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V médiích, ale i v odborných diskusích se někdy setkáváme s rozlišováním školy tzv. výkonové (s 
důrazem na výkon, výsledky, produkty, efektivitu, vědomosti) a tzv. školy zaměřené na osobnostní 
rozvoj (se zaměřením na proces, postoje, prožitky, životní aspirace, rozvoj osobnosti). Domníváme 
se, že jde o poněkud umělé a nešťastné rozlišení. Rozvoj výkonové motivace a její kultivace je 
podstatnou součástí zralé osobnosti, mající velký dopad právě na kvalitu učebních procesů, životní 
aspirace  a  autoregulační  zdatnosti  především při  realizaci  cílů  a  překonávání  překážek.  Rozvoj 
kvalitní výkonové motivace považujeme za součást cílů školy zaměřené na osobnostní rozvoj. Výše 
naznačené dva pohledy by se měly doplňovat, nejdou proti sobě.

Výkonová motivace podmiňuje aspirační úroveň jedince a je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost, 
protože souvisí s rozvojem zdravého (realistického) sebehodnocení každého jedince. Důvodem je 
propojenost s jedincovým JÁ. Výkonové potřeby jsou motivačním zdrojem činnosti a chování, které 
směřuje jednak k osamostatňování, potvrzení a prosazení JÁ, jednak k jeho obraně, je-li ohroženo.

Škola  má  do  značné  míry  výkonový  charakter.  V rámci  požadované  učební  činnosti  (splnění 
učebních  cílů)  stojí  každý  žák  před  velkým  množstvím  učebních  úkolů.  Rozvržení  učebních 
činností do jednotlivých úkolů je efektivní a přirozené u záměrného (intencionálního) učení, které 
tvoří základ školní socializace. Škola (neuděláme-li z ní ne-školu) bude mít do určité míry vždy 
výkonový  charakter.  Úkoly  kladené  na  žáka  mají  různou  obtížnost.  Podstatné  je,  jak  škola  s 
požadavky (úkoly) pracuje, a to především z hlediska přiměřené obtížnosti, aby se zabránilo rozvoji 
neadekvátních výkonových potřeb a podpořil se rozvoj pozitivní výkonové potřeby. Problémem 
tedy není, že jsou na žáka kladeny úkoly, problémem může být charakter těchto úkolů. Pro kultivaci 
výkonové motivace je také důležitý rozvoj ostatních potřeb, a to především sociálních: podpora 
kooperativních tendencí před kompetitivními (soutěživými) a podobně.

Výkonovou  motivací  se  z  teoretického  hlediska  již  od  padesátých  let  minulého  století  zabývá 
mnoho psychologů (McClelland,  Atkinson, Clark,  Heckhausen,  Kuhl,  Raynor,  Rheinberg,  u nás 
především Man a Hrabal).  Existuje  celá  řada  modelů výkonové motivace.  V našich úvahách a 
hlavně  při  konstrukci  použité  metody  vycházíme  především  z  Atkinsonovy  teorie  (1974)  a  z 
Hechausenova rozšířeného kognitivního modelu motivace (Hechausen 1980, 1991).

Atkinson  ve  svém modelu  sjednocuje  nálezy  výzkumu výkonové  motivace  a  výzkumu rysové 
úzkostnosti.  Teorie  výkonové  motivace  je  pak  založena  na  představě  nezávislosti  potřeby 
úspěšného výkonu (Púv) a  potřeby vyhnutí se neúspěchu (Pvn). Potřeba úspěšného výkonu a 
potřeba  vyhnutí  se  neúspěchu  jsou  základem  výkonové  orientace  skládající  se  dále  ze  stupně 
přitažlivosti výkonové aktivity pro jedince a subjektivní pravděpodobnosti očekávaného výsledku. 
Výsledná orientace člověka ve výkonové situaci pak závisí na převaze jedné nebo druhé orientace.
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Vznik a vývoj výkonových potřeb

