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Anotace 

V diplomové práci se soustředím na hodnocení, jímž pedagog usměrňuje kladně 

žákovo učení. Zároveň volí takové způsoby hodnocení, které mu slouží k odhalení 

individuálních pokroků či rezerv žáka, aby na jejich základě volil odpovídající formy 

práce. Způsoby hodnocení, které učitel užívá, zasazuji do souvislostí reformy školství a 

současných tendencí v rámci závazného školního dokumentu, RVP ZV. Diplomová 

práce hledá způsoby hodnocení, které současně vycházejí z poznatků pedagogické 

psychologie o procesu žákova učení. Konkrétní vybrané způsoby hodnocení dále 

rozkrývám na základě určeného cíle. Praktická část popisuje a analyzuje způsoby 

hodnocení v praxi paní učitelky na vybrané škole, charakterizuje hodnocení jako 

výraznou část jejího osobního pojetí vyučování.  

 
Klíčová slova: Školní hodnocení, formativní hodnocení, individualizace výuky, kritéria, 
portfolio, sebehodnocení 

 
Anotace 

 In this thesis I focus on evaluation which pedagogue uses to guide affirmatively 

pupil´s learning. The pedagogue also chooses certain evaluation method to show 

individual progress or pupil margin and on their basis choose corresponding way of 

work. The types of evaluation used by a teacher put in the context the educational 

reform and current trends used within the obligatory school paper, RVP ZV. This 

master thesis is searching for evaluation methods resulting from the knowledge of 

educational psychology about pupil learning process. The particular evaluation 

methods are further brought out based on the specific objective.  Practical part of the 

paper describes and analyzes the evaluation methods in practice of one teacher in a 

given school and characterizes evaluation as significant part of her individual concept 

of teaching.  

 
Key words: School evaluation, formative evaluation, individualization of learning, 
criteria, portfolio, self-image 
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Úvod 

Hodnocení prostupuje a ovlivňuje celý náš život, ať si jej uvědomujeme či nikoli. 

Neustále vyhodnocujeme situace, vhodnost reakcí na podnět, samotné předměty 

kolem nás, osoby, které vidíme a s nimiž komunikujeme. Na základě hodnocení si 

vytváříme názor, promýšlíme další strategie a volíme vhodné vyjadřovací prostředky. 

Téma své diplomové práce „Hodnocení sloužící žákovu učení“ jsem si zvolila, protože si 

uvědomuji, jak významnou úlohu v našem každodenním životě zaujímá hodnocení a jak 

výrazně působí jako systematicky prováděná činnost na půdě školy v žákově utváření 

vztahu k prostředí školy, učitelům a především ke vzdělání jako takovému.  

Hodnocení nám pomáhá uspět a poradit si v nejrůznějších životních situacích. 

Z nutnosti hodnotit se po celý život nevymaníme. V období dětství a mladistvosti si 

však i hodnocení žádá citlivý přístup, protože vlivy ve vnímavém dětském věku formují 

osobnost do budoucna. Jelikož hodnocení pro člověka představuje ve své podstatě 

takový přínos, zaměřuji se ve své diplomové práci na hledání a prozkoumání takových 

způsobů hodnocení, které by pro člověka měly co největší přínos, aby si v následujících 

situacích poradil s co nejmenšími ztrátami. 

V současné době, kdy zažíváme změny, vývoj ve společnosti a s tím provázané i 

obměny ve školství, se hodnocení jako významná složka vzdělávání dostává do popředí 

zájmu. Vedou se diskuse o hledání optimálních způsobů, které by souzněly 

s kontextem reformy. V mé práci se zabývám hodnocením v kontextu zmiňované 

reformy školství v České republice.  

Škola je ojedinělým místem, kde se hodnocení díky práci učitelů stalo záměrnou a 

soustavnou činností, která nabízí nejednu zajímavou informaci o procesu a výsledcích 

učení pro vyučující, ale také pro rodiče a hlavně jejich děti. Jak jsem se snažila vylíčit, 

hodnocení nemá pouze funkci informační, ale také ovlivňuje, formuje další jednání a 

chování hodnoceného i hodnotitele.  Protože v evaluaci, která by pomáhala dětem se 

učit a kladně formovat jejich osobnost, spatřuji obrovský přínos, snažím se ve své 

diplomové práci v teoretické i praktické části pochopit a popsat právě ony zmíněné. 
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Cíle diplomové práce:  

Mým cílem je prozkoumat oblast školního hodnocení a charakterizovat takové 

školní hodnocení, které dobře slouží žákovu učení, rozvoji jeho osobnosti, kompetencí, 

dovedností, znalostí, postojů a hodnot v kontextu učení a vyučování v jedné konkrétní 

třídě 1. stupně základní školy.  

Mým osobním cílem je na základě zpracování teoretických východisek a praktické části 

si co nejvíce vyjasnit, jakým způsobem bych chtěla já sama jako začínající učitelka žáky 

hodnotit.  
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Teoretická část 

1 Hodnocení v kontextu reformy školství 

1.1 Koncepce školního vzdělávání a hodnocení 

Školní hodnocení je bez pochyby významným a často diskutovaným procesem 

v základech výuky. Odvíjí se od různého pojetí, jež zaujímá daný učitel jako 

individualita, k předmětu i způsobu hodnocení žáka, ale rovina vlivu učitele není 

jediným ukazatelem.  Hodnocení ve škole bych ráda zasadila do různých ideologických 

prostředí, koncepcí vzdělávání, protože podobu hodnocení značně ovlivňují na základě 

složité struktury dané ideje. Koncepci vzdělávání upřesňuje R. Meigham (1993, s. 19) 

jako „rozsáhlý a vnitřně provázaný systém idejí a přesvědčení o způsobu vzdělávání, jež 

vyznává určitá skupina lidí a který se projevuje v jejich chování i v komunikaci“ (in 

Slavík 1999, s. 26). 

 

1.1.1 Transmisivní koncepce 

První z řady pojetí je transmisivní koncepce výuky. Klade důraz na snahu 

předávat vědomosti, dovednosti i postoje sloužící žákovi jako základ a vodítko pro 

zařazení se do dané kultury. Přístup si klade za cíl ovlivňovat a předávat hodnoty a 

normy příznačné pro určitou společnost (Pasch a kol., 1998). Učitel má úlohu 

odpovědného předávajícího, jehož posláním je plně řídit vyučování a práci žáka 

vykládáním látky, zkoušením osvojených znalostí žáků a hodnocením výkonů. Úlohu, 

jež jsem stručně popsala, vystihuje pojem „imperativní vyučování“ dle 

Amonašviliho, jehož myšlenku zmiňuje Kolář a Šikulová. Vztah mezi učitelem a žákem 

se odvíjí od imperativní úlohy kantora, který přizpůsobuje hodnocení svých žáků i 

způsob své práce ve třídě určité koncepci. Žák přijímá informace a ukládá poznatky do 

paměti, aby jich mohl v případě potřeby správně využít. Hodnocení zde sehrává 

v rukou autoritativního učitele donucovací prostředek k dosažení lepších výsledků žáka 

(Kolář, Šikulová 2005). 
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1.1.2 Koncepce interpretativní 

Interpretativní koncepce se zaměřuje na poznatky, které žák získal zkušeností. 

Podrobuje je dalšímu výkladu, aby došlo k detailnějšímu proniknutí do skutečnosti a 

jednotlivosti se staly celistvějšími a propojenějšími poznatky. Učitel zastává úlohu 

prostředníka, který díky podněcování rozhovorů s žáky otevírá příležitost, aby děti své 

zkušenosti sdělovaly a hovořily o nich se spolužáky. Na základě dialogů s vrstevníky a 

učitelem vznikají poznatky upřesněné a doplněné. Hodnocení se v koncepci 

interpretativní stává prostředkem „neustálé zpětné vazby při vzájemném porovnávání 

zkušeností individuálních pokroků při dosahování cílů“ (Kolář, Šikulová 2005, s. 23). 

Hodnocení má v interpretativní koncepci podněcovat žáka k chuti poznávat a 

objevovat (Slavík, 1999). 

 

1.1.3 Koncepce autonomní 

Autonomní koncepce vzdělávání patří mezi směry, které se přiklánějí k větší 

aktivitě žáka při účasti na hodnotícím procesu a při samotné volbě cesty ve vzdělávání. 

Autonomní přístup podněcuje žákův zájem o proces sebevzdělávání a sebehodnocení. 

Učitel poskytuje žákovi možnost, aby samostatně uvažoval nad problémem, zvážil 

možnosti vedoucí k jeho vyřešení a výsledky kriticky zhodnotil. Učitel postupně dětem 

otevírá dveře do kritického myšlení, které však s sebou nutně přináší větší dávku 

zodpovědného přístupu k vlastnímu jednání a chování (Kolář, Šikulová, 2005). 

Záměrem je, aby hodnocení a dovednosti s ním spojené postupně přecházely z rukou 

učitele na stranu žáka, dle úrovně učebních procesů žáka.   

Hodnocením se  žákovi má dostávat zpětné vazby o postupu v jeho učení (Slavík, 

1999). 

V reálném prostředí škol se uvedené koncepce v určitých prvcích doplňují a 

vytvářejí jedinečný systém. Velikou roli v praktickém provedení sehrává osobnost 

učitele a jeho „pojetí vyučování“. Specifika koncepcí se realizují v prostředí školy a 

nelze je izolovat ani od historických a kulturních souvislostí. Uvedené koncepce 
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ovlivňují školní hodnocení, neboť v jednotlivých koncepcích jsou vytyčeny vzdělávací a 

výchovné cíle, k jejichž naplnění směřují. Vytyčené cíle udávají podobu a zaměření 

hodnocení, které by mělo mít odpovídající vypovídací hodnotu. Zároveň však 

hodnocení do značné míry určuje podobu a proměny školského systému (Kolář, 

Šikulová, 2005). 

 

1.2 Reforma školství 

Této kapitole se v mojí diplomové práci věnuji, abych uvedla školní hodnocení a 

současné trendy ve vzdělávání do souvislostí s reformou školství, která právě ony 

změny iniciovala a výrazně formovala.  

Jednou ze základních myšlenek, která velmi přispěla k transformaci, je potřeba 

humanizace. Snaha oprostit se od transmisivního pojetí vyučování, které popíralo větší 

vliv či úlohu samotného žáka ve vzdělání, se stalo neaktuální v souvislosti se 

společenským vývojem. Vývojová tendence se ubírala směrem ke konstruktivistickému 

pojetí.  Uvedené pojetí naopak zdůrazňuje význam role dítěte v procesu učení. Snaha o 

zlepšení v přístupu k žákům jako spoluaktérům výchovného a vzdělávacího procesu 

podnítila další kroky v reformaci. Vstup inovativních programů v širším měřítku na naše 

území a jejich uznání za odpovídající alternativu, možnost si vybrat, zde po dlouhou 

dobu chyběla a souvisí se zmiňovanou transformací „stojaté vody“ českého školství. 

Programy jako „Začít spolu“, „Česká škola waldorfského typu“, „Živá škola“, „Reálná 

škola“, „Zdravá škola“, „Montessori“ přinášejí nové vzdělávací celky a filosofii, 

rozdílnou organizaci vyučování, používaných metod v práci s dětmi např. otevřené 

vyučování. Zmíněné vyučování se vyznačuje blokovým vyučováním, značnou částí 

samostatné práce žáků, důrazem na přebírání odpovědnosti žákem, rozvojem 

komunikace a kooperací se spolužáky i s učitelem, využíváním formativních způsobů 

hodnocení a dalšími specifikami (Václavík, a kol., 1997). Jak jsem se snažila naznačit na 

otevřeném vyučování, možností ke zlepšení vzdělávání se díky snaze odborníků 

naskytla celá řada.  
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Důležitou myšlenkou pro transformaci se stala potřeba dívat se na vzdělání a 

školství komplexněji v souvislosti s jasným přínosem do budoucna každého člověka. 

Snahy o proměnu školství od roku 1989 nabraly na razanci v realizaci proměn 

zanesených v Bílé knize, Národního programu rozvoje vzdělávání. Program s sebou 

přinesl nový školský zákon, který přijali zákonodárci České republiky v roce 2004. 

Dlouho očekávané změny vycházely z aktuálně žádaných tendencí ve společnosti a 

školství západní Evropy. Tendence nezavrhují ani tradicemi provázané základy, neboť 

se do programu promítly všechny klady z předchozích reformních let. Proces přeměny, 

která zasáhla vnitřní i vnější řád, postupoval přes celkovou obsahovou stránku až po 

vytyčení konkrétních cílů vzdělávání v oblasti dovedností, znalostí a postojů žáka. Mezi 

všemi inovacemi se hledá optimální poměr požadavků kladených na žáky, učitele, školy 

a pojetí vzdělávání (Spilková, 2005).  

Zásadním odůvodněním nutnosti změn je myšlenka, „že v informační společnosti, 

ve společnosti vědění nesmí jít pouze o pamětné osvojování velkého množství 

poznatků, ale především o rozvoj myšlení, kompetencí (zpracovávat informace, umět 

se učit, plánovat, organizovat, spolupracovat, kvalitně komunikovat, konstruktivně 

řešit problémy), postojů, hodnot a rozvíjení osobnostních kvalit“ (Delors, 1996 in 

Spilková, 2005, s. 21). 

