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Motivace

zaměření na cíl

energie pro činnosti vedoucí k cíli

překonávání překážek v činnostech vedoucích k cíli

Motivovaný žák/žákyně

chce být v předmětu úspěšný 

chce si osvojit znalosti a dovednosti

věnuje předmětu systematické úsilí 

pouští se do náročných úkolů 



MOTIVACE 

k předmětu k úkolu

IDENTIFIKACE ZAUJETÍ 

SELF-EFFICACY STEREOTYP



Self-efficacy

přesvědčení člověka o jeho schopnostech 

nutných k dosažení určitých výkonů 
(Bandura 1994: 2)

osobní odhad vlastních schopností týkajících 

se organizace a provádění činností, které 

směřují k vytyčenému cíli 
(Zimmerman 2000: 83)



Self-efficacy česky? 

vnímaná vlastní účinnost (Gillernová et al., 2011)

vnímaná osobní účinnost (Hoskovcová, 2006) 

vědomí vlastní účinnosti (Blatný a kol., 2010)

vnímaná osobní zdatnost (Mareš a Gavora, 1999)

vnímaná sebe-výkonnost (Nakonečný, 1996)

obecná vlastní efektivita (Křivohlavý et al., 1993) 

sebeuplatnění (Vymětal, 1996)



Co self-efficacy není? 

Inteligence / nadání 

Sebevědomí

Zdroj kontroly (locus of control)



Zdroje self-efficacy

I. zkušenost se zvládnutím úkolu

II. zprostředkovaná zkušenost

III. sociální přesvědčování 

IV. somatické stavy



Vztah self-efficacy a dalších procesů

 Ovlivňované procesy: 

◦ Kognitivní

◦ Motivační

◦ Afektivní

◦ Selektivní

Pracovní paměť 

Koncentrace pozornosti 

Redukce úzkosti

 Prokázané pozitivní korelace:
◦ Výběr aktivit

◦ Úsilí při řešení úkolu

◦ Zvládání emočních reakcí

◦ Stanovování adekvátních cílů

◦ Reálná sebe-evaluace

◦ Volba učebních strategií

Krátkodobé uspokojení

Efektivní učení

Efektivní metakognice

Identifikace s doménou



Jaká je matematická self-efficacy

českých dětí na ZŠ? 

 rozdíly na 1. a 2. stupni? 

 rozdíly mezi dívkami a chlapci? 

 vztah se známkou? 

 vztah s aktuálním výkonem?

 vztah s odhadovaným výkonem? 



Představení výzkumu  

Nástroje 

 matematický test – 10 úloh z projektu TIMSS 2007

 identifikační dotazník mapující základní charakteristiky 

související se školní matematikou

 dotazník matematické self-efficacy

chlapci dívky celkem

4. ročník 109 123 232

8. ročník 89 115 204

celkem 198 238 436



Existující nástroje:

◦ Math Self-Efficacy Scale (Betz a Hackett, 1983) 

◦ Sources of Mathematics Self-Efficacy Scale (Lent, 1991)

◦ Source s of Academic Self-Efficacy scale (Hampton, 1998)

Albert Bandura (2006) 

pravidla pro sestavení kulturně a doménově 

specifického dotazníku na self-efficacy

◦ emoční a somatické stavy

◦ sociální přesvědčování

◦ vnímání hrozby jako výzvy 

◦ stanovování vysokých cílů

◦ matematické schopnosti a zkušenosti 

◦ zaujetí činností

◦ pokračování po neúspěchu 

◦ vnímaný vliv na situaci



Dotazník matematické self-efficacy

 pilotáž 

 společné znění pro 1. a 2. stupeň ZŠ

 30 položek 

◦ Z matematiky dokážu mít na vysvědčení jedničku.

◦ Dokážu být v klidu před testem z matematiky.

 1 (souhlas) – 5 (nesouhlas)

 hrubé celkové skóre 30-150

 Cronbachova alfa = 0,90

= 0,91



Matematická self-efficacy

t(434)=-12,181, p<0,001



Matematická self-efficacy



Faktorová analýza

 Úsilí

 Prožívání 

 Sebe / Reflexe schopností 



Nejlépe hodnocené položky

 Při písemném testu se snažím vyřešit všechny 

příklady, i ty nejtěžší.

 Když se mi nepovede vyřešit příklad napoprvé, 

zkusím to znovu.

 I když hned nevím, jak nějaký příklad řešit, snažím 

se na to přijít.

 Snažím se dostat z pololetní písemné práce 

dobrou známku.

 Rodiče věří, že můžu mít dobré známky z 

matematiky. 



Nejhůře hodnocené položky

 Rád/a počítám příklady na tabuli před ostatními 

spolužáky.

 Učitel/ka matematiky mě často chválí, že mi 

matematika jde. 

 Moji spolužáci mi říkají, že mi matematika jde.

 Chtěl/a bych, aby matematika byla součástí mého 

budoucího povolání. 

 Dělám rád/a domácí úkoly z matematiky.



Nestandard.

koeficienty

Standard. 

koeficienty

t Sig.

