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1. Výchozí situace, cíle, metodika

2 Motivace
Motivace je souhrnem motivů konání, které aktivují, řídí a regulují individuální chování.
Motivace (z latinského motus=pohyb) humanitní vědy a etnologie rozumí pod pojmem
motivace stav organismu, který ovlivňuje aktivitu chování a konkrétní zaměření se na určitý
cíl. Úlohu hraje také psychika, která „pohání“ chování. Synonymem motivace je jakási
připravenost na určité chování.
V zásadě rozlišujeme 2 koncepty motivace:

3 Motivace z perspektivy zájmů
Je velmi důleţité vzbudit zájem o úlohy a tím se podnítí také výkon.
Kroky k udrţení trvalého zájmu:
- Zájem, který je na začátku označován jako emocionální proces, vede k tomu, ţe osoba
zaměřuje svou pozornost na jistý předmět.
- S předmětem se mohou například spojovat asociace s předcházejícími předměty, které
mohou na jedné straně zájem vyvolat nebo uţ existující zájem posilnit. Můţe jít také o
celkem nové předměty, na které se upíná pozornost.
- Díky perzistenci (time on ask) se určuje stupeň učení se, výkonu.
- Kognitivní procesy jako perzistence, vedou k neustále se prohlubující integraci do
sebe – konceptu.
Intenzita učení se je ovlivňována:
- perzistencí, čili trváním a intenzitou vyuţívaného materiálu
- strategií vzdělávání se, čili jakousi orientací
Text například pročítáme jinak, kdyţ nás téma zajímá. Ţák si osvojí strategii, aby se dostal
do hloubky učebního materiálu.
Čím víc má ţák vědomostí o dané problematice, tím lehčeji se danou látku naučí
- Kognitivní strategie, které vyplývají ze získaných zkušeností.
Čím víc se člověk ztotoţní s jistým předmětem, tím jednodušeji se něco o něm naučí.
Znamená to více kapacity pro další informace.
- Celá kapacita se orientuje na předmět, čímţ se minimalizují rušící faktory, v tomto
případě je moţno hovořit o intenzivním zpracování.
Psychologie pedagogiky se zaměřuje zejména na zájem, který ovlivňuje vzdělávací proces.
V praxi se jedná o následující faktory:
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-

Vytvoření pozitivního prostředí,
struktura učební látky,
přenos odborných vědomostí do praxe,
řešení problémů,
interakce.

Z vědomostí vyplývají centrální poţadavky na oblast zkoumání psychologie pedagogiky:
- Hlavním bodem by mělo být kromě zaobírání se sebou sama také učení se, a to ve
smyslu vyuţívání vědomostí a kompetencí.
- Zvýšený zájem o vzdělávání se jako proměnná jednotka.
- Aktuální problém nedostatku zájmu o vzdělávání se na školách.

3.1 Sociální kompetence žáků a učitelů
Při ucházení se o pracovní místo nebo o studium hraje důleţitou roli sociální kompetence,
která je zásadním kritériem při rozhodování.
Generace se musí přizpůsobit neustále se měnícímu světu – musí rozvíjet svoje sociální a
komunikační kompetence.
Výkon a zatíţení učitelů stojí v centru zájmů. Do popředí se dostává otázka, jestli osoby, které
vykonávají povolání učitele, mají na to potřebné vzdělání, opravdu disponují potřebnou
kvalifikací. Z toho vyplývá potřeba přesného určení relevantních kompetencí. Kdyţ se
povolání učitele skládá především ze sociálních interakcí, je potřeba, aby učitel disponoval
především sociálními kompetencemi, které jsou nevyhnutelné jak pro kvalitu vyučování, tak
pro zvládnutí tohoto povolání. I přestoţe by právě tyto sociální kompetence měly tvořit základ
učitelského povolání, trénují a vylepšují se na různých střetnutích a trénincích během i po
ukončení studia.
3.1.1 Co je přesně sociální kompetence?
Pojmy sociální kompetence, sebejistota a sebedůvěra jsou pojmy, které není moţné přesně
definovat, protoţe se skládají z různých aspektů. Sociální komponenty chování jsou
například:
- Říkat ne,
- reagovat na kritiku,
- změny při nevhodném chování,
- ospravedlnit se,
- přiznat si nedostatky, slabosti,
- ukončit neţádoucí vztahy,
- reagovat na podnět kontaktů,
- začínat rozhovory,
- začít kontakt,
- poprosit o odpuštění,
- rozdávat komplimenty,
- dát najevo svoje city.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Nejdůleţitější sociální kompetence:
- Organizační talent,
- schopnost nést a uvědomit si zodpovědnost,
- schopnost pracovat v týmu,
- schopnost zvládat zatíţení,
- flexibilita,
- komunikativnost,
- schopnost jít za cílem,
- schopnost prosadit se,
- sebevědomí a mnoho dalších.
Učitel by měl mít všechny uvedené vlastnosti. Je však zřejmé, ţe není moţné v kaţdé situaci
všechny kompetence vyuţívat. Ţádný učitel nemůţe mít všechny vlastnosti, to uţ by se
jednalo o ideální případ a člověka s nadlidskými schopnostmi.
Pro ţáka je důleţité to, aby se učitel ke všem choval spravedlivě. Také humor a úsměv by
měly být součástí vyučování. Pro mě osobně je velmi důleţité, aby se učitel uměl prosadit a
aby byl spravedlivý. Kdyţ učitel nemá zmíněné vlastnosti, můţe se stát, ţe vyučování budou
určovat ţáci a ne učitel. Další vlastnosti, které by měl vyučující mít, jsou:
Kreativita, srdečnost, trpělivost, podpora, motivace (sám být motivovaný a sám umět
motivovat děti), vztah (k dětem), důvěryhodnost, respekt, ochota pomoct, vyrovnanost a
spokojenost.