Na Bílou knihu, která udávala směr posunu, navázal roku 2004 Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, jemuž se věnuji v další podkapitole. RVP ZV ještě 

upřesnil obsah, cíle a očekávané výstupy žáků. Stal se opěrným bodem a důkazem 

úspěchu dlouhodobé reformy českého školství, která se v současné době sžívá 

s reálným prostředím škol v podobě školních vzdělávacích programů (Spilková, 2005). 

 

1.2.1 Cíle reformy 

Cíle reformy silně korespondují s důvody jejího vzniku a postupným vývojem. 

Reforma, jež obdržela konkrétní podobu v dokumentu Bílá kniha, přinesla změny 
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v přístupu ke vzdělávání, k učiteli a hlavně k žákovi. Cílem je naplnění potřeb 

společnosti dívat se na vzdělání a školství komplexněji v souvislosti s jasným přínosem 

do budoucna každého člověka. Škola se má snažit podpořit žákův rozvoj v celistvém 

chápání jeho osobnosti. Tedy neomezit se na memorování poznatků, ale rozvíjet žáka 

v oblastech, které vyžadují kreativní kritické myšlení při řešení problémových otázek a 

úkolů.  

V reformě se neopomíjí ani ty složky žákovy osobnosti, které neodmyslitelně patří 

k lidskému bytí. Naopak RVP ZV upozorňuje na velký význam sféry vzájemných vztahů a 

citových vjemů dítěte, jenž se procesu učení účastní, a proto jim musí být věnován díl 

patřičné pozornosti a péče (RVP ZV, 2005). 

Smyslem transformace se stala také větší individualizace v práci s žákem. Škola a 

učitel ctí osobnostní charakteristiky jednotlivých žáků. Se zmíněným vědomím volí 

takové kroky (postupy a metody), aby pomohli rozvinout kladné vlastnosti žáků 

(Spilková, 2005). 

 

1.2.2 RVP ZV a hodnocení 

Dokument RVP ZV vychází ze směrodatné Bílé knihy. V pomyslných základech 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání leží snaha o probuzení 

zájmu člověka o celoživotní vzdělávání. Konkretizací obsahu a cílů vzdělávání spolu 

s vymezením klíčových kompetencí, které by si měl žák osvojit. Program navrhuje 

možnou rovnováhu mezi získáváním množství poznatků a rozvojem i kultivací 

dovedností a vlastností užitečných pro život (RVP ZV, 2005). 

Zdůraznila bych, že RVP ZV není uzavřeným dokumentem, naopak se od dalšího 

vývoje ve školství a ve společnosti dají čekat nové náměty a doporučení k dalšímu 

zlepšení (RVP ZV, 2005). 
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V RVP ZV jsou stanoveny konkrétní tendence, které program umožňuje a 

podporuje: 

 „zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti 

žáků; 

 uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a 

možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky; 

 vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a 

individuálních předpokladů žáků; 

 vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné 

motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky; 

 prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, 

individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního 

hodnocení; 

 zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a 

oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol; 

 zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči i žáky“ (RVP ZV, 2005, s. 10). 

Jednotlivé body zdůrazňují široké spektrum požadavků, k nimž by mělo kvalitní 

vzdělávání žáků směřovat.   

„Obsah vzdělávání v RVP ZV je koncipován do šířeji pojatých vzdělávacích oblastí, 

což umožňuje i jiná pojetí strukturace obsahu, než je členění do tradičních učebních 

předmětů. Toto pojetí podporuje obsahovou integraci, propojování poznatků, lepší 

chápání vztahů a mezioborových souvislostí. Důraz na syntézu vyjadřuje také zařazení 

průřezových témat, což je důležitý trend v koncipování kurikula v zahraničí“ (Spilková, 

2005, s. 24). 
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S obsahem vzdělávání souvisí očekávané výstupy, jejichž naplňování se provádí ve 

vymezených obdobích. Třetím ročníkem končí první dlouhodobé období, na které 

navazuje druhé ve čtvrté třídě trvající do pátého ročníku. Pro první stupeň jsou 

zmíněné hraniční roky mezníky pro určité bilancování pokroků žáka v souvislosti 

s očekávanými výstupy a přechodem na druhý stupeň základní školy nebo vstupem na 

osmiletá gymnázia. Třetí období začíná šestým ročníkem a završuje se koncem povinné 

školní docházky, v deváté třídě. Vymezená období navazují na nejnovější poznatky 

z oboru psychologie dítěte ve školním věku (Spilková, 2005). 

Dosahování stanovených cílů však nepřichází bez přičinění, samovolně. Dokument 

RVP ZV se zabývá nejen stanovením cílů a očekávanými výstupy, ale zároveň 

zdůrazňuje neodmyslitelnou úlohu prostředků a podmínek, které zásadním způsobem 

ovlivňují průběh vzdělávání a žákova učení.  Mám na mysli spolupráci a komunikaci 

učitele, školy s žákem i rodiči založenou na vzájemném respektu a společném zájmu. 

Jako další důležitý moment bych uvedla vytváření příjemného prostředí ve třídě 

v podobě vstřícného přístupu pedagoga, který podporuje otevřenou komunikaci mezi 

žáky navzájem i učitelem. Na učení se musí aktivně podílet samotní žáci, kterým 

pedagog svými metodami a výukovými strategiemi umožní, aby se všem dětem ve 

třídě dostalo takového přístupu, který s přihlédnutím ke specifikám osobnosti, 

potřebují. Pokud učitel vytváří prostředí, které respektuje individualitu a vrozené 

předpoklady žáků a vhodně s poznatky pracuje, pak otevírá žákům cestu k žádanému 

osobnostnímu růstu (RVP ZV, 2005; Spilková, 2005). 

Protože změnami prošla většina podstatného, spolu s tím prodělalo vývoj i 

hodnocení žáků. V programu jsou jasně formulované nosné myšlenky, jenž má kvalitní 

hodnocení splňovat, aby sloužilo žákovi k dalšímu učení a celkovému rozvoji. 

„Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění 

konkrétních a splnitelných úkolech, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně 

laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se 

chyby a pracovat s ní“ (RVP ZV, 2005, s. 12). 
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1.2.3 Cíle RVP ZV 

Vzdělání, o které usiluje cíleně základní škola, by žáky mělo podporovat v rozvoji 

klíčových kompetencí, které člověku slouží, aby si v životních situacích uměl počínat co 

nejlépe. Samotné vyučování se soustředí na vytváření takových úkolů, které vhodným 

způsobem napodobují reálné problémy a situace, s nimiž se děti snaží si poradit. Pro 

naplňování uvedeného smyslu vzdělávání RVP ZV stanovuje tyto cíle:  

 „umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů; 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých; 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem; 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný; 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;  

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci“ (RVP ZV, 2005, s. 12 - 13). 
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RVP ZV si klade za cíl poskytnout podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí, 

kterými se rozumí „soubor komplexních způsobilostí využitelných v životě a v dalším 

vzdělávání“ (Tupý, 2003 in Spilková, s. 23, 2005).  

 

1.2.3.1  Rozvoj klíčových kompetencí a hodnocení   

 V souvislosti se změnami cílů vzdělávání jsou ve škole rozvíjeny, a tedy i 

hodnoceny klíčové kompetence, což v sobě zahrnuje i rozvoj dovedností žáků hodnotit 

a sebehodnotit. Klíčové kompetence znamenají určitou připravenost k vlastnímu 

zdokonalování osobnosti celoživotním učením, k řešení mnoha životních situací a 

v neposlední řadě být prospěšným členem společnosti. Program vymezuje šest 

klíčových kompetencí: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní 

(RVP ZV, 2005). 

Klíčové kompetence vycházejí z požadavků společnosti. Jejich osvojením v  

míře, které bude daný žák schopen dosáhnout, se ho škola snaží vzděláváním a 

rozvojem kompetencí lépe vybavit a připravit do života, ve kterém se bude muset 

zapojit do pracovního procesu, dle možností založí rodinu, a bude se tedy snažit o 

přinejmenším snesitelné vzájemné soužití s lidmi okolo sebe (Spilková, 2005). 

Uvedla bych důležité výstupy, kterých by měl žák dosáhnout v rámci osvojování 

klíčových kompetencí po ukončení základní školy, které se vztahují k tématu mé 

diplomové práce, k hodnocení. Proces vzdělávání a činnosti v něm jsou velice 

propojené.  
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1.2.3.2 Kompetence k učení 

 Žák „samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.“ (RVP ZV, 

2005, s. 14). 

 Žák „poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 

pokrok a posoudí pokrok a určí překážku či problémy bránící učení, naplánuje 

si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutuje o nich“ (RVP ZV, 2005, s. 14). 

V klíčových kompetencích, které jsem uvedla, spatřuji výrazný vliv hodnocení, které se 

provádělo se záměrem přinést žákům rozvoj samostatného myšlení, kritického 

zhodnocení vlastních výsledků, pokroků i situací kolem sebe. 

 

1.2.3.3 Kompetence k řešení problémů 

 Žák „ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok 

při zdolávání problémů“ (RVP ZV, 2005, s. 15). 

 Žák „kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“ (RVP ZV, 2005, 

s. 15). 

Díky evaluaci, jež probíhala ve škole, je žák schopný zaznamenat vlastní posun v řešení 

mnoha situací a převzít za sebe odpovědnost.  

 

1.2.3.4 Kompetence sociální a personální 

 Žák “přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 
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druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají“ (RVP ZV, 2005, s. 16). 

 Žák si „vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty“ (RVP ZV, 2005, s. 16). 

Žák dokáže zhodnotit činy a nápady ostatních lidí a zároveň dovede projevit uznání. 

Sám sebe však hodnotí také kriticky v rámcích zdravého sebevědomí.  

 

1.2.3.5 Kompetence pracovní 

 Žák „přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 

funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot“ (RVP ZV, 2005, s. 17). 

Žák rozumí významu společenských norem, pravidel a uznává hodnoty, vybudované 

lidmi. 
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2 Žákovo učení a hodnocení 

Protože se v mé diplomové práci zabývám hodnocením, které slouží žákovu 

učení, zdá se mi vhodné, abych se nejprve krátce dotkla zmíněného procesu žákova 

učení. Téma zpracovávám v souvislosti s evaluací, abych plynule navázala na oblast 

působení školního hodnocení na vzdělávání žáka a celkový rozvoj osobnosti dítěte.  

 

2.1 Co je učení  

Psychologie popisuje proces učení v širším slova smyslu, aby vystihla 

komplexnost procesů člověka v sociobiologických aspektech a nutné adaptabilitě na 

životní podmínky. „Učení přizpůsobuje jedince k společenským podmínkám a 

požadavkům, plní funkci přípravy jedince pro život ve společnosti, je to příprava 

k plnění životních úkolů, které na jedince klade společnost při práci, ve veřejném 

životě, popř. v dalších oblastech společenského života“ (Čáp, 1975, s. 15).  

Uvedené sociologické hledisko bych doplnila o biologický aspekt vyplývající z názorů E. 

Thorndika a I.P.Pavlova, tedy že učení je životní funkce, která napomáhá člověku se 

přizpůsobovat prostředí i jeho proměnám, umožňuje člověku přežít.  

Psychologie spolu s pedagogikou však ještě upřesňují pojem učení o názor, že se 

jedinec pouze nepřizpůsobuje okolí, ale aktivně se podílí na proměně vlastní osobnosti 

a svého života (Čáp, 1975). 

Učení probíhá úspěšně a účelně, je-li žákovi podávána zpětná vazba, která by 

měla plnit korektivní funkci. Včasnými a výstižnými informacemi o průběhu a 

konečném výsledku se formuje samotný proces učení ve snaze jej vylepšit a posunout 

dále. Jedinec může na základě zpětné vazby usměrňovat práci v činnostech a vlastním 

vzdělávání. Pro cílené a záměrné učení ve školní instituci tedy hodnocení hraje jednu 

z nejvýraznějších rolí a nelze jej od procesu učení odstranit. „Informace o výsledcích 

učení se ovšem netýkají jen učení samého, ale mají vliv na celou osobnost žáka. 

V tomto smyslu - lze chápat hodnocení jako výchovný prostředek, který zasahuje 
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prožitky, postoje i chování žáků“ (Pařízek, 1996, s. 26). Poskytováním zpětné vazby 

zároveň pedagog učí žáky o hodnotách jejich práce a učí je rozpoznávat kvality.  

Abych dotvořila celistvý obraz o žákově učení v souvislosti s hodnocením a 

sebehodnocením, pak uvedu myšlenku, která vzájemné působení bez pochyby 

vystihuje. „Základní aktivitou žáka ve výuce je učení. Nedílnou součástí učebních 

činností (učebního procesu) žáka jsou hodnotící aktivity. Tím, že umožníme žákům 

účastnit se hodnocení výsledků výuky, jim zároveň dáváme možnost podílet se na 

zkvalitňování své učební činnosti.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 117) 

 

2.2 Proces žákova učení 

V procesu vzdělávání se vynořuje několik názorů odborníků. Jedni popisují 

vzdělání jako osvojování informací, předkládané látky, tedy „materie“, což 

koresponduje s názory transmisivního pojetí vyučování. Dalším směrem je „formální 

vzdělání“, které se přiklání k osvojování poznávacích schopností, metod učení a 

k rozvoji tvořivosti (Pařízek, 1996). 

Avšak proces vzdělávání v sobě skrývá různé formy učení, jedná se o učení 

poznatkům, senzomotorickým činnostem, intelektuálním činnostem (řešení problémů 

myšlením), sociálním interakcím, a nelze proto s jednoznačností určit, které složce by 

měla být věnována větší pozornost (Čáp, 1975, s 16).  

