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JAK JE CHÁPÁNA MOTIVACE 

HOW MOTIVATION IS UNDERSTOOD 

 

Andrea Feldmannová 
 

Abstrakt 

Motivace je chápána z různých pohledů. V práci je popsán vztah žáků a učitelů 
k motivaci. V práci tvoří motivace jednu z nejdůležitějších složek výchovně-vzdělávací 
činnosti. Je tady však poukázáno nejen na jiné důležitosti ve vyučování, ale také v utváření 
osobnosti žáka. Jakým způsobem se žák srovná se svou novou školní roli. Aplikovat 
teoretickou část De Charmse do výuky.  Dále pak, jaké vlastnosti a motivační elementy jsou 
potřeba k tomu, aby se žák chtěl ve školní instituci učit. Můžeme se také dočíst, jak se 
motivace v minulosti měřila. 

Klíčové slova: motivace, teorie motivace DeCharms, učitelé, žáci 
 
 
Abstract 
 

Motivation can be understood from different perspectives. The paper describes the 
relationship of students and teachers to motivate. This my work describes teacher´s and 
pupil´s  relationship to the motivation. In this work, motivation is one of the most important 
parts of education activities. But the work also refers to the other importances in lessons and 
formation of students personality. How does the student face up his role in the new school? 
Apply the theoretical approach of DeCharmse to the education. Furthermore, what qualities 
and motivational elements are necessary to pique student´s interest in learning at school 
institutions. We can also learn how was the motivation measured in the past. 
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1. ÚVOD 
 
Současné pojetí výchovy je výsledek hledání optimálního výchovně-vzdělávacího 

modelu, která by v sobě měla zahrnuty profesionální tradice s výchovnými potřebami 
moderní společnosti v tomto století. Naše pedagogika vychází z humanistických 
pedagogických tradic a tím se usiluje naplnit v praxi ideály, který se utříbily v evropské 
pedagogice od počátku novověku. Pak se tato pedagogika snaží rozvíjet ideu Komenského 
„všechny ve všem všestranně“. Toto tvrzení bylo dominantou J. A. Komenského. Nemůžeme 
z toho však vyňat problém motivace pedagoga i žáka, který tvoří jednu z nejdůležitějších 
složek pedagogického procesu. V dnešní pedagogice má být učení samo o sobě odměnou pro 
žáka, mělo by být smysluplné pro toho, kdo se učí.   (Jůva, 2001, str.47) 
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Pojem motivace znamená „motio“ – pohyb, hýbat se, pohybovat se, ale i duševní 
vznět, něco k čemu toužíme, ale i něco k čemu máme odpor. Vlastní pojem motivace je velmi 
široký. Obsahuje snažení chtíč, touhu, tendenci, cíl atd. Motivace není možné přímo měřit a 
pozorovat. Linhart a kol. chápe motivaci jako specifický druh psychické regulace činnosti. 
Motivaci vysvětlujeme jednu z nejvyšších forem psychické determinace činnosti. Její 
psychická aktivita se objevuje již u savců. V motivaci podle Boroše jde většinou o komplex 
motivů, ve kterém jsou motivy vzájemně propojené a ovlivňují se. Rozdíl v pojmu mezi 
motivem a motivací je vztažen k předmětným a dynamickým aspektem chování člověka. 
(Boroš, 1995, str. 18) 

2. PEDAGOG A ŽÁK  
 

2.1 Pedagog 
 

Profese učitele poutala zájem pedagogů a jiných odborníků už od starověku, tedy o 
takové doby, kdy se stávalo učitelství samostatným povoláním. Můžeme říci, že ve starém 
Řecku a Římu existovali specializovaní učitelé pro rétoriku, gramatiku, geometrii, astronomii 
a jiné předměty či obory. Důkazy o tom jsou z 1. stol. n. l. od rétorika a pedagoga M.F. 
Quintiliana. Nesmíme opomenout, že velkou zásluhu na učitelské profesi má i J. A. 
Komenský.  (Průcha, 2000, str. 136) 

 Učitel je iniciátorem výchovně-vzdělávacího procesu. Výchova a vzdělávaní se 
uskutečňují za pomocí rozličných výchovných prostředků. Buď jako hromadné nebo 
individuální vyučování. Účinnost pedagogického procesu závisí na kvalitách osobnosti 
pedagoga i jeho činnosti. Učitel musí mít předpoklady aktivizovat vychovávaného jedince 
nebo skupiny. Proto je pedagogova osobnost  jedním ze základních problému pedagogické 
teorie. Na jejichž kvalitách stojí výsledek celého výchovně-vzdělávacího procesu. Učitel nese 
společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost. Je iniciátorem i organizátorem a 
součastně hodností dosahované výsledky. (Jůva, 2001, str.55) 