S rozvojem jedincova  JÁ se  rozvíjí  řada  potřeb.  Vývojově  první  nastupuje  potřeba  autonomie 
(samostatnosti), která se výrazně projevuje již ve stádiu osamostatňování se dítěte kolem třetího 
roku  života.  S  touto  potřebou  do  jisté  míry  souvisí  potřeba  kompetence,  tj.  potřeba  "něčemu 
rozumět", být někým, "kdo něco umí". O výkonových potřebách se předpokládá, že jsou sekundární 
(získané) a generalizované. To znamená, že se aktualizují v každé situaci, která vyžaduje činnost, 
jejímž výsledkem je určitý hodnotitelný výkon, a to bez ohledu na druh činnosti. Hodnocení provádí 
druhá osoba nebo samotný aktér. Takovéto situace nás v životě provázejí stále. I ve škole nebo 
právě ve škole. Pro rozvoj výkonových potřeb (potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se 
neúspěchu)  sehrávají  významnou  úlohu  mateřské  nároky  a  jejich  přesnost.  Nároky  mohou  být 
přiměřené nebo mohou dítě přetěžovat, mohou však být také značně nižší než možnosti dítěte. Jsou-
li na dítě kladeny přiměřené požadavky, je-li dítě povzbuzováno k samostatnosti, přesnosti výkonu 
a jsou-li jeho výkony oceňovány, je velmi pravděpodobné, že se u dítěte začne rozvíjet potřeba 
úspěšného výkonu.  Výkonové situace  jsou  spojovány s  příjemným prožitkem.  Dítě  si  osvojuje 
adekvátní úroveň nároků na sebe (adekvátní aspirační úroveň) a má tendenci vynaložit potřebné 
úsilí k dosažení úspěchu při výkonových činnostech. Je-li však dítě stále přetěžováno a je-li okolí 
zaměřeno především na jeho neúspěchy a jejich kritiku, začne se u něj pravděpodobně rozvíjet 
potřeba vyhnutí se neúspěchu. Při rozvinutí potřeby vyhnutí se neúspěchu jde v podstatě o obranný 
mechanismus,  který má chránit  jedincovo JÁ před  častým neúspěchem a  prožitkem selhání.  V 
situaci, kdy na dítě nejsou kladeny žádné požadavky (při podceňování samostatnosti a přesnosti 
výkonu), bude rozvoj výkonových potřeb dítěte pravděpodobně bržděn a bude nedostatečný.

Vývoj  výkonových  potřeb  nezávisí  jen  na  charakteru  nároků  na  dítě,  důležitou  roli  sehrává  i 
výkonová orientace rodičů a osobní zkušenosti dítěte s úspěchem a neúspěchem a jejich následky 
(například způsob motivování dítěte pomocí odměn a trestů).

Do školy přichází dítě již s určitým výkonovým zaměřením, ve škole je však vystaveno velkému 
množství  hodnocení  poněkud  nového  charakteru.  Je  například  srovnáváno  s  ostatními  žáky,  je 
vystaveno  novým  úkolům.  Postupem  času  žák  získává  zkušenost  se  školním  úspěchem  a 
neúspěchem a tím se u něho postupně vytvářejí  tzv.  specifické školní  výkonové potřeby,  které 
nemusejí být zcela v souladu s obecným výkonovým zaměřením žáka (Hrabal 1978). Někdy jsou 
žáci jinak výkonově orientováni i v různých předmětech.

Problému diferenciace výkonových potřeb se výzkumně věnoval především Hrabal (1987). Zjistil, 
že  výkonové  potřeby  procházejí  podstatnými  změnami  během  vývoje  jedince.  Zprvu  existuje 
nepříliš diferencovaná potřeba úspěšného výkonu, která se později diferencuje v různých oblastech 
činnosti.  Diferenciace  ve  sféře  výkonových  potřeb  zřejmě  podléhá  stejným  zákonům  jako 
diferenciace ostatních potřeb. Zajímavý je však výsledek týkající se potřeby vyhnutí se neúspěchu. 
Tato potřeba, která je mnoha autory ztotožňována s úzkostí, projevuje menší tendenci k diferenciaci. 
Její inhibující vztah ke školnímu výkonu není úplně jednoznačný. Potřeba úspěšného výkonu se 
ukázala velmi stabilní proměnnou pozitivně ovlivňující školní výkon.