V současné době se hledá vyrovnaný způsob učení, který nesmete ze stolu poznatky 

ani dovednosti užívat v praxi informace, učební strategie a dovednosti spojené 

s komunikací v sociálním prostředí.  

Bloomova taxonomie popisuje proces dlouhodobého učení jako naplňování 

vzdělávacích cílů tří okruhů: emocionálního, senzomotorického a vzdělávacího. Okruhy 

jsou strukturované, což odpovídá procesu učení. Aby docházelo k učení na vyšších 

úrovních, musí žák, stavět na zkušenostech, poznání nižších úrovní. *1] 
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2.2.1 Okruhy v procesu učení 

Emocionální okruh popisuje vývoj citové stránky člověka, jehož cílem je 

vytváření hodnot člověka. Emocionální učení slouží člověku k přežití a prožívání vlastní 

lidskosti. 

Psychomotorický okruh je zaměřen na rozvoj dovedností spojených s pohybem 

vlastního těla a používáním nejrůznějších předmětů. [1] 

 Vzdělávací okruh se snaží vystihnout dovednosti, které se nacházejí v procesu 

osvojování znalostí, rozvoji chápání a vytváření složitých struktur kontextů, do nichž 

jednotlivosti zapadají. 

První fáze se nazývá znalost, kam patří názvy všech věcí, skutečností konkrétních i 

abstraktních, dále vědomí o užívání těchto terminologií.  Navazující fází je pochopení, 

s jehož pomocí člověk užívá fakta a myšlenky, dokáže porovnávat, vysvětlovat, třídit, 

tedy překládat, interpretovat a vyvozovat.  

Aby mohl člověk používat znalosti, pravidla, zkušenosti na nové podmínky, musí přijít 

fáze aplikace. Navazující fáze analýza přináší schopnost celek podrobit rozkladu na 

jednotlivé informace, které ukazují příčiny a důsledky. Syntéza naopak vnáší prvek 

skládání částí, informací a jejich kombinování do celků, vzorců. Do procesu patří také 

vytváření nových řešení situací, konstrukcí a problémů.   

Poslední a nejtěžší fází je hodnocení navazující na předchozí fáze. Hodnocení umožňuje 

člověku, aby představoval svoje řešení, myšlenky, výsledky práce na základě 

rozhodování o informacích, posuzováním kritérií a důkazů o vhodnosti řešení a o 

kvalitách práce. Jak vyplývá z cílů učení Bloomovy taxonomie, je schopnost hodnotit na 

vrcholu žebříčku cílů, k nimž člověk směřuje, aby byl proces kompletní a člověk 

prováděl rozhodnutí, vykonávání činností, řešení situací ve svém vlastním zájmu co 

nejkvalitněji. Proto by se žáci měli ve školách setkávat s hodnocením, které by si mohli 
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při aktivitách sami osvojit a užívat ho ku prospěchu celoživotního vzdělávání 

v nejrůznějších situacích svého života (Pasch, 1998; [1]). 

 

2.2.2 Učení se poznatkům 

Je-li snahou, aby u žáka vznikly dovednosti osvojením poznatků, pak se k procesu učení 

musí přistupovat komplexně s vědomím, jakým druhům poznatků by se měl žák učit. 

„Jsou to: fakta, pojmy, vztahy mezi jevy a poznatky (zákony, hypotézy a teorie), 

poznatky o metodě algoritmu, postupu“ (Pařízek, 1996, s. 8). V rovině osvojování 

poznatků dochází ke střetu přístupů. Žádanějším směrem současné doby je 

porozumění (učení s porozuměním), kdy žák nejprve vychází ze svých dřívějších 

poznatků, nové informace začleňuje do existujícího systému a přeměňuje tento systém 

na základě nových poznatkových vztahů.  Individuální proces je ovlivňován 

zkušenostmi, prožitky, přáními i nesnázemi. Do učení s porozuměním zasahuje také 

afektivní učení. Pokud žák chápe látku, pak se to odráží v jeho vztahu k danému 

předmětu, mnohdy i ke vzdělávání a škole pozitivně, což platí i pro negativní ovlivnění 

(Pařízek, 1996). 

 

2.2.3 Dovednostní složka vzdělání 

Vzdělání by nemělo postrádat kontakt s realitou, ve které člověk vymýšlí a řeší 

problémy a situace, aby uspěl ve společnosti i před sebou samým. „Vzdělaný člověk má 

nejen věci znát, ale má je také umět udělat, má dovádět řešení problémů do konce“ 

(Pařízek, 1996, s. 11). Učení dovednostem v sobě zahrnuje několik operací, které jsou 

k osvojení nepostradatelné. Jde o pochopení podstaty problému, hledání a vymýšlení 

adekvátního řešení, použití postupu, strategie, vyhodnocení výsledků a vyvození 

poznatků k dalšímu použití v životě a vzdělání. Dovednost se skládá ze tří částí: 

„znalost, zručnost a vytrvalost. Znalost znamená, že člověk ví, co má dělat a jak to 

dělat. Zručnost znamená, že je schopen převést znalost do praxe. Vytrvalost znamená, 
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že je schopen udržovat výkon v přiměřeném tempu po delší dobu“ (Janoušek, 

Hoskovec, Štikar, 1993, s. 101). 

 

2.2.4 Sociální učení 

V sociálním učení hraje výraznou roli napodobování chování a jednání okolí, 

s nímž se do jisté míry jedinec ztotožňuje. Zároveň však hledá vlastní roli a do jisté míry 

originální otisk v něm. Záměrně se snaží zlepšovat svoje chování, aby se přiblížil svému 

myšlenému ideálu (Čáp, 1975). 

 

2.3 Role žáka a vliv na jeho učení  

Vstupem dítěte do školy začíná v životě žáka nová etapa jeho vnitřního ale i 

vnějšího vývoje. Sociální roli školáka základní školy dítě vnímá díky názorům dospělých 

jako zvýšení vlastní prestiže (hodnoty). Pro rodiče je přijetí role školáka symbolem 

potvrzení normality. Žák se musí vypořádat jak s novou rolí a povinnostmi s ní spojené, 

tak leckdy s očekáváním svých rodičů. Nároky na zvládnutí nových situací nejsou 

přehlédnutelné. Záleží na zralosti a připravenosti žáka, na rodičích, pedagogovi, jeho 

pojetím vyučování a hodnocení a klimatu ve třídě, s jakým úspěchem se dítě adaptuje.  

Nová sociální role přináší větší míru nejistoty a strachu z neznámého, kterou se žák 

snaží potlačit vytvořením kladného vztahu s učitelem. Kredit pedagoga je na prvním 

stupni stále poměrně vysoký, protože představuje určitou znovunalezenou jistotu 

(Vágnerová, 1997). 

Role žáka jako významný životní mezník znamená pro dítě druh osamostatnění 

v podobě plnění povinností ve škole, přijetí odpovědnosti za vlastní sebe obsluhu a za 

svoji vykonanou práci. Samostatnost se projevuje i ve vztahu k rodičům, kdy dochází k 

rozdělení vlivu mezi školu, učitele a rodiče. Do procesu zvykání, postupného sžívání a 

následného dlouhodobého procesu vzdělávání ale samozřejmě rodiče stále výrazně 
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zasahují, především očekáváním kladeným na žáka i školu a s tím spojenou interakcí. 

Rodiče ovlivňují proces učení vytvářením vhodných či nevhodných podmínek v žákově 

učení doma a svým očekáváním přenáší vliv na půdu školy do snahy žáka vyhovět 

nárokům. Komunikace školy s rodičem se často stáčí k tématu hodnocení jejich dítěte a 

konkrétních výsledků. „Hodnotící aktivity přesahují rámec třídy a školy, nepřímo 

ovlivňují i rodinné vztahy, vztah rodičů ke škole a k učiteli, což se pak promítá zpětně 

do vztahu jejich dítěte ke škole ke škole a ke konkrétnímu učiteli“ (Kolář, Šikulová, 

2007, s. 42). 

Pro žáky je škola místem, kde se každý den setkávají s dalšími dětmi, učiteli a 

personálem školy. Vytvářejí si nejrůznější vztahy k jednotlivým osobám na základě 

kontaktu v podobě konverzace, prožitku ze hry, z pohybu, kooperace při vyučování, 

obecně z pohybu a bytí ve školním prostředí. Škola naplňuje žákovu potřebu 

socializace, potřebu učit se a být oceňován. Děti svojí přirozenou zvídavostí tíhnou 

k vlastnímu vzdělávání. Učitel se jejich přirozenost snaží podnítit nejrůznějšími 

metodami, strategiemi učení, samotnými činnostmi a v neposlední řadě hodnocením 

výkonu a průběhu aktivity. Žák vzděláváním ve škole získává lepší vyhlídky do 

budoucna, protože instituce naplňuje všeobecně přijímané normy společnosti 

(Vágnerová, 1997). 
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3 Školní hodnocení 

3.1 Hodnocení 

Lidskému jednání ve většině případů předchází představa o cíli, kterého by chtěl 

dosáhnout, následuje samotná realizace činnosti a po ní zhodnocení skutečného 

výsledku. Skutečnost se zde porovnává s původní představou a vyvozují se příčiny, 

které ovlivnily odlišný nebo očekávaný průběh a výsledek činnosti.  Dále člověk hodnotí 

samotný výsledek a s jeho pomocí přistupuje k další činnosti, zatížen zkušeností ze 

svého předešlého konání. Ovlivňuje v podstatě již představu o další činnosti a následně 

realizaci s podobou konkrétního výsledku (Kolář, Šikulová, 2005). Ať hodnocení probíhá 

vědomě či bezděčně, z života lidského jej není možné vymazat. Vyhodnocování 

skutečnosti a situací kolem nás nám pomáhá přežít ve světě s nepřeberným množstvím 

podnětů, možností a příležitostí. 

Hodnotící proces, jak jsem naznačila v úvodu, je nedílnou součástí lidského 

života. Právě díky uvedené skutečnosti, hodnocení ve škole v souvislosti s každodenním 

vyhodnocováním ještě více nabírá na všeobecné důležitosti pro jeho další využití 

v běžném životě. Zaujímá významnou roli ve školním vyučování, v životě žáka 1. stupně 

základní školy, učitele a v neposlední řadě i rodiče. Dalo by se říci, že leží u samotných 

základů školství.  

 

3.2 Školní hodnocení  

Čím se však školní hodnocení vymezuje z hodnocení běžného života? Školní 

hodnocení, přítomné ve školním vyučování, se vyznačuje jeho záměrným využíváním 

s jasným cílem. Veliký rozdíl je také v systematičnosti, které hodnocení ve škole 

výrazně podléhá. Aby mohlo být hodnocení systematické, měl by jej učitel svědomitě 

připravovat a provádět pravidelně. Cílenost, kterou jsem zmiňovala, spočívá ve vědomí 

učitele, co hodnotí, jakým způsobem a proč.    

Neuvědomělé hodnocení nepodléhá systematičnosti, ale ono školní záměrné 

hodnocení s sebou přináší řád a klade vyšší nároky na práci učitele, neboť vyžaduje 
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organizaci i přípravu. Systematické a soustavné provádění hodnotící činnosti výrazně 

ovlivňuje „povahu vyučování, intenzitu učebních činností žáka i kvalitu a schopnost 

sebehodnocení žáků“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 17). 

 

3.3 Kvalitní hodnocení a jeho cíl 

Pedagog provádí hodnocení prvotně z toho důvodu, aby žákovi skrze hodnocení 

pomohl najít odpovídající způsob procesu učení a vedl dítě k jeho zlepšování. Které 

podmínky by mělo hodnocení splňovat, aby působilo na žáka správným směrem 

výchovně a ve prospěch jeho učení?  

Mělo by naplňovat, mimo jiné, několik funkcí, kterým se věnuji v následující kapitole. 

Z nejdůležitějších bych uvedla funkci informativní, která by měla v nejlepším případě 

probíhat přímo v procesu žákova učení, aby došlo ke včasné úpravě. Informace o učení 

sdělované skrze hodnocení žákovi říkají, zda je jeho postup optimální, tedy zda vede ke 

kýženým výsledkům. Informace by měl učitel sdělovat s empatií a věcností, zaměřenou 

na individualitu žáka. Učitel podává kvalitní a jasné informace o konkrétních 

znalostech, postupech v učení a získaných dovednostech. Zmíněné poznatky však musí 

přicházet v pravý čas a jejich tok by měl být plynulý, rovnoměrný (Košťálová, 2008). 

 

3.3.1 Směr působení a vliv hodnocení 

Hodnocení ovlivňuje nejen další učení dítěte, ale z velké části také vztahy mezi 

spolužáky, učitelem a vnímání vlastní osoby. Ovlivňuje i míru dalšího snažení, přístup 

ke vzdělávání jako k celoživotnímu úkolu. Z důvodů, jež jsem předznamenala, a s cílem 

kladně ovlivňovat vlastnosti spojené s klíčovými kompetencemi, by se k hodnocení 

mělo zodpovědně přistupovat. Aby žák neprožíval stále neúspěch a zklamání, i když se 

snaží, je nutné žáka brát jako osobnost, s níž mám na jeho zdokonalování stejný zájem.  

Pokud se má hodnocení spolupodílet na rozvoji žákovy osobnosti kladným 

směrem, pak by nemělo ani jedné zúčastněné straně připadat jako trest, jenž by visel 
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neustále nad hlavou žáka. Ohrožující moment, který jsem popsala, by naprosto 

vylučoval spolupráci na společném cíli, vzdělávání (Schimunek, 1994; Košťálová, 2008). 