 Jaký jsem učitel? Tuto otázku by si měli položit učitelé, pak by měli snahu o 
sebezdokonalování a seberegulaci, které vedou k tomu, že se pedagog vzdává bezkonfliktního 
pozitivního sebehodnocení, ale na druhé straně i případného beznadějného, zraňujícího 
náhledu na sebe. (Hrabal, Pavelková, 2010. str. 15) 
 
 Učitel tedy musí vykonávat mnoho věcí najednou. Koncipuje obsah výchovně-
vzdělávací činnosti ve shodě s výchozími pedagogickými dokumenty, dále provádí vstupní, 
průběžnou, ale i výchozí diagnózu úrovně žáků. Musí rozhodovat o nasazení správných 
prostředků, forem a metod výchovně-vzdělávacího procesu, vyhodnocuje dosažené výsledky 
ve shodě s věkovými a individuálními zvláštnostmi výchovných jedinců. Dále se musejí brát 
na zřetel podmínky za kterých se výchova koná. Pedagogický pracovník nese tedy 
zodpovědnost za plný rozvoj svěřených jedinců, za přípravu pro základní sociální role, 
v jednotlivcích utváří jejich stránky osobnosti, podílí se na rozvoji hlavních výchovních 
složek, na společném cíli celé naší společnosti a tím pomáhá rozvíjet a vzdělávat novou 
generaci. (Jůva, 2001) 
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Učitel má být především osobností schopnou vychovávat jiné osobnosti, pomocníkem 
v sebeřízení učení, vytvářejícím demokratické prostředí důvěry prosté jakéhokoliv pocitu 
ohrožení, v němž může probíhat sebeaktualizace osobnosti.  

2.2 Žák 
 

 Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je plný a mnohostranný rozvoj osobnosti, 
přiblížení jedince ve stávající kultuře a utváření jeho aktivního a tvůrčího vztahu k dané 
realitě. Často se setkáváme s otázkou, které předpoklady jsou žádoucí pro úspěšné vzdělávaní 
a výchovu, také jakými způsoby je máme zjišťovat. Dále pak, co vše je třeba k výchovně 
vzdělávacímu procesu jedince a také jaké je vůbec postavení i úloha vychovávaného jedince 
v pedagogickém procesu. (Jůva, 2001, str.59) 
 Předpoklady jedince pro úspěšnou výchovu jsou fyzické ale i psychické. Atmosféra 
prostředí ovlivňuje v každém věku průběh i výsledky výchovně-vzdělávací činnosti. Pokud 
necítí jedinec kladný přístup okolí ke svému studijním úsilí, pak se mu nedostává v životním a 
pracovním prostředí oprávněného uznání za dosáhnuté výsledky. Takový člověk pak ztrácí 
odvahu a chuť k další práci. Proto je důležitá i atmosféra vyučování. (Jůva, 2001, str.61)   

Dítě ve škole tráví většinu svého života. Nachází se v prostředí, kde nemá takový pocit 
jistoty a bezpečí jako doma. Dítě je nuceno se osamostatnit, přijímá určitou míru 
zodpovědnosti za své jednání a zároveň za něj nese i následky. Nová skutečnost pro dítě je 
učitel - nová autorita. Správná vazba na učitele vzbuzuje v dítěti pocit jistoty a bezpečí, který 
v novém a neznámém prostředí tolik potřebuje. Učitel má na počátku školní docházky dítěte 
větší význam než kdykoliv později. Aby učitel u dětí uspěl, je potřeba, aby vyhovoval 
potřebám dětí a vzbuzoval v nich pocit jistoty. Většina malých školáků svou paní učitelku či 
učitele zbožňuje. Role školáka není výběrová, dítě ji získá automaticky, bez ohledu na vlastní 
přání. (Vágnerová, 2000). Tato role institucionálně podřízena. Tyto veškeré skutečnosti 
mohou ovlivnit žákův vztah ke škole. 