3.3 Učitel musí umět žáky motivovat
3.3.1 Motivovat zaměstnance: na prvním místě je být sám motivovaný
-

Motivovat sám sebe a druhé dokáţe jen někdo, kdo je o svém názoru přesvědčený a
kdo má dostatek nadšení.
Hodnověrnost ulehčuje motivaci. Tuto dovednost/hodnověrnost si nadřízený
nevybuduje sám. Sám musí věřit tomu, co říká. Zároveň musí věřit schopnostem
zaměstnanců.

Postoj k věci a k zaměstnancům ovlivňuje motivaci. Můţeme ovlivnit náš postoj vůči lidem a
pracovním procesům. Člověk, který je nedůvěřivý a myslí si, ţe všichni ostatní jsou líní a
nezaslouţí si důvěru, potom velmi těţko nadchne ostatní. Kromě toho jim neponechá téměř
ţádný volný prostor a zodpovědnost, kterou potřebují na splnění zadaných úloh.
Zeptejte se
- Co si myslíte o ostatních osobách, které mají spolupracovat na projektu? Jak tyto
osoby hodnotíte?
- Jste otevřený návrhům ostatních? Jak reagujete na dobré návrhy?
- Umíte ocenit práci druhých? Jak se vyrovnáte se situací, kdy je někdo lepší neţ vy?
- Jaké nároky máte na ostatní? Jsou Vaše poţadavky reálné?
Kdyţ zjistíte, ţe se těţko vyrovnáte s otevřeností ostatních: můţete na tom zapracovat. Měli
byste se pokusit vaše kolegy pozitivně naladit. Určete si konkrétní cíle.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Ověřte si vaše postoje k ostatním. Poproste vaše zaměstnance o zpětnou vazbu. Celkem
konkrétně se zeptejte, co byste mohli zlepšit a jestli náhodou druhé nemotivujete. Poděkujte
za návrhy a dejte najevo, ţe je berete váţně.

3.4 Možná kategorizace strategií v běžném provozu
3.4.1 Nepřímé strategie:
všeobecné pracovní, organizační a cvičné strategie
Mimo vyučování
- Stanovit si cíle, kterých můţu dosáhnout sám.
- Připravit se na práci.
- Určit si volný čas a pracovní čas.
- Pokusit se najít rodilé mluvčí a autentický materiál (turisti, filmy).
- Stále kontrolovat svůj systém a přístup k výuce.
Během vyučování
- Přímé oslovení, pouţívání řeči těla.
- Odváţit se říct něco, i to, o čem jsme se ještě neučili.
Strategie, jak motivovat sebe sama:
- Cílový jazyk spojit s příjemnými situacemi a pocity (kamarádi, hudba),
- odměnit sebe sama,
- pracovat spolu s ostatními studenty a vyměňovat si vědomosti,
- je potřeba uvědomit si niţší úroveň ovládání cizího jazyka,
- akceptovat i případné chyby, které jsou celkem běţné.
3.4.2 Přímé strategie
Týkají se textové produkce a porozumění textu (ústně, písemně) – 4 strategie:
-

strategie porozumění
hádat inteligentně
zaměřit pozornost na vstup, tedy na určitý fenomén
analyzovat vstup a ověřit vlastní hypotézy

-

strategie vytvořeného
ověření hypotéz o cílové řeči na základě vlastního vyrobeného textu (např.
korektury), vyuţít zpětnou vazbu učitele nebo rodilého mluvčího
vyuţívat zásahu učitele nebo rodilého mluvčího
vyuţívání komunikačních strategií (při neznámých výrazech pouţívat rodný jazyk
nebo jiné cizí řeči, parafráze, tvorba nových slov a konstrukcí, gestika, mimika)
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-