 

Které činnosti a způsoby sdělování souvisejí se školním hodnocením?  

Za hodnocení lze brát nepřeberné množství výchovných momentů ve škole, jakými jsou 

modulace hlasu, krátká ústní pochvala, pokárání, připomínka, způsob, jakým se učitel 

v dané situaci na žáka dívá, známkování aj. (Slavík, 1999). 

Jako v běžném životě i hodnocení obsahuje vypovídací hodnotu o úspěšnosti 

dosahování předpokládaných cílů, které si učitel naplňováním školního vzdělávacího 

programu předsevzal.  Samotná povaha školního hodnocení závisí na osobnosti učitele, 

na formách hodnocení nebo jejich kombinacích, které preferuje, a způsobu, jakým je 

užívá. Osobitý postoj, který zaujímá učitel, spolu s cílem a předmětem hodnocení 

vytvářejí nezaměnitelný celek, který poskytuje informace nejen o žákovu snažení a 

výsledcích, ale zároveň zpětnou vazbu pro učitele o výsledcích jeho práce a podnět 

k případné změně. (Slavík, 1999; Kolář, Šikulová, 2005). 

 

3.4 Vztah učitele a žáka v souvislosti s hodnocením 

Na vzájemné vztahy učitele a žáka má velký vliv učitelovo osobní pojetí 

vyučování, v němž se zrcadlí vnímání role žáka i role učitele. Osobní pojetí dále 

ovlivňuje hodnocení dětí, jímž učitel dává najevo ocenění výsledků žáka i jeho chování 

a jednání. V hodnocení se odráží vzájemný vztah učitele a školáka, který se zpětně na 

hodnocení a dalších činnostech ve třídě spolupodílí (Vágnerová, 1997). 

 

3.4.1 Rizika interakce 

Učitel díky komunikaci, společnému pobývání ve škole i díky učebním 

výsledkům žáka si utváří obraz, na jehož základě od dítěte následně očekává celou sadu 

jednání, podávání výsledků a projevů očekávaných (myšlených) vlastností. Pedagog 
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vnímá žáka dle svého obrazu o něm, na tomto základě se vyvíjí i společný vztah obou 

zúčastněných. Svým očekáváním a jednáním však dítě staví do poměrně uzavřeného 

prostoru, na který žák reaguje tak, jak učitel čeká. Celým koloběhem se ještě více 

upevňuje vytvořený obraz učitelem o žákovi a žákem přijímaný obraz o sobě, což se 

vymyká účelu vzdělávání a jeho cílům. Ovlivňování vnímání vlastní osoby žákem na 

základě vytvořeného pojetí žáka učitelem se v negativním smyslu nazývá Golem – 

efekt. Zmíněný efekt vzniká, když je žák záporně hodnocen a učitel se k němu chová 

přezíravě, odmítavě s očekáváním opětovného špatného výsledku či nepatřičného 

chování. Žák tuto roli přejímá za svoji. Začne se chovat tak, jak učitel čeká. V opačném 

případě se jedná o Pigmalion efekt. (Petty, 1996; Kolář, Šikulová, 2005). 

Učitelova moc při ovlivnění žáka se však nevztahuje pouze na něj. Především 

v mladším školním věku zasahuje pedagog Interakcí ve třídě a hodnocením i do vztahů 

dítěte s jeho spolužáky, kteří přijímají stanoviska a vzorce chování učitele za svá (Kolář, 

Šikulová, 2005). 

Žák si s sebou nese také představy o učiteli, který by splňoval žákovo očekávání. 

Žákův obraz učitele pomáhá utvářet předchozí zkušenost, názory rodičů i okolí. 

V závislosti na své představě o osobě učitele od něj dítě přebírá hodnocení. 

  

3.4.2 Vhodný přístup k žákům 

Vnímání žáka (člověka) tedy není objektivní záležitostí, ale i v tak složitém 

vztahu by měl být učitel srozuměn s vlastní subjektivitou obrazu o dítěti a snažit se 

žákům dávat stejné příležitosti s přihlédnutím k individualitě každého z nich, 

přistupovat k nim profesionálně.  

Učitel se jako odborník musí snažit nepřijímat stereotypy a přistupovat ke 

každému žákovi empaticky a individuálně, nechat dítěti prostor pro vytvoření 

nezatíženého vlastního obrazu o sobě. 
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 Jestli-že je škola místem, kde se žáci vzdělávají a zároveň vychovávají v samostatně 

myslící a jednající bytosti, pak má na tom veliký podíl vlivu učitelovo pojetí vyučování 

s ním spojené hodnocení a přistup k žákům. Aby si děti vytvořily zdravé sebevědomí, 

sebe oceněné a kladný vztah nejen k učiteli, ale ke vzdělávání vůbec, pak by měl mít 

učitel na mysli, že způsob provádění hodnocení a způsob jeho sdělování žákův vývoj 

velice ovlivňuje. Každé dítě by mělo ve škole přece zažít pocit úspěchu a pozitivních 

emocí z vlastního zlepšení nebo v opačném případě pocítit zájem a nadějí ze strany 

učitele na možné zlepšení. Žák navíc často sám ví, že jeho výkon nebyl takový, jaký 

čekal, ale většinou ještě nedovede zhodnotit, co by měl udělat, aby se příště povedl 

lepší výsledek. Z uvedeného důvodu by měl pedagog průběžně hodnotit samotný 

proces činnosti učení, aby žákovi poskytl cenné rady míněné ku prospěchu žáka. 

Hodnocení učitel užívá nejen ke zlepšování učebního procesu žáka, ale také k vytváření 

kvalitnějších vztahů s žáky ve třídě (Petty, 1996; Kolář, Šikulová, 2005). 

 

3.4.3 Spolupráce s žákem a rodiči 

Díky společenským změnám a reformě školství se ve vyučování mění spousta 

dříve zažitých věcí, které však rodiče dnešních dětí neměli možnost poznat. Mnohdy si 

nedovedou přesně představit, jak se dnes jejich dítě vzdělává, proto by bylo k dobru 

věci, aby jim dal učitel příležitost se školního dění více účastnit. Míním tím konzultace, 

výuku, kde mohou být přítomni, školní akce, spolupráci s dítětem na projektech, ale 

také možnost obeznámit se s podrobnějšími plány v učení a s ním spojené způsoby 

hodnocení.   

 Hodnocení by se nemělo omezovat jen na porovnávání výkonů mezi 

jednotlivými žáky, což mnohdy očekávají i rodiče, aby si dokázali ujasnit, jak se jeho 

dítěti daří. Zde nastupuje úloha učitele, aby zákonným zástupcům žáka vysvětlil, že mu 

jde o srovnávání výkonu dítěte s jeho předchozí prací v kontextu kritérií stanovených 

pro vymezené období. Pedagog by měl brát vždy v úvahu cíle vyučování, které 
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stanovuje pro jednotlivé úseky školního roku.  K podobným účelům se výborně hodí 

slovní hodnocení při setkání s rodičem a jeho dítětem (Košťálová, 2008). 

Porovnávání výsledků a posunu žáka je dítěti blízké, protože se nejedná o práci 

spolužáka, o níž ví velice málo. Přínosem mu bude pochopení smyslu učení pro sebe a 

rozvoj slovní zásoby při vyjadřování názoru v oblasti hodnocení.  

 

3.5 Individuální přístup  

Jestliže má pedagog v úmyslu svým hodnocením poskytovat takovou reflexi, 

která by pozitivně ovlivnila žákův vývoj žádaným směrem, pak je na místě, aby k němu 

přistupoval individuálně. Bere v potaz širší kontext žákovy existence, prostředí, v němž 

žije, vlastnosti, schopnosti, dovednosti a aktuální stav. Díky pozornosti věnované 

každému žákovi je učitel schopný vyvodit řadu poznatků o rozdílech mezi dětmi a 

využít je v jejich prospěch. Dle zjištěných informací volí komponenty vyučování i 

způsob reflexe, kterou podává dětem (Košťálová, 2008). 

Vyučování nakloněné objevování a svobodnému myšlení (konstruktivistické 

pojetí) přispívá nemalou měrou k rozvoji osobnosti i k dobré atmosféře ve třídě.  

Ve škole je důležité, aby se žáci necítili v neustálém stresu, ale mohli svobodně 

sdělovat své názory, nápady, hodnotící postřehy a vše sdíleli či porovnávali s ostatními 

spolužáky. Prostor věnovaný projevům osobnosti žáků potvrzuje společný zájem 

učitele a dítěte, tedy hledat způsoby vedoucí ke zdokonalování učení (Košťálová, 2008). 

 

3.5.1 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vnímání žáka (člověka) není objektivní záležitostí, ale i v tak složitém vztahu by 

měl být učitel srozuměn s vlastní subjektivitou obrazu o dítěti a snažit se žákům dávat 

stejné příležitosti s přihlédnutím k individualitě každého z nich, přistupovat k nim 

profesionálně.  
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Učitel se jako profesionál musí snažit nepřijímat stereotypy a přistupovat ke 

každému žákovi empaticky a individuálně, nechat dítěti prostor pro vytvoření 

nezatíženého vlastního obrazu o sobě. 

Jak již název kapitoly napovídá, proto, aby žáci spolu ve třídě fungovali, měl by 

učitel vnímat, respektovat zvláštnosti všech dětí ve třídě a přizpůsobovat metody, 

činnosti i způsoby hodnocení k tomu, aby žákům dopřál možnost rozvinout osobní 

předpoklady do míry kvalit, které je každý žák schopen dosáhnout. Třída žáků se skládá 

z jednotlivců. U každého z nich se projevují jiné schopnosti, v procesu učení disponují 

rozdílnými vstupními předpoklady a žijí v rozdílných sociálních podmínkách.  

Současná škola se snaží nabídnout vzdělání i dětem s postižením, pokud je 

integrace do běžné třídy možná. Přináší to pro učitele, ostatní žáky i samotné postižené 

dítě větší nároky na přizpůsobení a práci na vzniku pozitivního klimatu v duchu 

spolupráce. Integrace žáků s postižením vychází ze snah propojit a přiblížit svět 

relativně zdravých lidi se světem lidí, kteří neměli tolik štěstí. Z logiky věci vyplývá, že 

pokud žijeme všichni na jedné planetě, neměli bychom před problémy druhých zavírat 

oči a distancovat se od nich, případně se je snažit od okolního světa separovat kvůli 

tomu, že nedosahují takových normalit, které „zdravá“ společnost považuje za žádané, 

aby v nás pohled na ně snad nedej bože vyvolal soucit a myšlenky na pomoc či 

spolupráci.  

Integrace může přinášet řadu pozitiv pro všechny zúčastněné strany (Krejčová, 

Kargerová, 2003). 

 

Výhody pro integrované žáky s postižením 

Dítě se setkává a účastní interakce s různými dětmi a dospělými, což modeluje situace 

skutečného světa, v němž také bude muset komunikovat s ostatními lidmi. Integrovaný 

žák se stává součástí skupiny, kde navazuje kontakt a rozvíjí pozitivní vztahy 

s jednotlivci uvnitř.  
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Společné bytí postiženého dítěte se zdravými spolužáky podporuje rozvoj osobnosti 

žáka po všech stránkách.  

Výhody pro ostatní žáky  

V jednání s postiženým žákem ve škole si ostatní děti uvědomují, že všichni lidé nejsou 

stejní, ale i tak mohou být zajímavými bytostmi, které přinášejí různé pohledy na svět a 

stojí za to se s nimi přátelit. Děti se učí toleranci ve světě s lidmi zdravými, nemocnými i 

postiženými. Děti mohou lépe a názorněji porozumět významu pomoci druhému.  

Výhody pro učitele 

Pedagog v práci s integrovaným žákem rozvíjí svoje profesní kompetence a získává 

nové osobní zkušenosti. Učitel se snaží být vnímavější a učí se chápat odlišnosti mezi 

žáky. Ve vyučování se snaží užívat rozličné metody a strategie vyučování, protože i 

s ohledem na integrovaného žáka, každému vyhovují jiné způsoby učení. Hodnocení 

směřuje ke zpětné vazbě a formativnímu charakteru, kdy porovnává pokrok žáka vůči 

sobě samému. Na místě je i apel na sebehodnocení, vnímání sebe sama, své práce 

v prostředí ostatních a hodnocení směřované na sebe regulaci žáka.  

Pozitiva pro rodiče integrovaných žáků 

Pro rodiče integrovaného žáka znamená začlenění do skupiny ostatních rodičů žáků, 

což bourá izolovanost, v níž se někteří mohou nacházet. Škola se s nimi snaží aktivně 

spolupracovat, což jim umožňuje ještě více podporovat vzdělání své ratolesti. Pro 

rodiče skýtá integrace možnost vidět své dítě, jak si dovede poradit ve světě zdravých 

lidí, jakým způsobem s nimi komunikuje, což jim může posloužit jako zpětná vazba ve 

volbě dalších adekvátních cílů ve vzdělávání i výchově (Krejčová, Kargerová, 2003).  