Problematice žákovské motivace se věnujeme dlouhodobě, a proto vybereme z dřívějších výzkumů 
některá zjištění, která se váží k problematice výkonové motivace žáků.

 Longitudinální  výzkum z  let  1987 -  1991 (Pavelková,  Frencl  1997)  mapující  motivační 
pohnutky žáků k učení (13 škol - 35 tříd - 957 žáků) na II. stupni základní školy a v prvním 
ročníku střední školy; mimo jiné byla použita metoda PREFER - varianta pro žáky i pro 
jejich  učitele  (Hrabal  1988):  Motivační  preferenční  dotazník  ukázal,  že  žáci  ve  všech 
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měřeních (celkem tři měření) preferují statisticky signifikantně na prvním místě "dobrý pocit 
z  dobrého výkonu".  O důležitosti  této  motivační  pohnutky  svědčí  i  nejnižší  směrodatná 
odchylka, šlo tedy o velmi homogenní názor. Slabší pohnutkou k učení se ukázala "obava 
z neúspěchu“ (umístila se na čtvrtém místě za poznávací motivací a morální motivací - učení 
jako povinnost).  Jiný  pohled měli  na  žákovské  pohnutky  k  učení  učitelé.  Za  nejčastější 
pohnutku k učení u žáků považovali pohnutku „učení jako povinnost“, dále „dobrý pocit z 
dobrého  výkonu“.  Průměrný  skór  této  pohnutky  však  dosahoval  v  učitelském  pohledu 
daleko nižší hodnoty. Když jsme se zaměřili na klíčový moment "míry shody" motivační 
sebepercepce  žáků  a  současné  percepce  stejných  motivačních  složek  u  těchto  žáků 
prostřednictvím jejich učitelů, bylo zjištěno, že žáci preferují sebepercepční "dobrý pocit, 
když se něčemu dobře naučí" zásadně více, než jakou váhu mu připisují učitelé (výsledky 
byly jednoznačné pro všechny sledované ročníky). Obava z následků selhání jako motivační 
pohnutka (žák se učí proto, aby se vyhnul neúspěchu) byla v globálu přeceňována učiteli, i 
když při  dílčím členění do podskupin -  méně výrazně.  Výjimku tvořila proměnná podle 
profesionální volby,  kdy motivace žáků odcházejících na gymnázium, nesená obavou ze 
selhání, předčila odhad učitelů.

 Výzkum realizovaný  v  letech  2000  až  2001  (Pavelková  2002)  byl  zaměřen  na  detailní 
zmapování  žákovských  pohnutek  k  učení  a  na  učitelskou  percepci  těchto  žákovských 
pohnutek.  Vzorek  tvořilo  263  studentů  učitelství  a  428  žáků/studentů  základní  školy  a 
víceletých gymnázií a jejich učitelů. Metody M1 a M2 - varianta pro žáky i  pro učitele 
(Pavelková 2002). Výzkum opět potvrdil, že u žáků se vyskytuje mnoho různých pohnutek k 
učení v nejrůznějších více či méně vhodných konstelacích vzhledem k výkonu ve škole. 
Nejčastější  zastoupení  měla instrumentální  motivace (učení  je  instrumentem pro  splnění 
nějakého oddálenějšího cíle - například dostat se na určitou školu) a výkonově rozvojová 
motivace. Přitom názor na tyto motivace byl u žáků opět velmi homogenní. U výkonové a 
seberozvojové motivace šlo především o radost z dobrých výsledků, dobrý pocit, když se 
něco naučí, snahu překonávat sám sebe a získání některých zdatností (kompetencí). Obavy 
jako motivační pohnutky (potřeba vyhnutí se neúspěchu) nepovažovali žáci za příliš časté, 
domnívají se, že se u nich vyskytují jen občas. Rozdíly mezi žáky z tohoto hlediska byly 
však  velké.  Opět  se  ukázalo,  že  učitelé  mají  na  žákovskou  motivaci  jiný  a  méně 
diferencovaný pohled. Výkonovou motivaci u sebe předpokládali silněji žáci než u žáků 
předpokládali učitelé. Žákovské obavy z neúspěchu opět považovali učitelé za častější než 
žáci. Poněkud překvapujícím výsledkem bylo zjištění, že poznávací, výkonové a především 
instrumentální motivaci připisují vyšší významnost pro efektivitu učení žáci než učitelé.