strategie paměti
rozhodnout se jestli a kdy je potřeba si zaznamenat nové výrazy
zaznamenávat si nová slova při čtení a poslouchání
vytvořit si zvukové asociace
vyuţívat všechny smysly (obrazová představivost)
představit si situace, ve kterých můţeme vyuţít nové výrazy a struktury
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4 Příklady a praxe
Čím častěji vyţadujeme od ţáka, aby pracoval samostatně, tím častěji musí učitel, lektor
disponovat vlastnostmi, aby ţáka motivoval a povzbudil. Jedná se například o:
Správné formulování otázek „proč si myslíte, ţe...“, „proč by se nemělo...“.
Poţádat ţáky, aby problém vysvětlili samostatně „mohl by nám někdo z vás říct...“,
„můţe nám někdo vysvětlit...“.
Ţák by se měl ptát.
Nechat ţáku minutu na promyšlení.
Ţákům bychom měli ukázat, jak mohou samostatně přemýšlet o své práci.
Zadat pravidla ještě před samotným vyhodnocením.
Nechat ţáka ohodnotit vlastní práci (sebehodnocení).
Při motivaci učitele je potřeba dbát na to, abychom od ţáků očekávali ty cíle, které jsme si
stanovili sami, a ty jsou:
Přemýšlení
Emocionální inteligence
Samostatnost
Schopnost pracovat v kolektivu
Moudrost
Jasné vyjadřování se
Učitel by měl dbát na to, ţe udělal maximum pro to, aby ţáky motivoval. Zejména u mladých
lidí je důleţitý fakt, aby je učivo bavilo. Kdyţ se mají vzdělávat nebo kdyţ mají vyučování
celý týden, mělo by vyučování být zábavné a různorodé.
Přitom by se nemělo zapomenout na čtyři důleţité faktory, které ovlivňují optimální
vzdělávání se a učení:
- projevení optimismu
- vytvoření příjemného prostředí
- zohlednění různorodých vyučovacích metod
- podpora sebevědomí ţáka
Učitel sám dokáţe vytvořit velmi příjemné prostředí, kde vládne pohoda a úspěch a kde můţe
tedy ţáky motivovat – ne všechny případy pasují na kaţdou třídu, kdyţ je kaţdá třída jiná.
Plán a organizační rámec cvičení motivace
Místo:
Rozsah:
Účastníci:

ŠC Ptuj, hospodářská škola
6 dvouhodinovek nebo 3 projektové dny
3 třídy der 12. tříd

4.1 Představení obsahu
Podstata a cíl hodin resp. projektu
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Co je cílem?
Učitelé i ţáci by si měli uvědomit své kompetence v sociální oblasti a také své schopnosti.
Měli by dokázat vysvětlit, co vlastně sociální kompetence je. Měli by si uvědomit, ţe tyto
kompetence získali na rozličných místech a ţe škola je pouze jedním z nich. Vyučování by je
mělo zajímat – proto i vysvětlení pro učitele, jak by mohl motivovat ţáky.
Na co vyuţijeme cíl?
Krom odborných kompetencí v pracovním ţivotě nebo ve škole se klade stále větší důraz na
sociální kompetence. Je potřeba proto tyto kompetence pojmenovat a prezentovat. Jak je
potřeba vysvětlit motivaci?
Mělo by se vysvětlit, co rozumíme pod pojmem motivace, ukázat příklady motivace, vysvětlit
otázky, proč je v ţivotě motivace důleţitá a to především v povolání.
Kde je moţné se naučit sociálním kompetencím?
Zde je potřeba zdůraznit, ţe motivace hraje důleţitou úlohu i ve škole, ale především mimo
ni. Je potřeba vysvětlit průběh cvičení. Co tvoří jejich obsah?

4.2 Sestavení her
Úvod
Je potřeba ještě jednou zopakovat, co je motivace a kde ji můţeme získat.
Oblasti
Oblasti, ve kterých je potřeba chovat se motivovaně, by se měly shrnout a vizualizovat.
Následuje získání a pouţívání sociální kompetence – motivace je proces... – úvod do tématu.
Témata cvičení a rozvoje motivace
Výchozí situace:
Podklady pro cvičení a hry
Jde o to vyuţít příklady v konkrétních situacích, jakými je také motivace.
1. cvičení – divadlo
Představí se obsah a průběh
K dispozici jsou pomůcky
Vytvoří se skupiny
(cvičení je převzato z The Teacher´s Toolkit)
2. cvičení – zkoušejme učitele
Představí se obsah a průběh
K dispozici jsou pomůcky
Vytvoří se skupiny
(cvičení je převzato z The Teacher´s Toolkit)
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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3. cvičení – vyhrajme nad učitelem
Představí se obsah a průběh
K dispozici jsou pomůcky
Vytvoří se skupiny
(cvičení je převzato z The Teacher´s Toolkit)
Realizace cvičení 1: divadlo
Skutečně dramatická hra
Jak?
1. stoličky dáme do kruhu
2. učitel popíše scénu, kterou mají studenti zahrát. Jedná se o hru spíše pro menší
skupinu (například: rodina, syn ztratil práci: matka, otec, syn a starší sestra). Scénka
musí mít napětí a konflikt (syn zůstane bez práce, protoţe měl stále zpoţdění, ale jeho
otec je pyšný na jeho přesnost)
3. ujasní se scéna (například: scéna se odehrává u kuchyňského stolu), čas (současnost) a
základní motiv, slovo (otec se ptá syna na důvod jeho špatné nálady)
4. vyberou se dobrovolníci pro hru. Připraví si scénu (stůl, stoličky) a zahrají scénku,
která trvá tři aţ čtyři minuty.
5. Kdyţ samotný děj skončí, ţáci zvednou ruku a mohou navrhnout zlepšení. Někdo
moţná navrhne, aby byl otec přísnější, ţe syn má méně plakat nebo matka má říct, jak
ji rozčiluje otcovo chování. Diváci mohou navrhnout konkrétní text nebo dokonce
sami vstoupit do hry, ale potom musí ze hry někoho vyloučit.
6. hru mohou přerušit také „herci“ a poţádat diváky o radu nebo o výměnu rolí
7. scénku je moţno tak jako při nahrávání vrátit zpět a zahrát jiným způsobem
8. takovým způsobem je moţno předpokládat následky činů
9. učitel nemusí čekat do konce – můţe herce a publikum na některé věci upozornit hned
Použití
-

