j s e m n a ně chtěla a lespoň t rochu upozornit . 

Stejně t ak mě zau ja la problemat ika jazykové 

propedeut iky a projekt B r á n a jazyků (Janua linguarum -

JaLing-Comenius), v jehož rámci se pedagogové snaží probudi t 

v žácích a s tuden tech zájem o s t u d i u m cizích jazyků a vytvořit 

pozitivní vztah к tomuto p ředmětu . Tato jazyková př ípravka 

totiž nesporně u s n a d n í práci uči te lům n a vyšších s tupn ích 

škol, neboť budou moci lépe navázat n a probuzený zájem 

s tuden tů a budou jej pouze dále udržovat a posilovat. 

S t ímto t éma tem souvisí i o tázka motivace к výběru 

cizího jazyka, především francouzšt iny, n a níž se pokusi la 

odpovědět Z. Blazec ve svém dotazníkovém p r ů z k u m u , jehož 

výsledky j s e m také zmínila.1 4 1 Vyplývá z nich, že s tudent i si volí 

s t u d i u m f rancouzš t iny především kvůli její melodičnosti, kráse, 

úzkému propojení s kulturou a vysoké profesionalitě vyučuficích. 

Tyto poznatky maj í svůj význam v tom ohledu, že když učitelé 

но PAVELKOVÁ, I. : Motivace žáků к učení, s. 10. 
hi Srov. kapitola 3.5. Motivace к výběru francouzského jazyka. 
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znají motivaci svých žáků, mohou ji dále aktualizovat a rozvíjet 

za pomoci vhodně zvolených metod a aktivit. 

V poslední části práce j sem se zaměřila n a formy 

aktivizace žáků ve vyučovacím procesu. Aktivizující metody 

výuky cizích jazyků mají za cíl především rozvíjet motivaci 

žáků. Platí zde princip, že čím vyšší je motivace žáků, tím 

lepší jsou výsledky jejich učení. A čím lepší jsou učební 

výsledky, tím vyšší je i jejich motivovanost. Lze tedy tvrdit, 

že motivace je účinný prostředek intenzifikace každého 

výchovně vzdělávacího procesu. 

Při výběru forem a d r u h ů aktivit žáků v hodinách 

francouzšt iny je velmi důležitý cíl, účel a d a n á situace ve třídě. 

Musí být bráno v potaz j ak hledisko forrnativní, tj. výchovné, 

tak i hledisko informativní, tj. vzdělávací, do něhož je 

zahrnováno nejen probírané učivo (gramatika, slovní zásoba), 

ale též poznatky týkající se frankofonie (reálie) a hledisko 

motivační, jež závisí n a věkové skupině a n a pokročilosti žáků. 

Při promyšleném výběru prostředků aktivizace není obtížné 

uplatnit hledisko diferencovaného př ís tupu к žákům. 

Tímto způsobem a při použití vhodných metod je totiž 

velmi dobře možné nejen motivovat žáky a s tudenty к lepším 

výkonům ve výuce, ale také j im nenási lným způsobem vštípit 

lásku ke kul tuře země, jejíž jazyk studují . 
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Résumé 

Cet ouvrage se donne pour tâche d offrir aux lecteurs 

une vue globale sur la problématique de motivation, avant tout 

su r ses sources théoriques et sur son application d a n s 

l 'enseignement de FLE.142 

La motivation est un complexe de facteurs qui s t imulent 

et maint iennent le comportement d ' u n être humain et règlent 

son engagement d a n s une action. Ces agents déterminent le 

déclenchement d a n s une certaine direction avec l ' intensité 

souhaitée (par l'individu) j u s q u ' à l 'about issement ou 

l ' interruption d ' u n e activité. 

Ce travail se concentre sur la question de la motivation 

scolaire de l ' apprenant qui a ses sources d a n s 

a) les besoins primaires - physiologiques. Cela inclut 

la faim, la soif, le sexe et le désir d 'échapper à la 

douleur etc., 

b) les besoins secondaires, dit psychologiques, sont 

tels que les besoins d'estime de soi-même, 

d 'apprendre , d'intimité, d'avoir des relations 

interpersonelles etc. 

On distingue deux types de motivation d ' ap rès son 

origine. L'envie d 'apprendre peut provenir soit 

• de l 'extérieur - par exemple une demande des parents , de 

l 'enseignant , c 'est la motivation extrinsèque, 

• de l ' intérieur - une existence d ' u n projet personnel, une 

volonté, un intérêt, c 'est la motivation intrinsèque. 

i « FLE - f rançais langue étrangère 
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La motivation la plus importante pour le processus 

d 'apprent i ssage et l 'enseignement est celle basée su r les 

besoins d 'apprendre , sociaux et d 'accomplissement . La 

question clé pour la motivation est alors : quelles activités 

engendrent une réponse émotionnelle positive et incitent les 

élèves à assimiler les connaissances efficacement ? 

Notamment, ce sont des t ravaux orientés vers un but donné 

d a n s une classe avec de bons rapports sociaux. 

Il est nécessaire que l 'enseignant de français langue 

étrangère soit bien instruit , afin qu'il ait des outils pour 

susciter en ses élèves le désir d 'apprendre , pour travailler en 

équipe et créer une a tmosphère agréable. De même il doit 

savoir communiquer avec les parents des apprenants , avec ses 

collègues et coopérer avec eux activement. 

Actuellement, il n ' es t p lus difficile pour l 'enseignant de 

FLE d 'enrichir sa pratique pédagogique. Différentes maisons 

d'édition lui offrent beaucoup d 'ouvrages concernant des 

démarches et des activités s t imulantes, ludiques et créatives 

qui permettent , auss i grâce au travail en groupes, leur élèves 

de meilleur pénétrer d a n s leur propre apprentissage et devenir 

progressivement autonomes. 

Ces livres sont très utiles sur tout aux enseignants 

débutan ts , car il fournissent à eux de nouvelles méthodes et 

des idées pour rendre leur enseignement dynamique, interactif 

et a m u s a n t pour ses apprenants . 

L objectif de cet ouvrage est de mettre l 'accent sur la 

question pert inente de la motivation en cadre de 

l'enseignement. 
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