V roce 2008 byla realizována další  výzkumná sonda zaměřená na popis výkonových potřeb na 
druhém stupni základní školy a to z pohledu žáků a z pohledu jejich učitelů.

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek sestával z 565 žáků a 27 učitelů (třídní učitelé, případně učitelé, kteří ve třídě 
učili  natolik,  že byl splněn předpoklad,  že žáky dobře znají)  ze  4 základních škol  s celkem 27 
třídami. Soubor žáků byl tvořen 329 chlapci a 236 děvčaty z šestých (131 žáků), sedmých (143 
žáků), osmých (129 žáků) a devátých (162 žáků) tříd.
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Metoda:

Dotazník výkonové motivace MV-6-Ž (Hrabal, Hrabal 1988): dotazník měří intenzitu:
a) potřeby úspěšného výkonu (7 otázek - maximální počet bodů 7 x 5 = 35)
b) potřeby vyhnutí se neúspěchu (7 otázek - maximální počet bodů 7 x 5 = 35)

Učitelé odhadovali u žáků intenzitu potřeby úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se neúspěchu na 
škále 1 až 5.

Výsledky výzkumu:

Výzkum opět potvrdil, že u žáků jsou rozvinuty obě výkonové potřeby, základní popisnou statistiku 
u jednotlivých ročníků na druhém stupni přináší tab. 1 a tab. 2. Tab. 1 naznačuje ve všech ročnících 
vyšší  zastoupení potřeby úspěšného výkonu než potřeby vyhnutí  se neúspěchu. V 8.  ročníku se 
průměrný hrubý skór obou potřeb nejvíce přibližuje a naopak v 9. ročníku je rozdíl největší. Tab. 2 
přináší pohled učitelů: i  u učitelů průměrné hodnoty hrubých skórů nasvědčují tomu, že učitelé 
předpokládají  ve  všech  ročních  u  svých žáků vyšší  zastoupení  potřeby úspěšného výkonu  než 
potřeby vyhnutí se neúspěchu.

Tab. 1  Potřeba  úspěšného  výkonu  (Púv)  a  potřeba  vyhnutí  se  neúspěchu  (Pvn)  v  jednotlivých 
ročnících II. stupně základní školy - sebepercepce žáků (MV-6-Ž)

Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem

N s N s N s N s N s

Púv žáci 23,3 131 6,15 22,9 142 4,77 22,8 129 4,16 23,1 162 4,48 23,4 564 5,00

Pvn žáci 21,7 131 5,15 21,8 142 5,20 22,4 129 4,87 20,9 162 4,85 21,7 564 5,04

Tab. 2  Potřeba  úspěšného  výkonu  (Púv)  a  potřeba  vyhnutí  se  neúspěchu  (Pvn)  v  jednotlivých 
ročnících II. stupně základní školy – učitelé

Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem

N s N s N s N s N s

Púv 
učitelé

3,63 131 1,10 3,5
1

142 1,03 3,37 129 0,96 3,31 162 1,44 3,45 564 1,07

Pvn 
učitelé

3,24 131 1,78 3,3
7

142 0,98 3,23 129 0,91 2,99 162 1,21 3,20 564 1,09

Odhad na pětistupňové škále (1- slabě rozvinutá potřeba, ...5 - silně rozvinutá potřeba)
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Pomocí korelační analýzy jsme posuzovali nezávislost zkoumaných výkonových potřeb z pohledu 
žáků i učitelů viz - tab. 3. Výsledky ukazují, že zatímco žákovské sebeposouzení v intenzitě obou 
potřeb je na sobě nezávislé (r = -0.03), což znamená, že intenzita jedné potřeby neimplikuje menší 
nebo větší intenzitu potřeby druhé, směšují učitelé v řadě případů tyto dvě motivační tendence ( r= 
0,61) a připisují často žákům zvýšenou intenzitu u obou potřeb nebo u žádné.