historie: rozhovor o problémech ze scénky
přírodní vědy: vědec, který chce své skeptické kolegy přesvědčit o svém novém
objevu, nebo doktor, který chce nakoupit léky, o kterých pochybuje
rodná řeč: scénky lze převzít také z románů, časopisů...
obchodní témata: manaţer musí rozhodnout o bezpečnosti zaměstnanců
cizí jazyky, náboženství, etika, sociologie, filozofie: dobrý způsob zpracování témat
jako drogy, manţelství, potrat, přátelství, zdraví atd.

Proč?
-

témata a skutečnosti oţívají právě díky hereckému zpracování. Ţáci musí přemýšlet a
vcítit se do úlohy
tím ţáci rozvíjí své nápady a myšlenky a podporuje se jejich motivace
pro ţáky, kteří vynikají právě ve vizualizaci a herectví, je toto dobrá příleţitost
k tomu, aby látku takovýmto způsobem prezentovali spoluţákům
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Varianty
1. Kaţdou svou postavu ve hře je moţno konzultovat s jistou částí publika. Představení
je moţné přerušit a poradit se.
2. Divadlo je moţné pouţít i na trénink šikovnosti. Dá se zde zjistit šikovnost ţáků i
jejich schopnost řešit problémy.
(zdroj: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)

Vyhodnocení a transfer
1) před vyhodnocením hry je dobré udělat přestávku, aby získali „herci“ odstup
2) opět ve skupinách dostanou „herci“ od vedoucího hry otázky k první části hry:
a) jak jste postupovali při vaší úloze
b) měli jste problém najít argumenty – například během hádky s otcem?
c) Měli jste problém se identifikovat se svou postavou?
3) zde se jedná o druhou fázi:
a) jak probíhala hádka
b) jaké argumenty zazněly a jaké byly potřebné?
c) Jak to brali ostatní „herci“?
d) Je potřeba brát ohled na následující prvky:
Rozdílné způsoby myšlení
Tolerance
Důvody zpoţdění
Závěr
4) bavila hra studenty?
- Co se vám nejvíc líbilo?
- Čekali jste jiný konec?

4.3.2 Realizace cvičení 2: Zkoušejme učitele
Představení obsahu a průběhu
K dispozici jsou pomůcky
Vytvoření skupin
4.3.2.1 Zkoušejme učitele
I když zvědavost není velmi pěkná vlastnost, je velmi důležitá pro udržení motivace.
A je velmi milé, někdy komické klást otázky učiteli:
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Jak?
1. ve třídě odezní mnoho informací bez textu (předměty, fotky, scénky, schémata,
nákresy, plakáty nebo mapy)
2. páry se pohybují od jednoho zdroje (– nákresu, fotky...) k druhému
3. ţáci si otázky píší na papír
4. páry se pohybují od jednoho zdroje k druhému a zůstávají tam tak dlouho, jak je to
potřeba, nesmí však překročit stanovený čas, kaţdý pár se musí shodnout na klíčových
otázkách
5. po uplynutí času jdou ţáci na svá místa a posadí se do kruhu. Učitel vede na základě
poloţených otázek rozhovor na určité téma. Vybere si některé otázky a vytvoří z nich
vyučovací hodinu
6. Jeden ze ţáků napíše učitelovy odpovědi, které potom na konci hodiny rozdá ţákům
jako souhrn probraného tématu.
Použití:
-

fyzika: funkce jednotlivých částí elektrického obvodu
biologie: série fotografií různých druhů buněk pod mikroskopem
náboženství: témata bohosluţeb
technika: vybavení, stroje a nástroje, kterými je vybavena dílna
matematika: řada matematických problémů
geografie: fotky přistěhovalců z různých krajin a dob
dějepis: fotky holocaustu

Proč?
-

zvědavost a kladení otázek jsou základními úlohami mozkové kůry. Proto to bude
pravděpodobně ţáky bavit a budou motivování
ţáci si údaje, na které se ptali, zapamatují mnohem snáze
ţáci se učí formulovat otázky

Varianty
1. učitel diktuje směr a rychlost jednotlivých tematických okruhů
2. předmět (velký a pestrý), na který se mají ptát, je potřeba umístit na viditelné místo.
Ţáci v pracích napíší maximálně tři otázky, které se sesbírají a napíší na tabuli.
3. potom se otázky rozdělí mezi ţáky
(zdroj: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)