 

3.5.2 Integrace žáků cizinců 

Česká republika se stává kosmopolitním státem víc než kdy jindy. V současné 

době se zde již běžně rodí děti cizinců, kteří s českým jazykem díky školkám a škole již 

mají starosti pouze jako děti českých rodičů. Jako místo pro život si Českou republiku 
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ale volí i další cizinci, jejichž děti sem přišly v pozdějším věku a jsou integrovaní do 

běžných tříd. Samo sebou uvedená situace není ideální ani pro žáka ani pro učitele, ale 

opět může přinášet vzájemná spolupráce na žákově vzdělání spousty pozitiv. Všichni 

členové skupiny se učí větší toleranci vůči odlišnostem tělesného vzhledu, chování 

v rámci kulturních zvláštností, jazyka a dalších skutečností.  Pro učitele a jeho profesi 

vyplývá, že by měl sám k žákovi přistupovat bez předsudků, což platí samozřejmě i pro 

hodnocení. Své žáky by měl vést stejným směrem.  Při práci by měl učitel dodržovat 

základní cíle: „Podpořit u dětí vytváření pozitivního sebeopojení, sebevědomí a 

skupinové identity. Posílit vztahy mezi školou, rodinou a komunitou, ve které děti 

vyrůstají. Podpořit sociální spravedlnost“ (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 187 - 188). 

 

3.5.3 Integrování nadaných žáků 

 K dětem se specifickými vzdělávacími potřebami patří i žáci nadaní. V pojetí 

vyučování se i v tomto případě osvědčuje individualizace výuky a hodnocení, různá 

obtížnost úloh, které žáci vypracovávají v centrech činností, jak uvádí program „Začít 

spolu“.  

Výhodou pro žáky nadané při spolupráci s ostatními dětmi ve třídě je socializace. „Fakt, 

že se tyto děti vzdělávají společně s dětmi méně talentovanými, dětmi z odlišných 

etnických menšin i dětmi se zdravotním postižením, jim umožňuje neztrácet kontakt 

s přirozenou vrstevnickou skupinou, být s vrstevníky schopen komunikovat, učit se 

vnímat odlišnosti, být tolerantní“ (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 191). 

 

3.6 Funkce hodnocení 

Hodnocení ve škole i mimo ni plní různé funkce, v závislosti na cílech, které si žák či 

učitel vytyčili naplnit. V jednotlivých publikacích se názory na rozdělení různí dle toho, 

jaký význam autor v dané oblasti spatřuje. Zvolila jsem si rozdělení dle Koláře a 

Šikulové (2005), které se snaží o vystižení takových funkcí hodnocení, jež se soustředí 

na rozvoj osobnosti žáka a jeho posunu v učení.  
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Hodnocení je velice delikátní a zásadní záležitost, protože se k němu upírají oči 

nejednoho dítěte, kantora a rodiče. 

 

3.6.1 Motivační funkce  

V procesu hodnocení dochází k naplňování, či nenaplnění mnoha lidských potřeb a 

přání. Z nejzávažnějších bych uvedla potřebu zažít úspěch, být pozitivně hodnocen, 

potřebu úcty a sebeúcty. Pokud dojde k naplnění skupiny potřeb, pak u žáka vzniká 

pocit úspěchu a může jej motivovat k nasazení pro další snahu o lepší výkon. Žákovi se 

ukazuje, zda se jeho vynaložená snaha zúročila.   

Učitel třímá „v rukách“ nástroj, kterým částečně rozhoduje o žákově úspěchu či 

neúspěchu. Hodnocení vyvolává silné zážitky v emoční oblasti osobnosti dítěte, které 

lze přístupem učitele velice zásadně usměrňovat. Žáci jako individuality přijímají 

hodnocení osobitým způsobem, tudíž směr i způsob vlivu na další učení se u 

jednotlivých žáků bude lišit, v jiné rovině přístup k osobě učitele a škole jako vzdělávací 

instituci vůbec. Učitel by však neměl v rámci ovlivňování výkonnosti žáků postrádat 

dostatek empatie, taktnosti a hlavně povědomí o okolnostech, které by pozitivní 

motivační funkci přinesly. Každé hodnocení a každý přístup učitele není automatickou 

zárukou motivace k lepšímu výkonu, a tudíž k učení žáka (Kolář, Šikulová, 2005). 

Zároveň by hodnocení nemělo ustrnout pouze na funkci motivační, neboť žák se učí i 

za účelem zisku mnoha kompetencí, o nichž by měl vědět, že se mu v budoucnu zúročí 

(Petty, 1996). 

 

3.6.2 Funkce informativní 

 Učitel poskytuje žákovi prostřednictvím hodnocení zpětnou vazbu o výsledcích i 

o postupech jeho učení. Sděluje dítěti i rodičům, do jaké míry se přiblížilo ke splnění 

vytyčených cílů v osvojení znalostí, dovedností, norem jednání a chování. Pedagog 
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předává informaci nejen o výkonu, jímž žák spěje k naplňování normy skrze vykonanou 

práci, ale zároveň poznatky o učební činnosti jako nástroji podpory celoživotního 

vzdělávání. Proces učení je velice podněcován včasným a na pravdě se zakládajícím 

sdělení o správném, nedostačujícím či chybném výkonu (Solfronk, 1996). 

V neposlední řadě dochází také ke srovnání výkonů jednotlivce s ostatními dětmi ve 

třídě a porovnání výkonů jednotlivce vzhledem k předchozím výsledkům, což jsou 

zprávy bez pochyby zajímavé a užitečné.  

Aby žák směřoval svým jednáním a chováním k samostatnosti a k osvojení 

kompetence hodnotit sebe i ostatní, měl by mu učitel přibližovat kritéria, při jejichž 

naplnění dochází k žádanému výkonu (Kolář, Šikulová, 2005). 

 

3.6.3 Funkce regulativní 

Učitel hodnocením usměrňuje korektnost žákovy práce v průběhu aktivity i v jejím 

završení. Předává dítěti vlastní hodnotící postřehy, které s vhodnou volbou postupů a 

metod posouvají žáka k lepším výkonům. Poskytované komentáře hodnotí aktuální 

stav výkonu dítěte, ale zároveň žákovi přinášejí cenné informace, jak by při další 

aktivitě mohl lépe uspět. Ze strany učitele se hodnocení dostává do rukou žáka jako 

nástroj autoregulace ve snaze dosáhnout kvalitnější práce (Kolář, Šikulová, 2005). 

Probíhá však popsaný proces automaticky a samozřejmě? Bohužel se to tak neděje. 

Žádné pokroky se nedějí bez úsilí na jedné i druhé straně společného výchovného 

procesu. Předpokladem k rozvoji hodnocení ve smyslu regulativní funkce je 

vnímavost souvislostí mezi kvalitou výkonu a vynaloženou snahou žáka. 

Slovní hodnocení užité s odpovídající přiměřeností k věku žáka, k individualitě a ke 

znalosti kontextu by mohlo nastartovat žádoucí proces. Učitel by tedy měl zvážit, za 

jakých okolností bude sdělení pro žáka přínosné v oblasti regulace a autoregulace 

(Schimunek, 1994; Kolář, Šikulová, 2005). 
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3.6.4 Výchovná funkce 

Hodnocením se snažíme dítě směrovat ke zdokonalování kvalit osobnosti 

v oblastech postojů i vlastností, což naznačuje onu výchovnou funkci. Souvislost mezi 

funkcí regulativní a výchovnou nelze přehlédnout. Žák si díky autoregulaci a 

vynášenému posudku učitelem vytváří představu o kvalitách své osobnosti, buduje si 

sebevědomí. Úskalí přichází, pokud se hodnocení používá neuváženě, což by mohlo na 

duši a dalším rozvoji osobnosti žáka zanechat negativní následky (Kolář, Šikulová, 

2005). 

 Místo výchovné funkce se do cesty někdy připletou hodnotící soudy, které mají 

kázeňský charakter, jenž žáci ze srdce nesnášejí a budují si na obranu způsoby, jak se 

nepříjemným zážitkům vyhnout (Mareš, Křivohlavý, 1995). Zároveň vzniká averze vůči 

osobě učitele a v mnoha případech vůči učení samotnému.  

 

3.6.5 Prognostická funkce 

Záleží především na učitelově poznání žákovy osoby a jeho schopnostech, aby 

s pomocí dlouhodobého a cíleného hodnocení mohl předznamenat, jak se žák 

pravděpodobně bude dále vyvíjet v oblasti vzdělání. Při naplnění prognostické funkce 

se uvádí jako vhodné použití klasifikace sloužící pedagogovi jako prostředek rychlé 

orientace, ale pouze za podmínek uvedených výše. Mohlo by splňovat tuto funkci i 

portfolio? Jestliže se do portfolia dlouhodobě zakládají práce žáka, pedagogické 

komentáře a výroky dítěte o sobě samém, pak by tu existovala možnost, že s citlivým 

přístupem a profesionalitou pedagoga lze vyčíst případný budoucí růst žáka (Slavík, 

1999). 
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3.6.6 Diferenciační funkce 

Právě na základě školního hodnocení lze děti snadno zařazovat do „škatulek“, 

které napovídají o prospěchu, kázni, zálibách, schopnostech a dalších oblastech (Kolář, 

Šikulová, 2005). 

Jak jsem naznačila, diferenciační funkce hodnocení může svádět k  vytváření 

mylných představ o dítěti. Žák se mnohdy z vlivu „nálepkování“ ani vlastní snahou 

nevymaní. V řadě případů se stává, že dítě přijímá hodnotící zařazení za vlastní, i když 

jeho potenciál by se mohl rozvinout jiným směrem, pokud by však předem nebyl 

zatížen určitým svazujícím očekáváním. 

V současné době se snaží školy od popsané funkce co nejvíce distancovat pomocí 

větší individualizace a humanizace školství. Naprosté vyloučení uvedené funkce ze škol 

se však nedostavuje, protože diferenciace vychází také z lidské podstaty (Spilková a 

kol., 2005). 

Diferenciační funkce by se dala využít i pozitivně, kdyby učitel za účelem podpory 

individuálních posunů v učení připravoval žákům činnosti na míru. Popsaný proces se 

v rámci podpory individuálních posunů žáků již děje v přístupech jednotlivých učitelů a 

některých škol.  
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4 Vybrané způsoby hodnocení 

4.1 Formativní hodnocení 

Pokud je cílem učitele přispět výraznou měrou k rozvoji potenciálu každého 

žáka ve své třídě, a ne jen těch nejnadanějších, měl by se zamyslet nejen nad tím, 

jakým způsobem užívat metod a strategií ve vyučování, ale také jak žáky hodnotit. 

Každý žák ve škole potřebuje zažít pocit úspěchu, vyžaduje dostatek času na vstřebání 

látky, opakování učiva a jeho procvičování. Někteří žáci potřebují více času a péče, než 

jiní, ale ani u nich by neměl být vyloučen úspěch ve školním prostředí a následně 

v profesním i soukromém životě (Petty, 1996). 

 

4.1.1 Záměr učitele 

Jestliže učiteli skutečně jde o odhalení takových způsobů hodnocení, které žáky 

neberou jako další v řadě a následně nehází do úhledných krabiček s nálepkou „nula“, 

„jedničkář“, „šprt“, „průměrný“, pak by měl využít formativního hodnocení. Ve 

zmíněném přístupu v hodnocení by pedagog rád odhalil skutečné zlepšení, či zhoršení 

výsledků svého žáka, aby pomohl právě konkrétnímu dítěti nalézt pro něj vhodné cesty 

k učení. Volí tedy k onomu odhalování hodnocení, které se snaží formovat žáka 

v pozitivním slova smyslu. Úkolem výše popsaného hodnocení není tedy neustálé 

srovnávání jedince s dalšími dětmi ve třídě, které mají různé vstupní předpoklady, 

vyrůstají v rozdílných sociálních prostředích a disponují jinými vlastnostmi, jedná se o 

snahu brát žáka takového, jaký je a pomoci mu s formováním jeho zatím plastické 

osobnosti, dovedností, znalostí a postojů (Košťálová, 2008). 

„Formativní hodnocení je zaměřené na podporu dalšího efektivního učení žáků. 

Dosahuje toho tím, že žákům poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Také učiteli slouží 

jako zpětná vazba a zdroj informací, které mu v budoucnu pomohou lépe vycházet 

vstříc potřebám žáků. Toto hodnocení obvykle bývá zaměřeno na odhalování chyb, 
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obtíží a nedostatků v práci dítěte a nabízí radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšení 

budoucích výkonů“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 32). 

Hodnocení formativního rázu by mělo poskytovat žákům zpětnou vazbu po vykonání 

úkolu v průběhu i po dokončení práce dětí, zároveň by mělo přicházet dostatečně 

často, průběžně (Košťálová, 2008).   

 

4.2 Autentické hodnocení  

Při autentickém hodnocení se učitel primárně snaží vytvářet situace blízké 

řešení problémů spojených s realitou každodenního života. Za velice důležité znalosti a 

dovednosti považuje ty, které člověk využívá v reálném životě, a pomáhají mu snáze 

překonávat a řešit nejrůznější situace. Autentické hodnocení vychází z myšlenky 

autentického učení, tvůrčí práce žáků, kteří vytvářejí nejrůznější výrobky (Kolář, 

Šikulová, 2005). 

Žákovo autentické učení vyvolává úkol, který jej nadchl, zajímá jej, má snahu 

problém vyřešit nebo chce promítnout vlastní osobnost a fantazii do konkrétního 

výrobku. Autentické učení v podobě podnětných činností u žáků zažíhá vnitřní motivaci 

k řešení problémů. Žáci v průběhu činností aplikují své znalosti, dovednosti a předchozí 

zkušenosti, ale také objevují nové cesty řešení (Košťálová, 2008). 