Tab. 3 Korelace výkonových potřeb percipovaných učitelem a žáky

Pvn učitel Púv žák Pvn žák

Púv učitel 0,61 0,20 -0,10

Pvn učitel  0,21 -0,02

Púv žák   -0,03

N=565

Púv - potřeba úspěšného výkonu

Pvn - potřeba vyhnutí se neúspěchu

Z hlediska výkonové motivace a chování žáků v úkolových situacích je důležité znát nejen sílu 
rozvinutí výkonových potřeb u jednotlivých žáků, ale i vzájemné postavení potřeby úspěšného 
výkonu a potřeby vyhnutí se neúspěchu. 

V dalším kroku jsme proto ověřovali,  zda i  v tomto výzkumu lze nalézt  základní  typy žáků z 
hlediska výkonových potřeb: žáky, kteří mají vysokou jednu ze zjišťovaných potřeb a druhou velmi 
mírnou, a dále existují-li žáci, kteří mají obě potřeby silně rozvinuty nebo naopak mají obě potřeby 
velmi  slabé.  Tuto  analýzu  považujeme  za  důležitou,  protože  každý  z těchto  čtyř  typů  žáků  se 
projevuje jiným charakteristickým chováním ve výkonové situaci. Schematicky můžeme tyto čtyři 
skupiny žáků naznačit následovně - viz tab. 4.

Tab. 4. Schematické rozlišení čtyř typů žáků z hlediska výkonových potřeb

+ = silné rozvinutí potřeby

- = slabé rozvinutí potřeby

Při analýze jsme nejdříve hrubé skóry výsledků obou potřeb seřadili od nejnižšího po nejvyšší a 
rozdělili do kvartilů - viz tab. 5.
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Tab. 5. Kvartily - rozložení skórů Pův a Pvn u žáků

Kvartil Púv Pvn

1. do 20 do 18

2. 21 - 23 19 - 21

3. 24 - 26 22 - 25

4. 27 a výše 26 a výše

V dalším kroku jsme orientačně podřadili žáky do jednotlivých typů tak, jak naznačuje tab. 6. 
Následně jsme sečetli žáky, kteří odpovídají jednotlivým typům.

Tab. 6 - Žákovská sebepercepce. Počty žáků v typech podle rozvinutí výkonových potřeb

Kvartil Púv Kvartil Pvn Typ Četnost Procento

1 1 - - 48 8,5

1 2 - - 32 5,7

1 3 - + 36 6,4

1 4 - + 39 6,9

2 1 - - 34 6,0

2 2 - - 20 3,5

2 3 - + 39 6,9

2 4 - + 28 5,0

3 1 + - 29 5,1

3 2 + - 30 5,3

3 3 + + 41 4,5

3 4 + + 33 4,1

4 1 + - 45 8,0

4 2 + - 36 6,4

4 3 + + 39 6,9

4 4 + + 36 6,4

Celkem 565 100,0

Púv =  potřeba úspěšného výkonu Pvn = potřeba vyhnutí se neúspěchu
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Typ 1: + - (silně rozvinutá potřeba úspěšného výkonu a slabě rozvinutá potřeba vyhnutí se 
neúspěchu): 29 + 30 + 45 + 36 = 140

Typ  2:  -  +  (slabě  rozvinutá  potřeba  úspěšného  výkonu  a  silně  rozvinuta  potřeba  vyhnutí  se 
neúspěchu): 36 + 39 + 39 + 28 = 142

Typ 3: + + (silně rozvinuty obě potřeby): 41 + 33 + 39 + 36 = 149

Typ 4: - - (slabě rozvinuty obě potřeby): 48 + 32 + 34 + 20 = 134

Výsledky  naznačují  početně  poměrně  vyrovnané  čtyři  skupiny  žáků.  V  dalším  kroku  jsme 
obdobnou analýzu udělali u učitelů - viz tab. 7. Tady je situace složitější, protože učitelé hodnotili 
výukové potřeby žáků pouze na pětistupňové škále, tedy méně přesně než žáci. Rozdělení četností 
jejich  odpovědí  naštěstí  ukázalo,  že  hodnocení  1  a  2  tvoří  zhruba  čtvrtinu  všech  odpovědí, 
hodnocení  3,  4  a  5  pak  postupně  následující  3  čtvrtiny.  Proto  bylo  možné  kvartily  stanovit 
následovně – kvartil 1 – hodnocení 1 a 2, kvartil 2 – hodnocení 3, kvartil 3 – hodnocení 4 a kvartil 4 
– hodnocení 5.