Vyhodnocení a transfer
1. ţáci tento způsob ohodnotí. Během přestávek nebo během práce ve skupinách je
moţno vyslechnout komentáře jako:
o workshop byl opravdu super
o vůbec jsem nerozuměl, o co šlo
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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o ještě jednou a přestane mě to bavit
o proč nikdy nezačneme včas?
o musíme se ještě jednou zeptat, kdy jede autobus
2. učitel stojí před úlohou konstruktivně se vyjádřit k poznámkám, které zazněly hlasitěji
3. je moţné rozlišit čtyři aspekty hodnocení:
o komentář „za pochodu“
o mezibilance – udělat přestávku
o transfer – to mají ţáci rádi a motivuje je to
4.3.3 Vyhrajeme nad učitelem
Představení obsahu a průběhu
K dispozici jsou pomůcky
Vytvoření skupin
4.3.3.1
...a splní se vám sny
Jak?
1. Učitel vysvětlí ţákům, ţe jim popíše určitou úlohu: přečte jim text, napíše na tabuli
pár vět, nakreslí tabulku… a ţe při tom pravděpodobně udělá nějaké chyby
2. ţák má tyto chyby najít a zapsat si je
3. kdyţ je učitel hotový, vytvoří ţáci páry a porovnají zjištěné chyby
4. kaţdý pár vybere jednu chybu. Učitel vysvětlí případné nejasnosti
5. na konci si všichni ţáci napíší správné znění
Použití:
-

cizí jazyky: učitel přečte část v cílové řeči nebo pustí nějakou ukázku. Udělá chyby ve
výslovnosti, hláskování nebo v časech
odborné výrazy: v matematice, technice, odborných předmětech… ţáci mají zjistit,
kdy měl učitel pouţít daný výraz
přírodní vědy: učitel ukazuje nevhodný postoj ke zdraví a bezpečnosti
rodná řeč, náboženství, výtvarná výchova: učitel zahraje nějakou úlohu (postavu
z literatury, osobnost z historie…)

Proč?
-

vyţaduje si to pozornost ţáka a donutí ho to přemýšlet
student musí neustále porovnávat to, co učitel poví, se skutečností
neobvyklá situace, ţák se pokouší vyhrát nad učitelem
můţe vést k přátelskému vztahu mezi učitelem a ţákem
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Varianty
1. Na začátku by měli ţáci pracovat v párech a nejvíce ve čtveřicích. Během rozhovoru
vytvoří ţáci společný seznam
2. ţáci upozorní na chyby učitele
3. ţáci by měli zvítězit nad učitelem, například splní úlohu rychleji: udělat pokus, napsat
odpověď…
4. můţe to být i opačně – ţáci udělají úmyslné chyby a učitel je najde
5. na začátku kaţdé hodiny by ţáci měli chvíli pracovat samostatně, věnovat se nějakému
tématu, nastudovat si něco a potom se ptát učitele
(zdroj: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)

Vyhodnocení a transfer
1. po tomto cvičení byli ţáci naladěni velmi dobře a byli také motivovaní, ihned vyplnili
dotazníky a byli nadšení, přáli si něco takového v nejbliţší době zopakovat
2. při této hře šlo o tři oblasti sociálního chování. Týmová schopnost: zde hodnotíme
schopnost ţáka prosadit své mínění v týmu. Nejtěţší pro mládeţ bylo poskytnutí
pomoci, ale měli problém také s tím pomoc přijmout.
- mám návrhy na řešení úlohy
- prosím své spoluţáky, aby mi pomohli při řešení úlohy
- nabídnul jsem pomoc ostatním
- různé názory ve skupině
Konflikty:
- měl jsem návrh, ale nelíbil se mi
- zohlednil jsem připomínky ostatních
- proč jsem tedy něco nevěděl?
- Aha, jsem hloupý
- Já jsem to věděl

