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Motivace: 
 

 je psychický proces, který ovlivňuje cíl lidského 
jednání, jeho intenzitu a průběh  

 

 Motiv = psychologická příčina /pohnutka/ 

                chování člověka 

MOTIVY – vědomé 

              - nevědomé /“samo“/ 

Cílem motivace je  uspokojení potřeby, vyřešení 
problému nebo splnění úkolu. 



ZDROJE MOTIVACE: 

I.Vnější podněty = POBÍDKY: 

    druhý člověk / jídlo/ 

    výplata za práci 

    odměna 

 

II.Vnější podněty = POTŘEBY: 

                            stav nedostatku 



POTŘEBY: 

1.BIOLOGICKÉ / primární, vrozené/ 

   dýchání, spánek, potrava, bezpečí 

 

2. SOCIÁLNÍ / sekundární, získané/ 

   láska, radost, štěstí, vzdělání, 
spravedlnost 



PYRAMIDA POTŘEB 

 

Abraham Herold Maslow 
 / 1908 – 1970/ 

- americký psycholog, jeden ze zakladatelů 
tzv. humanistického proudu v psychologii 

- autor tzv. hierarchie lidských potřeb 
 

 

 

 http://www.google.cz/search?hl=cs&sugexp=crnk_timepromotionb&gs_rn=9&gs_ri=psy-2013/ 15.04 
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Pyramida potřeb: 

 1.- 4. potřeby nedostatkové (deficience) 

 5. potřeba růstová  
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!!! ALE  

 je doloženo, že uspokojování vyšších 
potřeb (estetických, duchovních) může 
napomoci v mezních situacích lidského 
života, ve kterých je možnost 
uspokojování nižších potřeb omezena 
(např. v prostředí koncentračních táborů,  
o čemž referoval mj. Viktor Frankl)  



Viktor Emauel Frankl - /1905 – 
1997/ 

 rakouský neurolog, psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a 
logoterapie 

 V roce 1938 odmítl uprchnout do zahraničí a začal pracovat v 
Rothschild Hospital, kde vedl neurologické oddělení. Šlo o jedinou 
nemocnici ve Vídni, ve které tehdy byli ještě přijímání i Židé. Jeho 
lékařské diagnózy v několika případech zachránily nemocné před 
eutanazií podle nacistického programu  

 V roce 1942  byl odvelen do koncentračního tábora Organizoval 
tajná setkání a přesvědčoval spoluvězně, že budou-li mít pro co žít, 
přežijí.  

 Když se vrátil z koncentračních táborů, zjistil, že nejbližší členové 
jeho rodiny válku nepřežili. Jeho otec zemřel v Terezíně, jeho matka 
a bratr v Osvětimi, jeho žena zahynula v táboře Bergen-Belsen. 

 Ještě v roce 1945 sepsal knihu A přesto říci životu ano. 



„Snad ještě žádná generace nepoznala člověka tak, jak ho 
poznalagenerace naše. Co tedy je člověk? Je to bytost, která 

vynalezlaspalovací pece. Je však současně i bytostí, která šla do 
plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech.“ 

 Logoterapie vidí v člověku bytost hledající smysl.  

   Jsou tři možnosti, jak dát životu smysl: 
 vykonáním činu - smysluplné lidské dílo je zacíleno za 

hranice vlastního já; nevyžaduje přitom hrdinské činy - 
každý čin vykonaný s ohledem na druhé se stává 
sebepřesahujícím, lidským a smysluplným  

 prožitím zážitku, který obohacuje a povznáší, přičemž 
nejvyšší hodnotou je láska  

 utrpením, které je součástí každého života. 
 

- Franklovi je také připisován termín „nedělní neuróza“ 
  



2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viktor_Frankl2.jpg 

„  Svoboda nicméně není posledním slovem. Svoboda je jen částí 

příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého 
fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. Svoboda je 
ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, 
pokud není prožívána zodpovědně. A proto doporučuji, aby socha 
Svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou 
Zodpovědnosti na pobřeží západním“. 

                                                 ? 

http://usa.qex.cz/Socha+Svobody2013 /15/04 
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Další zdroje motivace: 

 III. Zájem 

 IV. Záliba – vyhraněný zájem 

 V. aspirace /ambice, ctižádost/ - snaha 
vyniknout 

 VI. Cíl 

 VII. Ideál – vzorový cíl 

 VIII. Biologické motivy – instinkt, pud 



POSTOJ: 

 sklon člověka reagovat určitým způsobem 

 získáváme během života – socializací, 
vzděláváním, životními zkušenostmi 

 ??? Jaký je rozdíl mezi motivem 

                   a postojem ??? 

Typy: 1. k lidem a věcem 

          2. k situacím a problémům 



,,, 

 „ Kdo se táže po smyslu života, klade 
otázku špatně. Otázky nám pokládá život 
a na nás je, abychom na ně odpovídali.“ 

                                 Viktor E. Frankl 
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