Tab. 7 Učitelská percepce žákovských výkonových potřeb. Počty žáků v typech podle rozvinutí 
výkonové motivace

Kvartil Púv Kvartil Pvn Typ Četnost Procento

1 1 - - 77 13,6

1 2 - - 27 4,8

1 3 - + 6 1,1

1 4 - + 1 0,2

2 1 - - 41 7,3

2 2 - - 107 18,9

2 3 - + 29 5,1

2 4 - + 3 0,5

3 1 + - 13 2,3

3 2 + - 55 9,7

3 3 + + 82 14,5

3 4 + + 17 3,0

4 1 + - 14 2,5

4 2 + - 14 2,5
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4 3 + + 25 4,4

4 4 + + 54 9,6

Celkem 569 100

Púv =  potřeba úspěšného výkonu

Pvn = potřeba vyhnutí se neúspěchu

Typ 1: + - (silně rozvinutá potřeba úspěšného výkonu a slabě rozvinutá potřeba vyhnutí se 
neúspěchu): 13 + 55 + 14 + 14 = 96

Typ  2:  -  +  (slabě  rozvinutá  potřeba  úspěšného  výkonu,  silně  rozvinutá  potřeba  vyhnutí  se 
neúspěchu): 6 + 1 + 29 + 3 = 39

Typ 3: + + (obě potřeby jsou silně rozvinuty): 82 + 17 + 25 + 54 = 178

Typ 4: - - (obě potřeby jsou slabě rozvinuty): 77 + 27 + 41 + 107 = 252

Učitelská  percepce  jednotlivých  typů  žáků  z  hlediska  výkonových  potřeb  se  od  žákovské 
sebepercepce značně odlišuje. Z analýzy výsledků vyplývá, že učitelé celkem adekvátně odhadují 
výkonovou  atmosféru  třídy,  u  jednotlivých  žáků  se  však  percepce  značně  liší  oproti  žákovské 
sebepercepci. Diagnostická přesnost při posuzování jednotlivých žáků je poměrně malá.

Teprve  autodiagnostické  postupy,  kterým  se  zde  nemáme  čas  věnovat,  by  konkrétnímu  učiteli 
umožnily  položit  si  například otázku:  Nakolik  jsem schopen rozlišit  u  jednotlivých žáků jejich 
výkonovou orientaci? V současné době pracujeme na metodice autodiagnostických postupů, které 
konkrétnímu učiteli umožní:

a) Analyzovat rozdíl mezi jeho percepcí výkonové motivace a sebepercepcí žáků z hlediska celé 
třídy ve srovnání s ostatními učiteli a směr případného rozdílu.

b) Srovnání obrazu učitele o jednotlivých žácích se sebeobrazem žáků v oblasti výkonové motivace 
a zjištění velikosti rozdílu a směru rozdílu.

Na závěr již jen stručně zmíníme některé psychometrické úvahy nad konkrétní použitou metodou. I 
když  byla  použitá  metoda  před  30  lety  psychometricky  ověřena,  provedli  jsme  některá 
psychometrická ověření znovu. 