4.4 Rozhovor se žáky a lektory
Ţáci/lektoři jsou ještě „na místě dění“, mnoho zaţili a neměli moţnost „vychladnout“ a získat
odstup. Potom, co přijdou domů, zamění úlohy a cvičení a zkouší se svými dcerami a syny.
Závěrečné vyhodnocení pomáhá ţákům i při tom, aby poznali vztahy mezi jednotlivými
elementy. Kombinace více metod vyhodnocení, podívat se na cvičení z různých úhlů pohledu.
I pro ţáky, ne pouze pro učitele, je zajímavé porovnat svoje vyhodnocení s ostatními.
Kdybychom poslali účastníkům kurzu dotazníky aţ po pár týdnech po jeho ukončení, potom
by se ztratila spontánnost a bezprostřednost. To je také důvodem, proč mnozí účastníci
jednoduše nepošlou dotazník zpět.
I vedoucí týmu by měl udělat vyhodnocení, aby se podělil o své první dojmy. Pokud to je
moţné, je potřeba zorganizovat setkání i pár měsíců po ukončení kurzu „vyhodnocovací
setkání“. Je to důleţité zejména z toho důvodu, aby se mohl porovnat dlouhodobý účinek na
ţácích a naplánovat tak podobné projekty.
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Kromě uzavřených otázek o všeobecném ohodnocení cvičení, jsme poprosili ţáky, aby
napsali dvě otevřené otázky, co se jim líbilo nejvíce a nejméně. Všichni napsali, co se jim
líbilo nejméně, pozitivně ohodnocená byla všechna tři cvičení, a to zejména z metodických
důvodů. Některým se líbilo, ţe mohli úlohy vypracovat v menších skupinách.
Co se týče metod, nejvíc se líbilo:
- „Divadlo – mohli jsme pracovat ve skupinách se spoluţáky, se kterými jsme ještě
nespolupracovali“.
- „Hra, protoţe jsme mohli pracovat spolu s ostatními“.
- „Divadlo bylo skvělé, protoţe jsme se mohli bavit s ostatními a být aktivní“.
Kromě cvičení bylo pozitivně ohodnoceno také: zprostředkování poznatků, ţáci se naučili
mnoho nového.
Další příklady toho, co se líbilo nejvíc:
- „To s učitelem, protoţe jsem poprvé objevil svoje kompetence“.
- „Líbila se mi celá soutěţ s učitelem, protoţe bylo dobré bojovat s učitelem“.
- „Bylo zajímavé zkusit něco nového“.
Co se líbilo nejméně – zejména 2 oblasti: jednalo se zejména o oblasti, kde byly na ţáky
kladeny vyšší poţadavky. Na jedné straně to bylo soutěţení s učitelem (3krát) a na druhé
straně divadlo (2krát).
Nejméně se líbilo:
- „To, ţe se na začátku tak hodně povídalo, měli jsme si to více vyzkoušet v praxi“.
- „Vysvětlování na začátku bylo nudné“.
- „Na začátku jsem úplně nerozuměl, co od nás učitel chtěl“.
Také písemné práce byly zčásti hodnoceny negativně. Jednalo se zejména o negativní
hodnocení ze strany slabších ţáků a ţaček.
Ohodnocení jednotlivých bloků:
Divadlo
nelíbilo se
4

částečně/částečně
4

líbilo se
28

dohromady
36

nelíbilo se
0

částečně/částečně
1

líbilo se
35

dohromady
36

Vyhrajeme nad učitelem
nelíbilo se
0

částečně/částečně
0

líbilo se
36

dohromady
36

Zkoušejme učitele
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Je jasné, ţe nejvíc se líbilo cvičení, vyhrajeme nad učitelem. Důvodem byla zejména práce ve
skupinách, kde si mohli ţáci otestovat svou schopnost pracovat v týmu. Divadlo se zaměřilo
především na fantazii ţáků, 80% ţáků se líbilo, 10% to bylo více méně jedno a jen 10% se
nelíbilo. Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách.
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5 Doporučení
Hodnotící dotazníky pro ţáky a ţačky
Dotazníky – hodnocení motivace
1. Bavila tě práce během projektových dní?
a. Ano velmi
b. Ano
c. Trochu
d. Málo
e. Nebavila mě
2. Bylo moţno lehce porozumět ústnímu vysvětlení, pokynům?
a. Ano, lehce
b. Ne, těţko, protoţe
3. Bylo moţno lehce porozumět písemnému vysvětlení, pokynům?
a. Ano, lehce
b. Ne, těţko, protoţe
4. Měl jsem při práci nějaké těţkosti?
a. Ano, při
b. Ne
5. Jak se Ti líbila cvičení?
a. Líbila se mi
b. Z části se mi líbila
Důvod
6. Jak moc se mi líbila jednotlivá cvičení?
6a: divadlo
a. líbilo se mi
b. z části se mi líbilo
c. nelíbilo se mi
Důvod
6b: Zkoušejme učitele
a. líbilo se mi
b. z části se mi líbilo
c. nelíbilo se mi
Důvod
6c: Vyhrajeme nad učitelem
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 17 -

www.rechance.eu

a) líbilo se mi
b) z části se mi líbilo
c) nelíbilo se mi
Důvod
7. Měl jsi při hodnocení motivace sebe sama problémy, jak ti to šlo? Bylo to lehké, nebo
těţké sám sebe motivovat?
7a: Divadlo
a. lehké
b. těţké, protoţe
7b: Zkoušejme učitele
a. lehké
b. těţké, protoţe
7c: Vyhrajeme nad učitelem
a. lehké
b. těţké, protoţe
8. Pomohla Ti cvičení uvědomit si vlastní motivaci?
a. Ano
b. Ne
9. Dozvěděl ses díky cvičením něco nového o sobě a své motivaci?
a. Ano
b. Ne
10. Vyuţiješ informace o sobě z osobního profilu své motivace například při ucházení se o
pracovní místo?
a. Ano
b. Ne
11. Co se ti na hrách líbilo nejvíce? Proč?

12. Co se ti na hrách líbilo nejméně? Proč?

13. Doporučil bys i ostatním dělat taková cvičení?
a. Ano
b. Ne
14. Jakou známku na stupnici od 1 do 5 bys přidělil hrám?
a. 1
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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b.
c.
d.
e.

