
Poznámky 
 k  

motivaci d!tí k u"ení 
Karel R#dl 

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice 
karel.rydl@upce.cz 

 
 
 



Úvodem – obsah sd!lení 

A) Zm!na pojetí cíl" a obsahu vzd!lání 
                                  x 
    pomalá prom!na tradi#ního $kolství 
B) Procesy vyu#ování a u#ení 
C) Vztah vn!j$í a vnit%ní motivace 
D) Jak a pro# vyu&ívat potenciál d!tí ve  
     vzd!lávacím systému? 
 
 
   



O #em mluvit nebudu 
!!Obecné teorie motivace a  vztahy  motivace  

a  v'konu (Yerkes-Dodson"v zákon), 
Pettyho teorie, E. R. Hilgart, S. Freud, K. B. 
Madsen  a dal$í.  

!!Motivace k v'konu u mana&er" nebo v 
pracovním procesu. Pro#  #lov!k pracuje a  
podává v'kon? 

!!Teorie zam!%ené ne na cíl, ale pr"b!h 
motiva#ního procesu 



Ad A) 

!! (kola ztratila monopol na systémové 
poznávání sv!ta. Vynucuje si to didakticky. 
Vnit%n! motivované dít! nepot%ebuje  
odm!nu. 

!!Redukce  poznatk" ve prosp!ch sociálních 
dovedností – uplatnitelnost v&dy. 

!! Jedinec a spole#nost (A. Toffler) 
!!Na  vn!j$ím tlaku postaven' sysétm vytvá%í 

riziko poruch, handikep", odchylek, nemocí 
(neurózy, psychózy). 



Ad B) 
!!Vyu"ování je pedagogick' pojem:  

jednostrann' proces od u#itele k &ákovi, 
vy&adující ur#ité podmínky. V'sledek, 
v'kon. 

!!U"ení je psychologick' proces, 
uskute#)ovan' i bez instituce. Proces 
my$lení (Bloom).  

!!V$ude na sv!t! se d!ti cht!jí u#it a  
poznávat. Dejme  jim smysluplné programy 
a budou d!lat samy z vlastní iniciativy. 



Ad C) 
!!Role a funkce Maslowovy pyramidy pot%eb. 
!!Vnit%ní motivace – iniciativa dle zájmu, 

zevnit%. Kdy? Kde? Cíle?  M.M., NTC 
systém. Neblokuje  individuální rozvoj 
nadání a talentu. Pot%ebuje jen vhodn!  
inspirující prost%edí. V&dy  siln!j$í pohnutka 
ne&  vn!j$í motivace. 

!!Vn!j$í motivace – aktivizace $áka bez 
ohledu na  n!j (Kdy?, Kde? Pro#?) Inovace 
v rámci tradi#ního uzav%eného systému.  



Ad D)  
!!Nutit d!ti, aby se cht!ly v neinspirujícím 

prost%edí u#it v dob! nezohled)ující jejích 
psychosomatick' stav, je ztrátou #asu, 
nehled! na zv'$ené riziko nemoci u#itele. 

!!Tradi#ní systém je$t! vykazuje mo&nosti 
zlep$ení – jednotlivé záplaty, ale  
nesystémov!. I kdy& to zákon na%ídí nebo 
umo&)uje, chybí vymahatelnost, projekty  
jsou jen bonusem pro pár jedinc".  



Co nám %íká neuropedagogika? 
!! Ideální podmínky  pro u#ení: v klidu, bez stresu, v 

bezpe#í – 90%  podpora mozkov'ch proces": 
vjemy – po#itky – p%enos – ulo&ení – uv!dom!ní – 
dlouhodobá pam!*. 

!! Ztráta bezpe#í (neklid, stres, k%ik, tlak, strach) – 
obranná reakce mozku a celého t!la. Na u#ení 
chybí energie, ztráta koncentrace. Priorita je zni#it  
nebezpe#í. V$e z"stává jen v krátkodobé pam!ti. 

!! Pamatujete si v$e, co jste se kdy „nau#ili“? 
!! Pro#  ne?  
!! Propojení hlavy – srdce  -  rukou (vnit%ní 

motivace) – J. A. K. 1631. 



Raná pé#e 
!! P%íprava dít!te na &ivot ve spole#nosti: 
!! Podmínkou je ukotvenost dít!te na vzor 

(matka, pak otec, sourozenci, kamarádi), 
jinak … ? 

!! Jasná pravidla chování a jednání vysv!tlená 
pochopiteln'm zp"sobem k v!ku. Respekt k 
psychosomatickému stavu dít!te – nem"&e  
za n!j.  

!!Utvá%ení sebev!domí dít!te – nebráníme mu 
kontrolovan! v #innostech. Komunikace  
pozitivní. 



Extrémní p!edstava manipulace 
– nejlevn"j#í systém socializace 



Kter' tulipán to kazí ostatním? 
D!kuji za  porozum!ní. 