Jakou úlohu má hodnocení v procesu autentického učení? „Přirozenou součástí 

autentického učení je učitelova hodnotící činnost nekontrolní povahy. Učitel cíleně 

sbírá informace o tom, jak se žáci k úkolu stavějí, jak využívají během učení již 

zvládnuté postupy, jak rozpoznávají, co se musejí ještě naučit,…Získává o žákově učení 

cenné poznatky, které použije, když mu chce poskytnout bezprostřední popisnou 

zpětnou nebo korektivní zpětnou vazbu. Nesbírá poznatky o žákově učení proto, aby 

mu mohl dát „podloženou známku“, ale proto, aby mohl řídit jeho učení a vést žáka 

k co nejhlubšímu poznání a kompetentnosti“ (Košťálová, 2008, s. 14 - 15). 
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Pedagog žáky pozoruje při práci a jejich produkty zakládá a vyhodnocuje. 

Shrnutím pak bývá hodnocení sumativního charakteru, které je podloženo i pracemi 

dětí, které jsou k dispozici k nahlédnutí žákovi i rodičům. Učitel na nich vysvětluje 

pokrok dítěte, rezervy a úspěchy (Košťálová, 2008). 

 

4.3 Sebehodnocení  

Vzdělávání dětí a mladistvých si klade za dlouhodobý cíl přivést je na cestu 

celoživotního učení. Určité předpoklady k učení si s sebou člověk nese od narození, ale 

dovednosti a zkušenosti získává vynaložením vlastní námahy. Právě získání kritického 

uvažování v podobě hodnocení a sebehodnocení odvedené práce, člověku umožňuje 

vidět vlastní rezervy a naopak pokrok a posouvat ho k onomu cíli vzdělávaní 

(Amonašvili, 1987; Košťálová, 2008). 

 

4.3.1 Cíle sebehodnocení 

Sebehodnocení by mělo směřovat k žákovu posouzení dílčích částí, na nichž 

může vidět, zda se mu podařilo uskutečnit to, co zamýšlel nebo zda k vytčenému cíli již 

směřuje. Žák by měl být následně schopný vysvětlit, proč se mu zdá, že dosáhl cíle. Je 

schopný uvažovat kriticky, sděluje, které části by měl ještě dotáhnout. Zároveň 

vysvětlí, jaké rozdíly vidí mezi svým očekávaným výkonem, a tím, kterého zatím dosáhl. 

Rozmýšlí, co mu pomohlo dospět k očekávanému výsledku. V případě prozatímního 

nezdaru, zhodnotí, co zhatilo lepší průběh a výsledek práce. Ze svých poznatků, které 

zvládl sebehodnocením zjistit, vyvodí poučení a konkrétní strategie, aby se mu příště 

dařilo lépe uskutečnit záměr (Kolář, Šikulová, 2005; Košťálová, 2008). 
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4.3.2 Prostředky v procesu sebehodnocení 

Jakým způsobem a za jakých podmínek se sebehodnocení věnovat, aby se u 

žáka rozvinula žádaná dovednost? Sebehodnocení ve smyslu, který jsem popsala výše, 

nezvládne žák jen mimoděk v každé třídě, pod vedením všech učitelů. Sebehodnocení 

se zakládá na zacílené péči. K tomu účelu volí pedagog činnosti a úkoly, u nichž učitel i 

žák ví, jaké cíle má dítě zvládnout. K dosažení cílů úkolu přispívá nemalou měrou 

pedagog. Učitel by měl stanovit cíle jasné, pro žáky srozumitelné, přiměřené a 

splnitelné ve vymezeném čase. 

Žák a pedagog spolupracují na vytyčení cílů, krocích, které umožní cíle dosáhnout. 

Stanovují kontrolní systém, s jehož pomocí oba posoudí, jestli se žák dobral 

očekávaného výkonu. Pro další učení a sebehodnocení je nyní důležitým momentem 

společné posuzování aktivit, které napomohly k výsledku a hodnocení samotného 

výkonu. Sebehodnocení tedy pomáhá žákům odhalit a vyzdvihnout své kladné stránky 

v procesu učení, zároveň však nastavuje zrcadlo k rozpoznání nedostatku a nalézání 

nejvhodnějších postupů ke zlepšování (Kolář, Šikulová, 2005). 

 Pedagog žáka zapojuje do role aktivního partnera ve vzdělávání. Ukazuje mu, 

co skrze sebehodnocení již zvládl a čeho by ještě mohl dosáhnout. Žák poznává 

samotný kognitivní proces, zároveň přebírá část odpovědnosti za své učení (Petty, 

1996; Košťálová, 2008). 

„Pamatujme, že naše třída se má stát místem ke společnému zkoumání světa, k bádání 

a objevování. Při takových činnostech se nutně žáci mýlí, řešení se dostávají do slepé 

uličky, informace nemusejí být přesně pochopeny. Vhodným poskytováním zpětné 

vazby žáky přivykejme, že není třeba skrývat, co jim nešlo. Stejně tak je však učme 

ocenit na vlastní práci vše, co za to stojí!“  (Košťálová, 2008, s. 63). 

 K dovednosti sebehodnocení pomáhá užívání velmi konkrétní zpětné vazby. 

Pokud učitel používá popisný jazyk a sděluje informace o částech celku, přispívá 

k žákovu pochopení, co se může na jeho činnosti a výsledcích hodnotit. Učitel dítěti 
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navrhuje různé způsoby řešení, pokud se mu výkon nepodařil, protože zatím nemá 

tolik zkušeností, aby zvolil jiný způsob (Kolář, Šikulová, 2005). 

 

4.3.3 Rozvoj sebehodnocení 

Pokud se žáci se sebehodnocením zatím nesetkali, měl by učitel postupovat po 

jednotlivých krocích. Pro začátek by žáci měli mít příležitost sdělit své stanovisko 

k vlastní vykonané činnosti, ale prozatím nic nezdůvodňují. Děti mohou míru své 

spokojenosti s prací vyjadřovat i pomocí nejrůznějších symbolů a gest, které 

představují škálu začínající od naprosté spokojenosti k převažující nespokojenosti. 

Postupně se přechází ke vnímání dílčích částí vykonané práce. Učitel zdůrazňuje 

vytyčené cíle činností, aby děti rozuměly důvodu jejich hodnocení.  

Aby dítě dovedlo posoudit, zda jeho práce naplnila jeden z požadavků, porovnává svoji 

část práce, o které si myslí, že se zdařila/nezdařila s pracemi ostatních dětí, které mají 

ke své práci stejné stanovisko. Učitel by proto měl zadávat jasné cíle, jež by si žáci 

mohli snadno společně zkontrolovat. Zároveň se žáci učí užívat popisný jazyk. Sdělují, 

že konkrétní požadavek naplnili či nenaplnili v určité míře. K sebehodnocení je nutné, 

aby dítě vědělo předem, jak vypadá výkon, který bude považovaný za žádoucí 

(Košťálová, 2008). 

 

4.3.3.1  Zpětná vazba  

Pokud učitel chce žáky naučit zpětné vazbě, pak by ji měl žákům nejprve sám předávat. 

Dále by se měl při vyjadřování názorů žáků k práci ostatních zaměřit na vlastní příklady 

a v průběhu žáky upozorňovat, aby sdělovali konkrétní postřehy, názory. Pedagog 

stanoví pravidlo, aby žáci vždy sdělovali nejprve pozitiva a následné negativní stránky 

sdělovali s dávkou empatie, aby nedošlo k pocitům méněcennosti v případě 

hodnoceného žáka (Slavík, 1999). 
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„Učit žáky hodnocení a sebehodnocení lze jen na konkrétním materiálu, který nabízí 

každodenní školní výuka“ (Košťálová, 2008, s. 73). 

 

4.3.3.2  Práce se sebehodnocením při vyučování 

Při prezentaci práce jednoho žáka spolužákům ve třídě učitel dává příležitost, 

aby se naučili předat kvalitní zpětnou vazbu. Pedagog a žáci po prezentaci sdělují 

svému autorovi konkrétní pozitiva, která na práci vidí, čeho si na produktu, jeho 

prezentaci cení. Žáci si zformulují otázky, které je napadají k představenému dílu. 

Smyslem je, aby pomocí otázek umožnili žákovi zamyslet se nad některými nedostatky 

a posunuli ho tedy k lepším výkonům. Učitel dětem dává dostatek času, aby si své 

uznání i otázky rozmysleli a pro usnadnění práce napsali na lístky. Platí zde pravidlo, že 

pokud žák nenapíše uznání, pak mu není dán prostor ani pro otázky. Formulace na 

papírky slouží k dalšímu zdokonalování, protože je žák od ostatních všechny obdrží a 

založí případně do portfolia (Košťálová, 2008). 

Na jednotlivých procesech učení se ukazuje, že se jich hodnocení přímo dotýká. 

Žáci se během tvůrčí činnosti při plnění různých úkolů zabývají nejprve rozborem 

vstupních informací a vzájemnými vlivy dílčích částí. Rozmýšlí strategie postupu. 

K úspěšnému zvládnutí práce jim výrazně pomohou předem jasně stanovená kritéria, 

která jejich práci rozčlení do několika rovin. Žáci tak mají kontrolu, ve které fázi se při 

činnosti nacházejí, co musí ještě zvládnout. Díky kritériím jsou děti samy schopny 

sebehodnocení vlastní práce. Uvědomují si průběh aktivity a výsledky, což v nich 

zanechává zkušenost užitečnou pro další učení (Košťálová, 2008).            

   

4.4 Kritéria 

Hodnocením pomocí kritérií se práce žáků člení na vícero dílčích částí, jež jsou 

formulovány v konkrétních požadavcích. Splněním jednotlivých kritérií v určité kvalitě 
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se žák i učitel může přesvědčit, zda dosáhl požadovaného cíle. Důležitou roli hraje 

indikátor, který sděluje ono rozmezí kvality práce (Kolář, Šikulová, 2005; Slavík, 1999).  

Systém kritérií přibližuje dětem strukturovaný výkon, kterého by měly 

dosáhnout. Indikátory v jednotlivých kritériích specifikují míru naplnění. „Sada kritérií 

pro určitý výkon obsahuje taková kritéria, která jsou pro aktuální cíle učení podstatná, 

popisuje různé úrovně zvládání dané dovednosti nebo určitého komplexního zadání 

v různých kritériích zvlášť, ale současně umožňuje učinit si snadno obrázek o žákově 

výkonu“ (Košťálová, 2008, s. 80).  

  

4.4.1 Práce s kritérii 

Z psychologie zabývající se procesy učení vyplývá, že si žák nejlépe osvojí ty 

dovednosti, k jejichž získání přispěl z velké části vlastním přičiněním a mohl si je na 

konkrétních činnostech sám vyzkoušet. Při zavádění kritérií musí učitel zohlednit věk 

žáků a jejich zkušenosti.  

Učitel může žáky s kritérii seznámit tak, že jim rovnou nabídne přiměřenou sadu 

kritérií, aby pochopili, že naplnění kritérií znamená kvalitní uskutečnění práce, tedy 

očekávaný výsledek. Další možností je tvorba kritérií v kooperaci učitele a žáků. U 

metody je vhodné, aby učitel připravil činnost, která by v žácích vyvolávala emoce, 

prožitek z procesu. Učitel využije pro představu žáků příklady různě kvalitně 

odvedených prací. Pokud děti základní dovednosti v této oblasti již ovládají, měl by jim 

dát pedagog příležitost, aby žáci kritéria k úkolu stanovili sami. Učitel by sehrával roli 

poradce, pouze by korigoval návrhy dětí. Učitel by se měl snažit, aby při učení se 

dovednosti hodnotit pomocí kritérií nabízel žákům pro ně podnětná prostředí jejich 

pokusů, aby využíval reálných pro děti dobře pochopitelných výzev.  

Kritéria učitel může využít v mnoha oblastech, snaží se vždy, aby korespondovala 

se záměry učení (Kolář, Šikulová, 2005; Košťálová, 2008).     
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4.5 Portfolio 

Hodnocení pomocí portfolia se zakládá na sběru prací žáků ve třídě. Základem 

pro žákovské portfolio jsou desky, do nichž si dítě umisťuje své výrobky, pracovní listy, 

písemné prověrky, slohové práce, myšlenkové mapy a spoustu dalších materiálů. 

Většinou stanovuje žák nebo učitel, případně společně, jak bude portfolio členěno a 

vybírá výtvory, které do portfolia nakonec umístí. Žák může být hodnocen skrze 

portfolio učitelem, pedagogem společně se samotným žákem nebo například i 

rodičem. Portfolio však také slouží žákovi, aby se učil sebehodnocení vlastní práce. 

Hodnocení pomocí portfolia vychází ze snahy o autentické hodnocení (Kolář, Šikulová, 

2005). 

„Žákovské portfolio je souborem dokladů o žákovu učení, které vznikají za určité 

období při dosahování vzdělávacích cílů. Slouží jako pomůcka pro sledování, 

dokumentaci a hodnocení procesu učení komplexní povahy, kdy jde nejen o znalosti, 

ale také o dovednosti. Vede se především pro sledování autentického učení“ 

(Košťálová, 2008, s. 112). 

 

4.5.1 Přínos v hodnocení na základě portfolia 

 Pedagogovi slouží portfolia žáků k mapování jejich procesů a výsledků učení a 

následně k dalšímu plánování vyučování. Hodnocení se stává nedílnou součástí dění ve 

třídě proto, aby napomáhalo dětem v učení. Učitel s žákem vede rozhovor nad pracemi 

zařazenými v portfoliu a může tedy poskytnout jasnou zpětnou vazbu opřenou o 

hmatatelné podklady. K evaluaci vlastní práce mají samozřejmě možnost přispět i žáci, 

ba dokonce dovednost sebehodnocení a sebereflexe je zde žádaným cílem.   