2
3
4
5

15. Zapomněli jsme ještě něco důleţitého? Je ještě něco, co bys chtěl povědět?

16. Nyní následují otázky o tvé osobě
16a: Pohlaví?
a. ţenské
b. muţské
16b: Kolik máš let?
let
16c: Do které třídy chodíš?
třídy
Děkujeme za spoluprác
(zdroj: Ginnis, Paul: Učitelj – sam svoj mojster/Paul Ginnis. –Ljubljana: Rokus, 2004, Original:

Ginnis, Paul: The Teacher´s Toolkit, Crown House Publishing Ltd, 2002)
Hodnotící dotazníky pro učitele a lektory
Pozitivní prostředí ve škole jako faktor motivace
o Ohodnoťte vlastní kvality, které působí na prostředí ve třídě
(legenda: známka 5 je nejvyšší, známka 1 nejniţší)
a. Učitel, který vytváří pozitivní prostředí, a tím podporuje vnitřní motivaci studenta:
Zná potřeby kaţdého studenta

1

2

3

4

5

Zajímá se o rozvoj studenta

1

2

3

4

5

Dodrţuje pravidla a hranice

1

2

3

4

5

Je demokratický

1

2

3

4

5

Je lidský

1

2

3

4

5
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Je pozitivní, pokud jde o schopnosti

1

2

3

4

5

Respektuje všechny pokusy ţáka

1

2

3

4

5

b. Ostatní kvality učitele, které jsou spojené s prostředím:
Bezprostřednost

1

2

3

4

5

Schopnost bavit se

1

2

3

4

5

Vychutnává si práci

1

2

3

4

5

Klade důraz na pozitiva

1

2

3

4

5

Určí jasné a rozumné hranice

1

2

3

4

5

aby musel ţáka hodnotit

1

2

3

4

5

povzbudí ţáka

1

2

3

4

5

neočekává perfekcionalismus

1

2

3

4

5

má smysl pro humor

1

2

3

4

5

nikdy se nevzdává

1

2

3

4

5

umí zapomenout a odpouštět

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Udrţuje disciplínu bez toho,

uvědomuje si, ţe ţák není zlý,
ale pouze nejistý

Všechny tyto vlastnosti kladou důraz na starostlivost a pochopení a tvoří základ dobrého
vztahu mezi učitelem a ţákem.
(zdroj: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ)

Hodnocení sebe sama
o strategie ovlivňování motivace
(legenda: 1 – úplně nesouhlasím, 5 – úplně souhlasím)
Stále vím přesně, jak mě vnímá nemotivovaný ţák
1

2

3

4

5

K tomuto ţáku se chovám příjemně a lidsky, akceptuji ho
1

2

3

4

5

Vím, jak vnímá tento ţák učivo (co si o něm myslí)
1

2

3

4

5
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Kdyţ mi ţák vypráví sám o sobě, empaticky ho poslouchám
1

2

3

4

5

Znám ţákovo přesvědčení o mém předmětu
1

2

3

4

5

Znám jeho přesvědčení o přirozené inteligenci
1

2

3

4

5

Vím, komu ţák připisuje zodpovědnost, neúspěch
1

2

3

4

5

Ve třídě jsou jasná pravidla
1

2

3

4

5

Spolu se ţáky jsem vytvořil jakýsi seznam konsekvencí, následků
1

2

3

4

5

Povzbuzuji ţáka, aby si kladl specifické cíle
1

2

3

4

5

Ve třídě panuje jistota
1

2

3

4

5

Ţák má během mé hodiny moţnost volby (tempo, obsah)
1

2

3

4

5

Ţák má moţnost přemýšlet divergentně
1

2

3

4

5

Ţák má moţnost dokázat své schopnosti na více aktivitách
1

2

3

4

5

Kdyţ představuji novou látku, vytvářím kognitivní konflikty
1

2

3

4

5

Ţákům kladu kvalitní otázky (které donutí ţáka přemýšlet na vyšší úrovní)
1

2

3

4

5

Látku přizpůsobím zájmům nemotivovaných ţáků
1
2
3
4
Látku přizpůsobím ţáku

5

1
2
3
4
5
Spolu se ţáky řeším problémové situace
1

2

3

4

5
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Kontroluji, jak se ţák cítí při tom, co dělá
1
2
3
4
5
Poznám a připustím ţákovy pocity
1
2
3
4
5
Ţáku povím, co si myslím
1
2
3
4
5
Umoţním ţáku pracovat s ostatními
1
2
3
4
5
Pouţíváme techniky na objasnění hodnot
1
2
3
4
5
Ţák ode mě dostane konstruktivní zpětnou vazbu zaměřenou na dopředu stanovené
cíle
1
2
3
4
5
Kdyţ dávám zpětnou vazbu, zdůrazním pozitivní a progresivní
1
2
3
4
5
Ţáka povzbuzuji k systematickému hodnocení sebe sama
1
2
3
4
5
Stále zdůrazňuji, ţe ţák je za svůj výkon zodpovědný
1
2
3
4
5
Kritéria hodnocení – známkování ţáci znají dopředu
1

2

3

4

5

(zdroj: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ)

Cvičení: Co by si potenciálně mohl žák vybrat na vašich hodinách?
o vyjmenujte, co má ţák k dispozici (vlevo) a situace, ve kterých si ţák nemůţe
vybrat (vpravo)
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Moţnost volby

Určuje učitel

o O čem ostatním mohou ţáci ještě rozhodnout?