Prvních  sedm  položek  dotazníku  má  měřit  potřebu  úspěšného  výkonu  (přání  být  vynikajícím 
žákem; vysoká hodnota připisovaná dobrým známkám; schopnost soustředit se; pečlivost při učení; 
aktivita při vyučování – hlášení se; preference klasifikace; aktivní řešení nerozhodných známek). 
Všechny tyto položky vysoce významně korelovaly s hrubým skórem potřeby úspěšného výkonu. 
Druhých sedm položek má měřit potřebu vyhnutí se neúspěchu (strach před zkoušením; strach ze 
školy;  tendence uniknout  ze školy,  únik před zkoušením; ranní  strach před školou;  obava před 
špatnými známkami, nedůvěra ve vlastní schopnosti). Opět všechny tyto položky vysoce významně 
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korelovaly s hrubým skórem potřeby vyhnutí se neúspěchu. Zajímavé postavení se ukázalo u třech 
položek.  Položka  2  -  vysoká  hodnota  dobrých  známek  -  slabě,  ale  přesto  vysoce  významně 
korelovala i s hrubým skórem potřeby vyhnutí se neúspěchu a naopak položky 8 a 13 (strach před 
zkoušením;  obava  před  špatnými  známkami)  slabě,  ale  opět  vysoce  významně  korelovaly 
s potřebou úspěšného výkonu. Dobré známky jsou tedy motivační pohnutkou i u „strachových“ dětí 
a naopak výkonoví – nestrachoví žáci se bojí před zkoušením a bojí se špatných známek. Strach 
před špatnou známkou u nich pravděpodobně sehrává roli pozitivní motivační pohnutky k učení.

Tyto úvahy dokresluje i faktorová analýza (rotovaná varianta, extrakce faktorů metodou hlavních 
komponent, rotace metodou VARIMAX). Počet faktorů byl dán tím, aby i nejslabší z nich vyčerpal 
více rozptylu než původní proměnné (ty jsou standardizovány tak, že rozptyl každé z nich je roven 
jedné).

Tab. 8 Faktorová analýza dotazníku MV-6 (rotovaná varianta)

Položka

dotazníku

1 faktor 2 faktor 3 faktor

I. ,727 ,334

II. ,594 ,530 -,253

III. ,678

IV. ,704

V. ,645

VI. ,571 -,229

VII. ,600

VIII. ,735

IX. -,202 ,842

X. -,404 ,413 ,353

XI. ,639

XII. ,213 ,841

XIII. ,325 ,690

XIV. -,287 ,596
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První faktor je  faktorem potřeby úspěšného výkonu, sdružuje žáky výkonové,  kterým záleží na 
dobrých výsledcích, známky mají pro ně vysokou hodnotu, umějí se dobře soustředit, jsou pečliví 
při učení, ve škole jsou aktivní, chtějí být klasifikováni, své známky si hlídají, školy se nebojí, ale 
špatných známek ano, škole se nevyhýbají.

Druhý faktor je strachový. Sdružuje žáky, kteří mají před zkoušením strach, mají strach, jak to ve 
škole dopadne, mají tendenci se škole spíše vyhnout, na tom, aby byli dobrými žáky, jim však záleží 
a uznávají vysokou hodnotu dobrých známek, špatných známek se obávají.

Třetí  faktor  je  opět  strachový,  ale  sdružuje  žáky,  kterým na rozdíl  od 2.  faktoru  na  známkách 
nezáleží  (nebo  alespoň  říkají,  že  jim  na  známkách  nezáleží),  chtěli  by,  aby  se  ve  škole 
neznámkovalo.

Strach ve škole je motivačním činitelem, který v mírné podobě pravděpodobně zvyšuje výkon žáků, 
v silné  podobě naopak výkon zeslabuje.  Výsledky výzkumu nám však  připomínají,  že  musíme 
diferencovat  mezi  žáky úzkostnými,  kteří  se  do  stavu  úzkosti  dostávají  velmi  rychle,  prožívají 
strach intenzivněji,  strach pak komplikuje  proces jejich učení,  a mezi žáky neúzkostnými,  kteří 
strach většinou prožívají jako motivační tlak, aby se začali učit – ve vlastním procesu učení strach 
již neprožívají. Učitelé proto často volí situace, které navozují strach, ve snaze zvýšit úsilí a výkon 
(motivovanost) žáků. Tendence prožívat strach v různých situacích je individuální. U úzkostných 
jedinců  nastupuje  strach  daleko  rychleji,  již  při  menším  reálném  ohrožení.  Za  silného  stavu 
ohrožení se rozdíly do jisté míry smazávají – strach prožívají všichni.
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