
MotivaceMotivace
�� Slovo je odvozeno z latinskSlovo je odvozeno z latinskéého  ho  moveremovere, tj. hýbati, pohybovati. , tj. hýbati, pohybovati. 
�� Motivace je proces usmMotivace je proces usměěrrňňovováánníí, udr, udržžovováánníí a a energetizaceenergetizace

chovchováánníí..
�� VVšše co e co ččlovlověěk dk děělláá, d, děělláá z nz něějakých pohnutek. jakých pohnutek. 
�� LidskLidskéé chovchováánníí je jistým zpje jistým způůsobem determinovsobem determinovááno (pno (přředuredurččeno). eno). 
�� Za kaZa kažždým lidským dým lidským ččinem hledinem hledááme pme přřííččinu, dinu, důůvod, který zpvod, který způůsobil sobil 

takovou reakci. V zamtakovou reakci. V zaměřěřeneníí motivace se uplatmotivace se uplatňňuje osobnost uje osobnost 
jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadnjedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadníí zkuzkuššenosti, schopnosti enosti, schopnosti 
a dovednosti.a dovednosti.

�� Za neZa nežžáádoucdoucíí motivaci je povamotivaci je považžovováán strach, n strach, úúzkost, bolest zkost, bolest ajaj……

TTíímto hybným motorem je mto hybným motorem je motivace.motivace.



Teorie motivaceTeorie motivace

�� 30.l30.lééta:ta:
„„celek vcelek věědomých a nevdomých a nevěědomých faktordomých faktorůů,kter,kteréé jsou zjsou záákladem kladem 
chtchtěěnníí a jedna jednáánní“í“

�� JamesJames DreverDrever: : 
„„oznaoznaččeneníí fenomfenoméénnůů, kter, kteréé se týkajse týkajíí pobpobíídek, dek, ččinnostinnostíí a puda pudůů““

�� P.T.P.T.YoungYoung::
„„proces, kterým je aktivovproces, kterým je aktivovááno neboli zahno neboli zaháájeno urjeno urččititéé chovchováánníí, je to , je to 
proces, kterým je udrproces, kterým je udržžovováána aktivita  a kterým je tato aktivita na aktivita  a kterým je tato aktivita 
zamzaměřěřovováána urna urččitým smitým směěremrem““



Motivace lidskMotivace lidskéého jednho jednáánníí

vyjadvyjadřřuje podstatnou zvluje podstatnou zvlášáštnost psychických tnost psychických 
procesprocesůů ččlovlověěka. ka. 

OdpovOdpovííddáá na otna otáázky, zky, ččíím bylo chovm bylo chováánníí ururččititéého ho 
jedince vyvoljedince vyvolááno nebo prono nebo pročč se zmse změěnilo, pronilo, pročč

bylo zambylo zaměřěřeno k dosaeno k dosažženeníí prpráávvěě toho toho čči i 
onoho conoho cííle, prole, pročč se u toho se u toho ččlovlověěka projevily ka projevily 
prpráávvěě ty ty čči ony podni ony podněěty, kterty, kteréé jeho chovjeho chováánníí

vyvolaly. vyvolaly. 



Pojem motivace zahrnuje vPojem motivace zahrnuje vššechny faktory, echny faktory, 
pochody a stavy, kterpochody a stavy, kteréé vzbuzujvzbuzujíí, udr, udržžujujíí a a řřííddíí

chovchováánníí žživivéé bytosti.bytosti.
Motivace primMotivace primáárnrníí –– vrozenvrozenéé biologickbiologickéé potpotřřeby, eby, 

kterkteréé fungujfungujíí jako instinkty a vyvjako instinkty a vyvííjejjejíí se se 
podmipodmiňňovováánníím.m.

Motivace sekundMotivace sekundáárnrníí-- naunauččenenéé tendence chovtendence chováánníí, , 
jak jeho sjak jeho sííly a smly a směěru, tak i zpru, tak i způůsobu.sobu.