Na školách se zaznamenaly velké počty neomluvených hodin. Děti jsou ve většině 
případů velmi nedisciplinované. Nebo se snížila známka z chování.  Dnešní dítě je přehlcené 
informacemi, které na něj klade školní svět. Proto je velmi důležité, jakým způsobem učitel 
bude dítě k učení motivovat, aby byly děti vůbec k učení dostatečně motivování. Tím se udrží 
jejich pozornost a zájem o učivo. Všechny tyto faktory budou mít za následek lepší výkonnost 
a zájem o školu. Aktivizace žáků znamená, usměrňování aktivity žáků a studentů ve 
výchovně-vzdělávací práci v intencích cílů školy, společnosti člověka.  Princip aktivizace a 
motivace žáků, studentů, neplatí jenom ve škole, ale univerzálně v životě. Učitel naopak může 
být ve své práci i aktivizovaný tím, že se u něho hodnotí významné věci. Přemýšlí nad práci, 
tvořivostí a nezabývá se pouze o formální stránku učení. Potom je důležité, aby aktivita 
vyučování nebyla pouze situace, ve které jsou žáci jenom pasivními posluchači nebo diváky, 
ale ve které také účinkují. V období vstupu do základní školy se myšlení dítěte objevují 
podstatné vývojové změny, které jim umožňují zvládat učení, ale zároveň na druhé straně 
škola rozvíjí jejich rozumové schopnosti. Podle J. Piageta je způsob myšlení tohoto věku  tzv. 
fází konkrétních logických operací. Děti na této úrovni  vycházejí  z vlastních zkušeností, 
z vlastní činnosti, pracují s určitými představami a skutečnostmi, které mají konkrétní obsah. 
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Velkým vývojový krok však je, že děti začínají uvažovat logicky a respektují přitom danou 
skutečnost. (Vágnerová, 2000) 

 Důležité je chápat motivaci ve dvou smyslech. Jedná se tedy o zdroj zvýšení efektivity 
učení (motivace je tedy využívána k uskutečnění učebních cílů), jednak jako cíl výchovně 
vzdělávacího působení učitele. Dále pak, při působení učitele se jedná a jde o rozvoj potřeb, 
zájmu, vůle a dalších motivačních a autoregulačních zdatností. Jejich rozvoj u jednotlivých 
žáků je velmi podstatný a cílem školy. Na motivaci můžeme pohlížet z krátkodobého nebo 
dlouhodobého pohledu. Je nutné podotknout, že u učitelů převládá přístup z krátkodobého 
hlediska. Pak jejich práce s motivací spočívá většinou jenom v tom, že na začátku hodiny 
nebo nějakého učebního celku snaží vzbudit zájem žáků o probírané učivo, o výklad látky, 
popřípadě o určitou učební činnost. Pak si myslí o této vstupní motivaci, že působí na žáky 
automaticky po čase průběhu vlastního učení. Jak vyplývá z analýz hodnocení hodin a 
výpovědí žáků, velmi často neplatí. (Hrabal, Pavelková, 2010. str. 148) 

Studium a význam motivace při sledování vývoje lidské osobnosti, a také při 
zefektivňování různých lidských činností narůstá souměrně, jak se využije úloha 
subjektivního faktoru při vývoji společnosti. Společenské hodnocení každého člověka ve 
společnosti se orientuje na to, co dokáže, a faktor toho, co je člověku vlastní jde již do pozadí. 

Podstatnou částí jednoty člověka, tedy fyzické i psychické podmínky k výkonu činností 
můžeme pokládat za motivační podmínky světonázorové postoje, motivy a zaměření. (Hrabal, 
Pavelková, 2010. str. 148) 
 

2.3 Koncepce podle DeCharmse 
 

Autor rozděluje základní pojmy na Pawn což je nejnižší šachová figurka, má za 
následek pojmenování osob, kterými je postrkována. V praxi je to osoba, kterou využívají jiní 
pro svoje účely. Protikladem k této kategorii, je tzv. Orign. Vztahuje se na osobu, která si 
sama stanovuje a také dosahuje stanovených cílů. Je tedy sama tvůrcem svého jednání. 

 Motivaci je nejvíce relevantní dimenze Origin-Pawn. Pawn je motivovaný z vnějšího 
prostředí, Origin je motivovaný vnitřně. Tato teorie je aplikovaná na školní problematiku. Ve 
škole se většinou uplatňuje motivace  Pawn, ale my bychom se měli snažit, aby děti byly 
Origin. Jenže ve školách jsou většinou děti podřízeny různým nátlakovým situacím, proto se o 
Origin motivaci nedá vůbec hovořit. Dítě by mělo být spíše aktivní než pasivní, mělo by se o 
něco snažit, než se jenom pasivně podřizovat podnětům zvenčí. Jednání musí být v dítěti 
samotném. Motivační program vychází z  S-O-R teorie. S tím, že „O“ znamená 
zprostředkovanou vnitřní zkušenost a její interpretaci. 