Portfolio se stává komplexním pomocníkem pro učitele, jenž se snaží o co 

nejobjektivnější sumativní hodnocení, které se tak často vyžaduje. Při konzultacích s 

rodiči může pedagog nabídnout profesionální seriózní debatu o pokroku, hluchých 

místech a úspěších jejich dětí v mnoha sledovaných oblastech (Košťálová, 2008). 
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 Učitel se snaží poskytovat dětem nástroje k vytyčení individuálních cílů ve 

vzdělávání, společně pozorují a debatují, jak žák ve své práci cíle naplňuje. Žák tak díky 

portfoliu může převzít část odpovědnosti za své vzdělávání a přijmout roli aktivního 

účastníka procesu učení (Slavík, 1999). 

 

4.5.2 Různé záměry ve využití portfolia 

Než učitel s žáky začne pracovat na portfoliu, měl by přemýšlet, k jakému účelu 

chce portfolio a s ním spojené hodnocení využívat. Co chce díky portfoliu zjistit. 

V závislosti na předchozích úvahách se pedagog zaměřuje na materiál, který každý žák 

do portfolia bude vkládat. Uvažuje nad členěním dokumentu, aby splnilo cíl, který by 

učitel chtěl, aby naplnilo a aby z něj vyčetl informace o žákovu pokroku. Otázka 

zodpovědnosti osoby za výběr je také na místě.  

Učitel by měl zvážit, jakým způsobem se zaměří na hodnocení žákova osobního 

dokumentu, jestli ho zajímá spíše komplexně, nebo dílčí části (Košťálová, 2008; [2]). 

 

4.5.3 Rozdělení dle účelu portfolia ve funkci hodnocení 

Pokud se s pomocí portfolia chce učitel a žák dopídit, jak zkvalitnit svoji práci a 

učení, pak by měly být v dokumentu zařazené konečné výsledky činností dítěte i doklad 

o průběhu práce, učení v podobě myšlenkových map, návrhů řešení, nákresů a dalších 

materiálů sloužících k lepší představě o samotném průběhu úkolu. Portfolio popsaného 

rázu má funkci formovat učení žáka (Košťálová, 2008). 

Další typ dle funkce se zaměřuje na výběr takových výrobků žáka, které 

dokládají jeho výkon, dále žákovy sebehodnotící a reflektující materiály. Učitel stanoví, 

které společné části jsou pro každé portfolio žáků závazné a které přenechá jejich režii.  

Uvedený typ portfolia slouží učiteli a částečně žákovi k následnému sumativnímu 

hodnocení (Košťálová, 2008). 
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4.5.3.1  Pracovní portfolio 

V pracovním portfoliu, které dokumentuje postup činnosti, by neměla chybět 

všechna díla, která vystihují vývoj v různých oblastech vzdělání. Ať už se jedná o 

výtvarnou výchovu, český jazyk, práci s textem, matematiku všude zde by měl být vidět 

na konkrétních dokumentech (prvotních pokusech, následných úpravách a finálním 

produktu) postupný průběh žákova učení, podpořený záznamem o konzultaci 

s pedagogem či ostatními žáky ve třídě. *2] 

Jak vlastně probíhá samotná práce s portfoliem? „Učitel předloží žákům zadání 

spolu s cíli učení a případně i kritérii. Seznámí je v potřebné míře s tím, jaké typy úkolů 

budou zpracovávat a jaké doklady o probíhajícím učení tedy vzniknou“ (Košťálová, 

2008, s. 115). 

Další práce na portfoliu se zaměřuje na prozkoumávání jednotlivých segmentů 

portfolia a všech založených dokumentů při učitelem vyhrazené hodině. Děti mají za 

úkol projít celé portfolio a jednotlivé části pojmenovat. Dále prohlíží materiály a 

připisují k nim, o jaký produkt se jedná a připisují k němu ocenění či připomínky. Cílem 

je, aby se žák seznámil se svými pracemi důkladněji a nasbíral dostatek poznatků o 

vlastním učení. Děti následně sdílejí informace o svém portfoliu se spolužákem nebo se 

skupinou. Učitel dává prostor žákům, kteří mohou přispět do třídní diskuse svým 

poznatkem o vlastním nebo spolužákově portfoliu. Dále každé dítě formuluje pochvalu 

ke svojí konkrétní práci a vymezuje další snahu do budoucna (Košťálová, 2008). 

 

4.5.3.2  Dokumentační portfolio 

Do dokumentačního portfolia žák zařazuje pouze ty dokumenty, jež vystihují 

fáze pokroku ve vymezeném cíli vzdělávání. První záznamy si žák vytváří po dosažení 

určitého cíle v učení. Oproti pracovnímu portfoliu sem dítě nevkládá všechny doklady o 

své snaze a výsledcích, ale volí pouze ty nejvýstižnější, které by jeho pokrok bez 

pochyby vystihly, jasně zdokumentovaly. Zařazené práce žák doplní o vlastní 
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hodnocení či pedagogovo. Při práci s portfoliem se následně snaží zaznamenat, 

z jakého důvodu si myslí, že zvolené záznamy vystihují jeho zlepšení. Částí portfolia je 

sebehodnocení žáka popisnou formou. Dítě sděluje, jak probíhal jeho proces učení, zda 

se setkal s místem, v němž si nevěděl rady, jak svízel vyřešil, co se mu dařilo a v čem 

vidí posun. Se sebehodnocením žákům pomáhá učitel, formuluje otázky, na něž by si 

žáci měli odpovědět. Pedagog také může po žácích požadovat, aby zařadili povinně 

určité dokumenty, které vykreslují záměr dokumentačního portfolia a cíle (Košťálová, 

2008). 

K čemu může portfolio dále sloužit? „Nad dokumentačním portfoliem se 

setkávají učitel s rodičem a žákem při čtvrtletní konzultaci. Při ní probíhá sumativní 

hodnocení žákovy práce – žák i učitel informují rodiče o silných stránkách a pokroku 

dítěte a dokládají to ukázkami v portfoliu. Stejně tak se vyjádří, co by žák měl dál 

zlepšovat“ (Košťálová, 2008, s. 119). 

 

4.5.3.3  Reprezentační portfolio 

Do reprezentačního portfolia si žák ukládá pouze svoje nejlepší produkty, 

kterými dokazuje kvalitu vlastního učení. Děti si však neumisťují do portfolia pracovní 

verze, ale rovnou již výsledná díla. Portfolio slouží k zakládání nejzdařilejších prací dětí 

buď na každý předmět zvlášť, nebo pro všechny předměty naráz v rozmezí 

stanoveného období. Portfolio uvedeného typu může na žáky působit jako motivace, 

vidí, že spoustu věcí již umí, dovedou si poradit v různých situacích a vlastní rukou 

zvládnou vytvořit nějakou hodnotu v podobě kvalitního výrobku. Reprezentační 

portfolio se užívá k hodnocení u příležitosti uzavření pololetí či celého školního roku. 

Dále se může využít jako pomoc k nalezení vhodné možnosti pro další vzdělávání, tedy 

k nalezení vhodného směru, kterému by se žák mohl věnovat v dalším stupni 

vzdělávání (Košťálová, 2008). 
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Učitel nebo instituce stanovují závazné složky, které portfolio musí obsahovat, 

aby mělo správnou vypovídací hodnotu. Evaluace obsahu se uskutečňuje dle 

předurčených parametrů, kritérií.  

Prezentačním portfoliem se mohou žáci pochlubit i rodičům na dnech k tomu 

určených. *2] 
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5 Závěr teoretické části 

 

Teoretickou část jsem poměrně značně strukturovala a snažila se řazení kapitol 

logicky uspořádat, aby byl text přehledný vzhledem k širšímu kontextu, který jsem pro 

hlubší porozumění věci zvolila. Literatura, kterou jsem prostudovala, mi nabídla 

množství informací, s jejichž pomocí jsem následně vypracovala teoretickou část.  

V první části zasazuji hodnocení do rozdílných koncepcí vzdělávání, kde nabývá 

evaluace různých forem a je užívána za rozdílným účelem. Reforma školství dotváří 

pohled na současné trendy ve vzdělávání a udává tedy jasný směr i pro volbu 

hodnocení. Nejvýraznějšími tendencemi jsou individualizace v přístupu ke každému 

žákovi, a tím pádem i snaha o rozvoj předpokladů dítěte v odpovídající míře. Hraje zde 

výraznou roli učitelovo pojetí vyučování, od něhož se odvíjí jak vliv hodnocení na 

proces učení, tak na celistvý rozvoj osobnosti dítěte.   

Další část jsem zaměřila na porozumění žákovy potřeby učit se. Snažím se 

vystihnout, jaké místo zaujímá hodnocení v jeho procesu učení.  

V navazující kapitole se věnuji hodnocení jako výraznému prvku v životě každého z nás, 

jež nám pomáhá se rozhodovat v maličkostech běžného dne i ve složitých životních 

situacích. Význam, který jsem nastínila, dále řeším v prostředí, kde se této dovednosti 

věnuje rozsáhlý prostor. Ve škole probíhá hodnotící proces systematicky a cíleně. Aby 

žáka evaluace pozitivně ovlivňovala, mělo by hodnocení splňovat kvality, které dále 

v teoretické části rozpracovávám.  

 V procesu hodnocení se žák nepohybuje v jakémsi vakuu, naopak při evaluaci se 

dítě dostává do úzké interakce s učitelem, se svými spolužáky i rodiči. Hodnocení 

usměrňuje žákovo učení, a také ovlivňuje vzájemné vztahy všech zúčastněných, což 

přináší zpětně vliv na jeho učení. Nastíněnému složitému systému příčin a následků se 

věnuji v dalších podkapitolách.  

  Významnou skutečností, která ovlivňuje hodnocení a proces učení, je individuální 

přístup ke každému dítěti, který by měl učitel svým žákům dopřát. Zmiňuji v kapitole 

vnímání potřeb všech dětí, včetně integrovaných, aby i díky hodnocení došlo k rozvoji 
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potenciálu v takové míře, jíž je daný žák schopen.  Následně uvádím funkce, kterých 

hodnocení může nabývat, aby proces učení zkvalitnily.  

 Poslední kapitolu jsem věnovala zvoleným způsobům hodnocení, které 

korespondují s reformou školství a dokumentem RVP ZV. Spolupodílejí se na kvalitě 

žákova vzdělávání, umožňují a podporují rozvoj osobnosti dítěte. Zásadním cílem je 

vzbudit u žáků zájem o učení a vést je k myšlence celoživotního vzdělávání. 

Sebehodnocení jako jednomu z vybraných způsobů hodnocení se věnuji poměrně 

výrazně. Vnímám příležitosti hodnotit sebe sama jako krok směrem k posilování 

zdravého sebevědomí dítěte. Zároveň si žák uvědomuje svoje silné stránky a oblasti, 

které jsou pro něj problematické. Na základě poznatků o sobě se může dítě 

zdokonalovat ve svých kladech, a zároveň pracuje na zmírnění či odstranění vlastních 

rezerv.  

V podkapitole věnované hodnocení pomocí kritérii se zaměřuji na přínos zmíněného 

způsobu hodnocení pro žáka i učitele. Oba účastníci vzdělávacího procesu mají díky 

předem stanoveným kritériím přehled, do jaké míry žák splnil úkol. Spatřuji v užívání 

kritérií prostředek k větší objektivitě hodnocení a ke kontrole dílčích povinností žáka 

v rámci zadané práce učitelem.  

V poslední části jsem se věnovala detailněji zpracování informací o žákovském portfoliu 

a jeho využití v sebereflexi žáků. Usuzuji, že k tomu, aby portfolio opravdu žákovi 

sloužilo k sebereflexi jeho procesu učení, velmi záleží na předem stanovených cílech 

portfolia pedagogem. V neposlední řadě však také závisí úspěšnost zmíněné funkce 

portfolia na osobním pojetí vyučování učitele a samotné práci s jednotlivými 

dokumenty.  
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Praktická část 

6 Výzkumné metody 

Jak jsem se snažila objasnit ve své teoretické části diplomové práce, hodnocení 

žáků výrazně působí na průběh i výsledky žákova učení, a tedy na kvalitu jejich dalšího 

života. Zaměřila jsem se na ty způsoby hodnocení, které pozitivně usměrňují učení 

v získávání kompetencí, dovedností, znalostí i rozvoji kladných osobních rysů dětí a 

vycházejí ze současných tendencí a potřeb ve společnosti. 

Cílem mé praktické části je zjišťovat vliv různých způsobů hodnocení na kvalitu 

učení žáků v konkrétní třídní skupině. Protože hodnocení žáků nevzniká ve vzdělávacím 

procesu samovolně a neúčelně, rozhodla jsem se na hodnocení žáků dívat jako na 

komplexní proces v rámci prostředí konkrétní školy a osobního pojetí vyučování paní 

učitelky, kterému evaluace výrazně podléhá, ale zároveň samotné pojetí zpětně 

ovlivňuje a spoluvytváří.  