(Zdroj: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ)
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7 Shrnutí výsledků
7.1 závěrečné hodnocení – žáci
V závěru dotazníku měli ţáci napsat celkové závěrečné hodnocení. Jednou z otázek byla také
otázka, jestli jim takovýto způsob práce pomohl a jestli si uvědomili vlastní motivaci. Kladně
na tuto otázku odpověděly dvě třetiny dotázaných a záporně jedna třetina. Pouze 5% ţáků
napsalo, ţe tyto projektové dny jim nedaly nic nového. Polovina uvedla, ţe se naučili mnoho
nového. Cílem bylo zejména to, aby ţáci získali praktické zkušenosti. Hodnocení bylo
převáţně pozitivní. 80 procent dotázaných řeklo, ţe tyto získané vědomosti vyuţije i v praxi.
Pouze 10 procent to neplánuje.
Další otázka byla, jestli by ţáci projekt doporučili i ostatním. Zde odpovědělo 90 procent, ţe
by tento projekt doporučili i svým vrstevníkům, pouze 5 procent by tento projekt
nedoporučilo a 5 procent se nevyjádřilo.
Únava a frustrace: jeden ţák nedělal cvičení s radostí. Byly pokyny pro skupinu nejasné a
byly demotivující? „Jednoduše jsem ten den neměl náladu.“

7.2 Rozhovor s učiteli a lektory
I učitelé, kteří se projektu zúčastnili, dostali dotazník. Všechny tři cvičení se jim líbily, ale
všichni uvedli jednu poznámku: „Nemáme v hodinách čas dělat takováto cvičení, protoţe
v hodinách musíme probírat látku.“
Je zřejmé, ţe je potřeba pracovat i na sociálních kompetencích učitelů. Pracovníci, kteří
zkoušeli výše uvedené příklady, zjistili, ţe někteří ţáci měli problém se cvičeními a to právě
kvůli vyuţívání sociální kompetence.
Další důleţitou zpětnou vazbou kromě dotazníků byly také rozhovory, které vţdy vedl
odborný učitel.
Učitelé říkali, ţe tato cvičení budou probírat i se svými kolegy, sociálními pedagogy. Tato
cvičení by měli učitelé vyuţívat především během práce se znevýhodněnými skupinami
mladých lidí.
I učitelé byli vyzváni, aby udělali konečné hodnocení. Hodnocení dopadlo pozitivně, přičemţ
jedna učitelka byla na začátku skeptická, jestli právě díky cvičením se dosáhnou kýţené
výsledky u ţáků. Ale právě tato učitelka napsala na závěr velmi pozitivní hodnocení metody.
Na otázku, které cvičení se jim líbilo nejvíc, odpovídali učitelé podobně jako ţáci, ţe všechna
tři cvičení. Jedné učitelce se však nejvíc líbilo divadlo.
Na otázku, která cvičení se jim nelíbila, zazněly různé odpovědi. Co se týče cvičení –
zvítězíme nad učitelem, navrhli učitelé ještě další metodické pokyny.
Učitelé měli také uvést, jestli byl z jejich pohledu projekt dlouhý nebo krátký, lehký nebo
těţký. Podle hodnocení učitelů, ţádná část cvičení nebyla pro ţáky příliš lehká. Navrhli, aby
se třída rozdělila na malé skupiny. Jedna učitelka navrhla také, aby se na závěr kaţdého
cvičení udělalo ještě jedno shrnutí – všech sociálních kompetencí. Měl by to udělat jeden ze
ţáků a to pomalu krok po kroku.
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Všichni učitelé ohodnotili trvání cvičení jako přiměřené. Učitelé by také nehodnotili
negativně to, ţe tyto projektové dny se neshodovaly s časovým harmonogramem běţného
školního vyučování.
Učitelé odpovídali kladně na otázku, jestli tato cvičení a projektové dny pomohly ţákům
rozvinout jejich sociální kompetence, ale nezapomněli zdůraznit, ţe ne všichni ţáci mají
stejné kompetence. Z pohledu učitelů je to pro ţáky těţké, hodnotit sebe sama, proto
zdůraznili, ţe před kaţdým cvičením je potřeba dostatečně vysvětlit jeho podstatu. Jedna
učitelka zdůraznila, ţe zejména divadlo je velmi dobrý způsob, jak zviditelnit vlastní sociální
kompetence.
Všechny učitelky toto povaţovaly za velmi uţitečné doplnění vyučování a také uvedly, ţe tato
cvičení pouţijí i během vyučování.
Celkově byly tyto dny hodnocené velmi pozitivně.
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