
 
Dotazník školní výkonové motivace žáků 

 
 

1. Abych byl ve škole úspešný, 
    o to stojím: 
 

a)  moc 
b)  dost 
c)  středně 
d)  moc ne 
e)  vůbec ne 
 

2. Dobré známky pro mne mají: 
 

a) velmi vysokou hodnotu 
b) vysokou hodnotu 
c) někdy mají, někdy nemají 
vysokou hodnotu 
d) nemají vysokou hodnotu 
e) mají velmi malou hodnotu 

 
3. Při učení se mi daří 
    soustředit: 
 

a) téměř vždy 
b) často 
c) někdy 
d) většinou ne 
e) téměř nikdy 

 
4. Při učení jsem: 
 

a) hodně pečlivý 
b) dost pečlivý 
c) středně pečlivý 
d) málo pečlivý 
e) vůbec nejsem pečlivý 

 
5. Ve škole se hlásím: 
 
    a) vždy, kdy je to možné 
    b) často 
    c) někdy 

6. Kdybych si mohl vybrat, 
    chtěl bych být známkovaný: 
 
    a) ve všech předmětech 
    b) ve většině předmětů 
    c) jenom v některých předmětech 
    d) jenom v jednom nebo dvou předmětech 
    e) v žádném předmětu 
 
7. Mám-li před vysvědčením  
    nerozhodnou známku,  
    přihlásím se,  
    abych byl vyzkoušen: 
 
    a) téměř vždy 
    b) většinou 
    c) někdy 
    d) málokdy 
    e) téměř nikdy 
 
8. Když začnu nějakou školní 
    úlohu, mám tendenci ji 
    dokončit: 
 
    a) téměř vždy 
    b) často 
    c) někdy 
    d) většinou ne 
    e) téměř nikdy 
 
9. Školní úlohy, které 
    dostávám se snažím plnit 
    co nejlépe: 
 
    a) téměř vždy 
    b) často 
    c) někdy 
    d) většinou ne 
    e) téměř nikdy 

    e) téměř nikdy 
    d) málokdy 
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10. Když mám být zkoušený, 
      tak mám strach: 
 
    a) téměř vždy 
    b) dost často 
    c) někdy 
    d) málokdy 
    e) téměř nikdy 
 
11. Mám-li být upřímný, tak  
      se školy: 
 
    a) hodně bojím 
    b) dost bojím 
    c) trochu bojím 
    d) moc nebojím 
    e) vůbec nebojím 
 
12. Když máme psát nějakou 
      písemnou práci: 
 
    a) mám téměř vždy chuť nejít 
        do školy 
    b) mám často chuť nejít do 
        školy 
    c) mám někdy chuť nejít do 
        školy 
    d) moc mi to nevadí 
    e) vůbec mi to nevadí 
 
13. Když jsem zkoušený a moc 
      neumím: 
 
     a) mám vždy pocit, že bych 
         se nejraději sebral  
         a odešel 
     b) mám často pocit, že bych 
         se nejraději sebral  
         a odešel 
     c) mám někdy takový pocit 
     d) nemám většinou takový 
         pocit 
     e) nemívám takový pocit 
         téměř nikdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Když jdu ráno do školy, 
      mívám strach: 
 
      a) téměř vždy 
      b) často 
      c) někdy 
      d) málokdy 
      e) téměř nikdy 
 
15. Špatných známek se 
      obávám: 
 
      a) hodně 
      b) dost 
      c) někdy ano, někdy ne 
      d) málo 
      e) vůbec 
 
16. Když ve škole píšeme 
      písemnou práci,  
      počítám raději s tím,  
      že dostanu horší známku: 
 
      a) téměř vždy 
      b) často 
      c) někdy 
      d) málokdy 
      e) téměř nikdy 
 
17. Poměřování sil s ostatními 
      (různé soutěže)  
      mi nevyhovuje: 
 
      a) moc 
      b) dost 
      c) středně 
      d) moc ne 
      e) vůbec ne 
 
18. Ze školních neúspěchů 
      mám obavu: 
 
      a) téměř vždy 
      b) často 
      c) někdy 
      d) většinou ne 
      e) téměř nikdy 