„S“ „O“ „R“ 

Antecedenční (výchozí) 
události ve vnějším prostředí 

Osobní zkušenost 

a její interpretace 
Výsledné jednání 

Na vyvolání určitého motivovaného jednání je potřeba u jednice vyprodukovat 
vzbuzení (popud), zainteresovanou aktivitu a smysl toho co dělá. V praxi to bude znamenat 
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to, že se budeme snažit navodit takové podmínky, které budou stimulovat zainteresovanou 
aktivitu jednání a zodpovědný výběr jeho chování tak, aby sám žák měl pocit, že to všechno 
pochází z něho samotného.   

Origin  kategorie: 1. vnitřní kontrola, 2. určování cíle, 3. instrumentální aktivita, 4. 
percepce reality, 5. osobní odpovědnost, 6. sebedůvěra. 

Proto je velmi důležité, jakým způsobem navodíme zájem dítěte o učení. Již 
v minulosti analýzy slavných lidí dokázaly, že jejich hlavním společným znakem byla velká 
pracovitost, vytrvalost, snaha a touha něčeho dosáhnout. Z těchto důvodů je motivace jedna 
z klíčových otázek výchovy. 

Na děti jsou dnes kladeny čím dál tím větší požadavky, jsou neukázněné a také se 
zaznamenaly velké počty neomluvených hodin na školách. Správná motivace udrží pozornost 
a zvýší zájem o učivo. Tím komplexně posílí kladný vztah k učení a eliminuje neukázněnost 
ve školách. Je velmi důležité, aby aktivita vyučování nebyla pouze situace, ve které jsou žáci 
jenom pasivními posluchači nebo diváky, ale ve které také účinkují. Právě vtáhnutí žáka do 
děje je údělem správné aktivizace. 

Z gaussovy křivky normálního rozložení třídy vyplývá, že aktivity a motivace žáků 
zaznamenávají ve třídě jenom část žáků, kteří jsou aktivní i bez použití jakékoliv metody 
motivace a prostředků k jejich zaktivování. Většina žáků se však chová situačně, stačí jim 
jenom správa – upozornění, aby dávaly pozor. V takovém případě projevují zájem jenom 
v případě, že jich učitel k aktivitě nějakým způsobem přivede. Ať už je to způsob naprostého 
přikazování či zajímavým uvedením látky – tedy správnou motivací. Další skupinou ve třídě 
taková, která i přes snahu učitele a veškerou motivaci jen těžko projevuje v hodině aktivitu a 
je aktivní. Ovšem i u takových žáků může správná vedená motivace zvýšit jejich výkonnost 
k učení a hlavně zaujetí pro danou probíranou látku. (Zelina, 1996, str. 11) 

2.4 Motivace z psychologického pohledu 
 

Madsen pojímá ve své analýze motivačních teorií čtyři druhy typy přístupů 
k motivaci, které jsou založené na  předešlých principech (Balcar, 1983):  

Homeostatický princip, spočívá v homeostatickém principu 

Pobídkový typ spočívá jednak v hédonickém principu tj. prvotní nabídka a jednak principu 
učení, na jehož základě jsou osvojovány tzv. druhotné pobídky. Proto se tedy zprvu neutrální 
podnět stává motivujícím podnětem, protože je asociován s dostatečnou libostí. 

Poznávací typ spočívá v kognitivistickém přístupu. 

Humanistický typ spočívá v předpokladu, že specificky lidská motivace je motivace 
vyplývající ze snahy přesáhnout současný stav vlastní existence. Tím si člověk začne 
realizovat vlastní vývojové možnosti. 
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Většinou se v publikacích zprvu odděluje procesuální stránka a obsahová stránka. 
Výsledné pojetí motivace pak vychází z jejich jednoty. Tedy nakonec jsou obě složky 
propojeny. Jednota aktuálního a potenciálního, procesuálního a rezultativního momentu 
motivace se projevuje v tom, že smyslem života člověka není prosté uspokojení některých 
potřeb, dosažení některých výkonů, smysl je i v samotné činnosti, samotné existenci člověka, 
v jeho lidské kvalitě. Proto má smysl se dívat na motivaci i z hlediska formy lidské činnosti, 
která je podmíněná zvnějšku společensko-historickým prostředím. Může se stát, že 
v některých případech je konkrétní situace činnost vystupující spíše jako konkrétní prostředek 
k uskutečnění aktuálního motivu, v širším pojetí naopak, motivační systém představuje 
konkrétní a v závislosti na pohnutkách variabilní prostředek organizace lidské životní 
činností. 