B
Stand. 

chyba
Beta

4. ročník

(konstanta) 8,368 ,543 15,413 ,000

známka -,621 ,470 -,089 -1,320 ,188

self-efficacy -,035 ,007 -,338 -5,038 ,000

8. ročník

(konstanta) 11,594 ,592 19,571 ,000

známka -,907 ,181 -,338 -5,017 ,000

self-efficacy -,053 ,009 -,396 -5,874 ,000

Regresní model



self-efficacy výkon 

v testu

prospěch

r1=0,43

r2=0,62

r1=0,34

r2=0,59

r1=0,20

r2=0,41

Prediktivní funkce self-efficacy

odhadovaná úspěšnost 
r1=0,36

R2=0,39



Závěry a doporučení 

 nízká matematická self-efficacy

 pokles v dospívání

 spojování snahy a dobrého výkonu

 pocit nízké sociální opory

 rozvoj self-efficacy: 

◦ posilování sebepoznání a metakognice

◦ podpůrná komunikace během učení

◦ oceňování dobrých výkonů

◦ reflektovaná zkušenost se zvládnutím úkolu



SITUAČNÍ MOTIVACE

Ohrožení stereotypem 

 momentální snížení výkonnosti pod úroveň 

potenciálu ve výkonově definované situaci 

vlivem vnímaného stereotypu 

Steele & Aronson, 1995 

Schmader, 2002



Ohrožení genderovým 

stereotypem v matematice

 metaanalýza 103 studií 1995-2011 (Picho 2013) 

 studentky s aktivovaným genderovým stereotypem 

podávají nižší výkony v matematických testech 

(d=0,24)

 závislost na: 

◦ věku 

◦ kultuře

Gallagher & Kaufman, 2004 

Keller, 2007



Genderové rozdíly v matematice

 sekundární analýza TIMSS a PISA ze 69 zemí 
(Else-Quest et al., 2010)

◦ malý rozdíl ve vizuospaciálních dovednostech

◦ žádný v dalších oblastech matematiky

◦ při tréninku vyrovnávání 
(Newcombe, 2002)

 metaanalýzy psychologických výzkumů 

matematických schopností
(Hyde a kol., 1990, Lindberg a kol., 2010)

◦ nevýznamné rozdíly



Představení výzkumu  

Nástroje 

 Matematický test – 10 úloh z projektu TIMSS 2007

 Dotazník identifikace s matematikou (Josephs et al., 2003)

 Dotazník genderové stereotypičnosti

 Identifikační dotazník mapující základní charakteristiky 

související se školní matematikou

chlapci dívky celkem

Exper. sk. 74 79 153

Kontr. sk. 78 59 137

Celkem 152 138 290



Experimentální manipulace

Milý žáku / žákyně, na katedře psychologie jsme připravili 

test, který zjišťuje míru vrozených matematických 

schopností. Kromě toho se zajímáme i o to, jaké jsou v 

těchto schopnostech rozdíly mezi dívkami a chlapci. Proto 

potřebujeme vědět, jak se Ti bude dařit v následujících 

úlohách. Výsledek ukazuje úroveň Tvých matematických 

schopností. Počet bodů, kterého dosáhneš, porovnáme s 

výsledky ostatních dívek a chlapců. Z tvého celkového počtu 

bodů budeme usuzovat na to, jaké matematické schopnosti 

mají dívky a chlapci. Snaž se proto vyplnit test co 

nejpečlivěji.



Výsledky hierarchických regresí

Dívky Chlapci

Krok/Prediktor R2 ΔR2 F p R2 ΔR2 F p

Model DIM

Známka 0,35 55,94 < 0,001 0,27 37,75 < 0,001

+ skupina 0,37 0,03 4,96 0,03 0,28 0,003 0,40 0,53

+ DIM 0,37 0,002 0,26 0,61 0,29 0,008 1,06 0,31

+ skupina × DIM 0,36 0,001 0,16 0,69 0,29 0,008 1,12 0,29

Model DGS faktor 1 „muž živitel/žena v domácnosti”

Známka 0,30 41,74 < 0,001 0,32 44,98 < 0,001

+ skupina 0,36 0,06 8,17 0,005 0,32 0,002 0,34 0,56

+ DGS1 0,36 0,002 0,37 0,55 0,35 0,03 4,41 0,04

+ skupina × DGS1 0,37 0,005 0,80 0,38 0,35 0,00 0,06 0,80

Model DGS faktor 2 „stereotypní charakteristiky“

Známka 0,30 41,74 < 0,001 0,32 44,98 < 0,001

+ skupina 0,36 0,06 8,17 0,005 0,32 0,002 0,34 0,56

+ DGS2 0,37 0,009 1,35 0,25 0,32 0,001 0,11 0,74

+ skupina × DGS2 0,37 0,006 0,91 0,34 0,32 0,00 0,005 0,94

Model DGS faktor 3 „žena pečovatelka“

Známka 0,30 41,74 < 0,001 0,32 44,98 < 0,001

+ skupina 0,36 0,06 8,17 0,005 0,32 0,002 0,34 0,56

+ DGS3 0,36 0,00 0,00 0,99 0,38 0,06 9,50 0,003

+ skupina × DGS3 0,36 0,001 0,18 0,68 0,38 0,00 0,07 0,80



Závěry
 nízká identifikace s matematikou

 vysoká znalost a souhlas se stereotypy

 potvrzeno ohrožení stereotypem v matematice 

u adolescentních dívek 

 výkon dívek při aktivaci stereotypu klesá 

o více než 10 % 
◦ bez ohledu na identifikaci s matematikou

◦ bez ohledu na známku 

◦ bez ohledu na subjektivní souhlas se stereotypy

 Doporučení pro výuku: 
◦ Narušování stereotypů – reflexe, vzory

◦ Vyhýbání se polarizaci aktivit

◦ Vyhýbání se verbální polarizaci