Motivace vnMotivace vněějjšíší –– vyvolvyvoláávváá denndenníí a roa roččnníí doba, doba, 
ppřříítomnost tomnost čči absence lidi absence lidíí a podna podněěttůů v okolv okolíí..

Motivace vnitMotivace vnitřřnníí –– ppřřichicháázejzejíí z organismu, z z organismu, z 
jedince, jako je hlad, jedince, jako je hlad, žžíízezeňň, hladina hormon, hladina hormonůů, , 
ale takale takéé ccííl, pll, pláán, pn, přředstava, tuedstava, tužžba.. ba.. 



= pohnutka, p= pohnutka, přřííččina ina ččinnosti, jedninnosti, jednáánníí ččlovlověěka zamka zaměřěřenenéé na na 
uspokojenuspokojeníí ururččititéé potpotřřebyeby

•• Motiv mMotiv máá ccííl, sml, směěr, intenzitu,trvalost, pramenr, intenzitu,trvalost, prameníí
z podnz podněěttůů vnitvnitřřnníích i vnch i vněějjšíších, vch, věědomých i domých i 
bezdbezděčěčných,ných,

•• Klasifikace motivKlasifikace motivůů je rje růůznorodznorodáá (prim(primáárnrníí ––
sekundsekundáárnrníí),),

•• Druhy motivDruhy motivůů: hojnosti : hojnosti –– moci moci –– nedostatku nedostatku ––
úúspspěěchu chu -- výkonuvýkonu

MOTIVMOTIV



POTPOTŘŘEBYEBY

•• v psychologii se rozliv psychologii se rozliššujujíí formy motivformy motivůů, kter, kteréé
jsou vyjadjsou vyjadřřovováány termny termííny jako potny jako potřřeby, zeby, záájmy, jmy, 
ideideáályly

•• za zza záákladnkladníí formy motivformy motivůů jsou pokljsou poklááddáány ny 
potpotřřebyeby

•• zzáákladnkladníí lidsklidskéé potpotřřeby majeby majíí biologický pbiologický půůvodvod



•• jednou ze zjednou ze záákladnkladníích potch potřřeb mimo poteb mimo potřřebu jebu jíídla, dla, 
tekutin, atd. je pottekutin, atd. je potřřeba aktivityeba aktivity-- jejjejíím cm cíílem je lem je 
ččinnost ( z hlediska sportu se jedninnost ( z hlediska sportu se jednáá ppřředevedevšíším            m            
o poto potřřebu pohybu)ebu pohybu)

•• tato pottato potřřeba meba máá rrůůznou intenzitu v zznou intenzitu v záávislosti na vislosti na 
vvěěku, aktuku, aktuáálnlníímu zdravotnmu zdravotníímu stavu mu stavu ččlovlověěka i ka i 
preferovanpreferovanéém zpm způůsobu sobu žživota danivota danéé spolespoleččnosti             nosti             
(nejv(nejvěěttšíší intenzitu mintenzitu máá u du děěttíí a s nara s narůůstajstajííccíím m 
vvěěkem se snikem se snižžuje)uje)

•• sportovnsportovníí aktivity daktivity dáávajvajíí naplnnaplněěnníí potpotřřeb podle eb podle 
A.H.A.H.MaslowaMaslowa



SeberealizaceSeberealizace
SebeSebeúúctacta

Respekt druhých lidRespekt druhých lidíí
PPřřííslusluššnost ke skupinnost ke skupiněě

ObydlObydlíí a bezpea bezpeččíí
Potrava a vodaPotrava a voda

MaslowovaMaslowova hierarchie pothierarchie potřřebeb



Aplikace Aplikace MaslowovyMaslowovy pyramidy pyramidy 
potpotřřeb na sportovneb na sportovníí praxipraxi

Sport sSport sáám o sobm o soběě

Motivace samotným sportem, Motivace samotným sportem, 
který skterý sáám o sobm o soběě obohacuje obohacuje 

PodPodáánníí sportovnsportovníího výkonu ho výkonu 
za cza cíílem uznlem uznáánníí,ocen,oceněěnníí