„V širším slova smyslu chápeme motivaci jako souhrn činitelů, které podněcují, směřují a 
udržují chování člověka. Zkoumání motivace lidského chování je hledání odpovědi na otázku, 
proč se člověk chová určitým způsobem, co je příčinnou jeho chování. K tomu, abychom 
mohli pochopit příčiny chování určitého jedince, je však třeba znát obecné motivační 
zákonitosti.“  (Hrabal, Mann, Pavelková, 1984, str. 16-17) 

Vnější a vnitřní zdroje motivace lidského chování: 

„Motivace chování člověka může vycházet jak převážně z vnitřní pohnutky, potřeby člověka, 
tak převážně z vnějšího popudu, tzv. incentivy.“ (Hrabal, Mann, Pavelková, 1984, str. 17) 

 O vnitřní motivaci mluvíme, když se žák učí proto, že ho zaujalo téma nebo činnost. 
Žák tedy aktivně pracuje bez slibu odměny nebo naopak pod hrozbou trestu. Učitel vnitřní 
motivaci žáků vzbudí tím, že hodinu zahájí zvláštní, překvapivou situací a tím uvede děti do 
problému tak, aniž by si to uvědomovaly. U žáka se aktivizují poznávací procesy, navodí 
pocit rozporu mezi dosavadním pojetím a tím, co žák vidí a dozvídá se. Vnitřní motivace se 
však může projevit jen tehdy, když má žák prostor pro výběr řízení toho, co, kdy, a kde bude 
dělat. Pakliže nastane opačný případ, jedená se o motivaci zvenčí. Zpravidla školní systém má 
tendenci vše řídit zvenku. Sebeřízení zahrnuje cíle, metody, žádoucí cílové vědomosti, 
dovednosti a postoje také fyzické a sociální prostředí. Individualizace učení v různých 
systémech umožňuje rovněž přizpůsobení potřebné doby.   

Je důležité, abychom si byli vědomi toho, co přesně chceme u dítěte dosáhnout. Podle 
toho pak volit vhodnou motivaci.  Mělo by se dbát na věk dětí, jejich zájem o učební látku, 
popřípadě celkové složení třídy. Mluvit o motivaci, jako o takové ve vyučování není příliš na 
místě. Ve vyučování se jedná pouze o motivační část hodiny – upoutání pozornosti na 
probíranou látku dětí a jejich zaktivování. Jaké však použije učitel motivující momenty, to už 
záleží pouze na každém z nich. Tvořivě humanitní učitel si vybere takový způsob motivace, 
který bude pro děti zajímavý, lákavý a nebude se bát využít humor. 

Motivace ve škole pramení z několika pramenů: 

- proces poznávání a získávání nových poznatků – poznávací potřeby. 
- Sociální vztahy – sociální potřeby 
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- Úrovně náročnosti úloh, které jsou na dítě kladené – výkonové potřeby. (Zelina, 1994 
str. 48) 

Motivace z pohledu učitele, jak přistupovat k motivování: 

- Projektovat vyučování z hlediska jeho obsahu, aby se aktualizovali, vyvolávali 
poznávací potřeby a zájem žáků. 

- Ovlivňovat klíma v třídě, skupině, aby se prosazovalo více demokratických stylů  
výchovy. 

- Dále je důležité vhodně volit způsoby odměňování, povzbuzení žáků, aby se využívala 
síla odměn i síla individuálního vztahového rámce 
Je důležité vědět, že negativní motivace je založená na frustraci potřeb, vyvolávání 

ohrožení, strachu, nudy, nespokojenosti. (Zelina, 1994 str. 49) 

Právě proto, aby bylo vyučování efektivní, je potřeba děti něčím nadchnout, přiblížit 
jim učivo zábavnou formou, povzbudit je, správně děti motivovat. Dítě bez zájmu o učení se 
jen těžko chce něčemu naučit. Motivující může být i samotné učivo. V takovém případě stačí 
učiteli pouhý výklad a diskuse na dané téma. Jindy je potřeba děti na začátku hodiny náležitě 
motivovat, aby se aktivně zapojily do vyučování. Slavin dokonce říká, že učitel ani „nemůže 
motivovat“ žáka, může jen vytvořit ve třídě prostředí, které motivaci povzbuzuje. Ovšem 
podíváme se na to z druhé straně, motivace ke školnímu učení není něčím, coby si žák do 
školy přinášel v hotové formě.  

Z těchto důvodu je na humanistickém učiteli povzbuzovat žáky, respektovat jejich 
názor, utvářet hodnoty, rozvíjet tvořivost dětí i kooperační přístup. Lze říci, že správnou a 
zábavnou motivací se  učení stává kvalitnější a pro děti poutavější. (Obst, 2009) 
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