ZaZaččlenleněěnníí do sportovndo sportovníí skupinyskupiny

DDůůvvěěra v podra v podáánníí ururččititéého ho 
sportovnsportovníího výkonu k uspokojenho výkonu k uspokojeníí

biologickbiologickéé potpotřřeby pohybueby pohybu



VVěědomdomáá a neva nevěědomdomáá motivacemotivace

•• Ne vNe vššechny motivy jsou vechny motivy jsou věědomdoméé..
•• NevNevěědomdomáá motivace vychmotivace vycháázzíí z nevz nevěědomých domých impulzimpulzůů,           ,           

z nz náávykovvykovéého chovho chováánníí a z motiva z motivůů, kter, kteréé jsou pro njsou pro náás s 
nenežžáádoucdoucíí, tak, takžže je nevpoue je nevpouššttííme do vme do věědomdomíí

•• NevNevěědomou motivacdomou motivacíí je mje míínněěno, no, žže kae kažždý dý ččlovlověěk mk máá
„„nevnevěědomoudomou““ potpotřřebu a nezebu a nezáávisle na jakvisle na jakéémkoli mkoli 
racionracionáálnlníím uvam uvažžovováánníí hledhledáá jejjejíí naplnnaplněěnníí



SportovnSportovníí motivace motivace 
motivacemotivace, kter, kteráá nnáás vede k pods vede k podáánníí ururččititéého ho 

sportovnsportovníího výkonuho výkonu

mmůžůže být nejre být nejrůůznzněějjšíšího druhu:ho druhu:

�� Pro potPro potřřebu pohybuebu pohybu
�� pro slpro sláávuvu
�� pro ppro přřáánníí rodirodičůčů
�� pro kompenzaci pocitpro kompenzaci pocitůů mméénněěcennosti a necennosti a neúúspspěěchchůů ……



Graf motivace:Graf motivace:

ÚÚroveroveňň
výkonuvýkonu

nníízkzkáá motivace a                                                     motivace a                                                     vysokvysokáá motivace motivace 
nníízký výkon                                                       zký výkon                                                       nníízký výkonzký výkon

úúroveroveňň motivacemotivace
a aspirace a aspirace 



Sportovní motivace má 4 stádia:

1.1. Stadium generalizaceStadium generalizace
•• ddůůleležžititéé je udrje udržžet motivaci na takovet motivaci na takovéém stupni, aby byl m stupni, aby byl 

vytvovytvořřen kladný vztah ke sportovnen kladný vztah ke sportovníí ččinnosti i z vlastninnosti i z vlastníího zho záájmu jmu 
bez udrbez udržžovováánníí motivace vnmotivace vněějjšíším m ččiniteleminitelem

2.2. Stadium diferenciaceStadium diferenciace
•• utvrzenutvrzeníí tendenctendencíí k urk urččititéé ččinnostiinnosti
•• do popdo popřřededíí vystupujvystupujíí motivy sebeuplatnmotivy sebeuplatněěnníí, sebe, sebeúúcty, cty, 

spolespoleččenskenskéého ohodnocenho ohodnoceníí, sout, soutěžěživostiivosti
3.3. Stadium stabilizaceStadium stabilizace

•• charakteristickcharakteristickéé je dosaje dosažženeníí sportovnsportovníího mistrovstvho mistrovstvíí, motiv, motivůů
soutsoutěžěživosti, potivosti, potřřeby výkoneby výkonůů, dosa, dosažženeníí ccííllůů sportovnsportovníích, osobnch, osobníích i ch i 
spolespoleččenskýchenských

4.4. Stadium involuceStadium involuce
•• motivy udrmotivy udržženeníí zdravzdravíí, postavy, kondice, postavy, kondice



„„Cukr a biCukr a bičč jsou jsou ččasto pouasto použžíívanvanéé a a 
úúččinninnéé motivamotivaččnníí stimuly.Pokud ale stimuly.Pokud ale 
zachzacháázzííme          s lidmi stejnme          s lidmi stejněě jako s jako s 

osly, budou se tak chovatosly, budou se tak chovat““