Paní učitelka R. P. pracuje na základní škole, kde funguje školní vzdělávací 

program, pravidla a vnitřní filozofie vzdělávání, proto jsem se zabývala rozborem 

školního vzdělávacího programu v souvislosti s hodnocením a vedla rozhovor se 

zástupkyní školy. Účelem bylo zasadit osobní pojetí výuky paní učitelky a s ním spojené 

hodnocení do souvislostí se závaznými dokumenty školy a cíli, k nimž vede učení žáků 

na zdejší škole. K výše uvedeným účelům jsem volila následující výzkumné metody: 

 Pozorování 

 Neřízené rozhovory s žáky ve třídě 

 Polostandardizované rozhovory s paní učitelkou 

 Rozbory prací žáků i paní učitelky  

 Případová studie 



 

 

55 

 

 Pozorování 

Ve vybrané třetí třídě jsem pobývala vždy celé vyučování dvakrát až třikrát 

týdně, proto jsem zvolila jako výraznou výzkumnou metodu pozorování. Jelikož jsem ve 

třídě trávila poměrně dost času, snažila jsem se, aby můj pobyt působil co nejmenší 

rozruch, a tím pádem nevznikaly výrazné odchylky od normálního fungování třídy. 

Uvedená výzkumná metoda mi umožnila po celou dobu vyučování účinně získávat 

informace o průběhu vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech. Pozorovala jsem děti 

v činnostech, v nichž pracovaly samostatně, ve dvojici, ve skupině, v kruhu, při pohybu 

po třídě či reagovaly na zadání a otázky paní učitelky. Pozorovala jsem, jak jsou 

v souvislosti s jednotlivými činnostmi užívány různé způsoby hodnocení. Měla jsem 

možnost sledovat, jakým způsobem hodnocení zasahuje průběh aktivit a jak vypadá 

hodnocení samotného výkonu žáka.  Zajímalo mě, jak si žáci umí poradit s činnostmi 

v hodině a na ně navazujícím hodnocením spolužáka, hodnocením průběhu aktivit a 

sebehodnocením. Pozorovala jsem žáky v interakci mezi sebou i s paní učitelkou, která 

vzdělávacímu procesu udávala směr. 

 

 Neřízené rozhovory s žáky ve třídě 

Abych se dozvěděla z primárního zdroje informace o hodnocení a jeho vnímání 

žáky, volila jsem neřízené rozhovory s dětmi ve třídě. Snažila jsem se vystihnout 

vhodnou chvíli, kdy bych žáky dlouho nerušila od práce. Ideální prostor nabízely 

přestávky, protože se děti často přesouvaly do zadní části třídy na plochu s gauči a 

kobercem, kde jsem byla i já. V průběhu některých aktivit jsem procházela mezi 

lavicemi a ve vhodný okamžik se ptala na jednotlivosti, které mě přímo zaujaly, když 

jsem konkrétní žáky viděla pracovat.  Zmíněná metoda mi umožnila, abych se dozvídala 

informace od všech dětí ve chvílích, jež upoutaly moji pozornost v souvislosti s předem 

stanovenými otázkami v případové studii, na něž jsem se snažila nalézat odpovědi.  
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 Polostandardizované rozhovory s paní učitelkou 

V komunikaci s paní učitelkou jsem volila jak polostandardizované rozhovory, 

tak neřízené rozhovory. Druhou z uvedených metod jsem užívala při reakci na některé 

pozorované činnosti žáků.  Snažila jsem se zjistit, jak vnímala průběh a výsledek právě 

ona sama. Ověřovala jsem si, zda jsem smysl činností a jejich hodnocení pochopila 

v celé šíři, protože některé aktivity měly dlouhodobý charakter.  

Polostandardizovanými rozhovory jsem se zaměřovala především na zjišťování 

detailnějších informací o osobním pojetí vyučování a z něj vycházejících užívaných 

způsobů hodnocení. Měla jsem předem připravenou sadu s převážně otevřeným 

typem otázek, jež na sebe navazovaly tématy. V realizaci samotných rozhovorů jsem 

však po položení otázky nechávala paní učitelce prostor pro vyjádření. Navázala jsem 

otázkou, která reagovala na předchozí poznatky, abych měla do skutečnosti hlubší 

vhled. V rozhovoru s paní zástupkyní jsem také využila polostandardizovaný rozhovor, 

což mi umožnilo lépe zjišťované informaci porozumět. Zde uvádím několik otázek, 

které jsem v souvislosti s polostandardizovaným rozhovorem s paní učitelkou využila:  

1 Z jakého důvodu a kdy jste začala zavádět ve třídě otevřené vyučování?  

2 Jaké výhody v otevřeném vyučování spatřujete?  

3 Jaké nevýhody byste v aplikaci otevřeného vyučování ve Vaší třídě našla? 

4 Jakým způsobem se v souvislosti s Vaším osobním pojetím vyučování projevuje 

hodnocení? Kterému hodnocení dáváte přednost a proč? 

5 Které kompetence se snažíte díky hodnocení rozvíjet?  

6 Které hodnocení nejčastěji používáte, abyste odhalila individuální pokrok či 

nedostatky žáka? 
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Rozbory prací žáků i paní učitelky 

Rozbory prací žáků a paní učitelky mi ještě více upřesnily, k jakým cílům paní 

učitelka žáky ve vzdělávání směruje a které prostředky k tomu volí. V analýze 

dokumentů jsem směrovala své zjišťování k používanému hodnocení ve třídě. Měla 

jsem možnost pročíst informace o zaměření a historii školy, ŠVP Šance, některé týdenní 

plány učení, karty s úkoly k samostatné práci dětí, dílčí vypracované úkoly žáků, 

veškeré práce, které během dne žáci vytvořili.  Po svolení jednotlivých dětí jsem 

nahlížela do všech složek žákovských portfolií.  

 

Případová studie 

Uvedená výzkumná metoda se užívá za účelem kvalitativního výzkumu. Zvolila 

jsem si metodu případové studie, protože mě zajímalo, jak funguje hodnocení v pojetí 

vyučování konkrétní paní učitelky, která pracuje se specifickou třídní skupinou. 

Případovou studii jsem zaměřila na kontext osobního pojetí vyučování paní učitelky a 

z něj vycházející způsoby hodnocení, které jí i žákům pomáhají pozitivně ovlivňovat 

vzdělávací proces každého jednotlivce ve třídě. Případovou studii jsem členila dle 

předem stanovených otázek, které uvádím v sedmé kapitole. K vytvoření případové 

studie jsem využila poznatků získaných všemi předchozími výzkumnými metodami, 

které jsem výše popisovala.  

 

6.1 Představení školy ZŠ náměstí Curieových 

6.1.1 Informace o vývoji školy 

Historie školy sahá do dávných časů spjatých ještě s reformami Marie Terezie o 

zavedení povinné školní docházky. Na náměstí Curieových, dříve Svatojánské náměstí, 

vyrostla nová budova školy, aby vznikl další prostor pro vzdělávání dětí. Původní škola 

Na Františku s třídami chlapeckými a dívčími svoji kapacitu již přesáhla, proto se v roce 

1893 rozhodlo o nutnosti výstavby výše uvedené školní budovy. V blízkosti se nachází 
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kostel u sv. Kříže Většího, název se začlenil i do pojmenování školy, Škola obecná pro 

chlapce u sv. Kříže Většího. Jak název napovídá, škola původně sloužila chlapeckému 

osazenstvu, dívky zůstaly v původní Obecné škole u sv. Haštala. Tento stav se 

pochopitelně do současné doby nezachoval. [3] 

Do dnešních dnů škola prodělala mnoho změn z hlediska organizace výchovně-

vzdělávacího procesu, jakož i po stránce vnitřní rekonstrukce samotné budovy a 

materiálního zabezpečení činnosti. Uvedená základní škola byla později přejmenována 

dle slavné a velice nadané vědkyně Marie Curie Sklodowské. [3] 

V současnosti má ZŠ nám. Curieových první i druhý stupeň základního vzdělání a 

stále sídlí v původní budově v ulici Dušní. Školu navštěvuje celkem 347 dětí, z toho 265 

dětí tvoří 1. stupeň. Žáci navštěvují první stupeň ve třech paralelních třídách v každém 

ročníku a druhý stupeň následuje ve dvou paralelních třídách.  

K základní škole patří i osmileté Gymnázium profesora Jana Patočky.  

 

6.1.2 Jak odpovídá škola současným požadavkům doby? 

Technická vybavenost učeben, odborných míst a kabinetů se neustále zlepšuje. 

V mnoha třídách děti každodenně pracují na interaktivní tabuli. Kromě kmenových tříd 

se ve škole nacházejí i odborné místnosti pro rozvoj žáků po technické stránce (IT – 

učebna). Tělesná výchova a zájmová sportovní činnost probíhá v tělocvičně, v místech 

pro stolní tenis, v gymnastické hale a venkovním dvoře. Bruslení se žáci učí na 

uzpůsobeném hřišti Na Františku. Nezaostává ani žákova zručnost, protože ji může 

uplatňovat a rozvíjet v dílnách na keramiku a řezbářství. [3] 
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6.1.3 Jací učitelé a žáci tvoří zdejší školu? 

Učitelský sbor tvoří jak velmi zkušení učitelé tak začínající pedagogové. Po 

pedagogické stránce se škola snaží motivovat a umožňovat další vzdělávání svých 

pedagogických pracovníků v neposlední řadě k účelům kvalitní práce s integrovanými 

žáky: nadanými, s žáky s postižením i žáky cizinci. Ve třídách s integrovanými žáky 

s postižením, se na 1. stupni nachází patnáct dětí a na 2. stupni taktéž. Zmíněným 

žákům vypomáhají také asistenti.  

Na škole funguje odpolední vyžití ve formě družiny, kde se o program dětí starají 

vychovatelé. Volnočasové aktivity provozují pro zájemce z řad žáků lektoři. Ve škole je 

v případě potřeby žáků i výchovná poradkyně a „metodik primární prevence“. *3] 

Škola se zaměřuje nejen na integraci žáků s postižením, jak jsem zmiňovala výše, 

ale od roku 2006 navštěvují třídy prvního stupně mimořádně nadaní žáci.  

Oceňuji snahu o vznik dobře spolu vycházejícího kolektivu žáků na různé úrovni, aby 

nedocházelo k separaci. Ve společnosti se každý denně setkáváme s různými lidmi, 

kteří jsou na odlišných intelektových úrovních, což nám sice někdy může i mírně 

ztrpčovat život v obtížích vzájemně pochopit naše jednání či na druhou stranu 

v požadavcích srovnat se s ukazateli naší vlastní neschopnosti, menší úrovně 

schopností, dovedností i znalostí, které našim sebevědomím umí mnohdy zamávat. Ale 

svět nám jako zvídavému tvorovi nabízí naplňování naší touhy poznávat stále něco 

nového, odlišného, překvapivého, což se ani bez odlišností mezi lidmi neobejde. Denně 

se s ostatními lidmi snažíme spolupracovat, vytvářet vztahy nebo jen komunikovat 

v dané situaci. Z tohoto důvodu si myslím, že by ani u dětí nemělo docházet k výrazné 

separaci. Což však neznamená, že by se měl všem dětem dávat stejný druh péče, 

protože odlišnost si žádá i různé přístupy v práci s nimi.  

Devadesát čtyři žáků se ve škole učí podle svého individuálního plánu. Mimořádně 

nadaným dětem, kterých je ve škole devadesát čtyři, z toho třicet na 1. stupni, se v ZŠ 

Curieových věnuje péče na takové úrovni, aby došlo k rozvoji jejich výrazného 



 

 

60 

 

potenciálu. Děje se tak v rámci některých předmětů, na něž odchází nadaní žáci ze 

svých kmenových tříd a shlukují se ve skupinách, o které pečují vyškolení pedagogové.  

Protože do školy docházejí žáci většinou ze spádové oblasti Praha 1, není výjimkou 

integrace žáků cizinců, na které je brán ohled i při snaze pomoci jim v českém jazyce 

speciálním školním předmětem a zohledněním při hodnocení. 

 

6.1.4 Jak se škola snaží spolupracovat s rodiči žáků? 

Škola se snaží o kvalitní vztahy, komunikaci a spolupráci s rodinnými příslušníky 

žáků, což, jak vyplývá i z mé teoretické části, výrazně přispívá k žákovu učení. Součástí 

školního dění jsou rodičovské schůzky, individuální konzultace i elektronická 

komunikace se zákonnými zástupci žáků.  Škola se snaží s rodiči úzce spolupracovat a 

umožnit jim nahlédnout do běžného dění školy při dni otevřených dveří, při 

ukázkových hodinách a speciálních dnech školy (dvorní slavnosti, Vánoční trhy a 

spousta dalších).  

 

6.2 Školní vzdělávací program ŠANce 

Název programu vychází z jasného zaměření školy na výuku cizích jazyků, tedy na 

španělštinu, angličtinu a němčinu. Komplexní název upozorňuje na fakt, že ve škole má 

šanci na vzdělání každé dítě bez rozdílů národnosti, občanství, náboženského vyznání, 

poruchových vad učení a specifik spojených s nadáním. 

Program obsahuje jasně stanovené tendence a cíle realizované v konkrétních 

podmínkách školy. Klíčové kompetence znalosti a dovednosti jsou žáky osvojovány 

v nejrůznějších činnostech při vyučování, které se snaží vystihnout a podpořit 

individuální potenciál každého žáka ve škole. Školní vzdělávací program obsahuje 

přímo kroky, kterými se snaží škola o dosažení takové úrovně kompetencí, jaké je daný 

školák schopen si osvojit. *4] 
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Na individuální přístup k žákům se ve škole bere veliký ohled, což vychází i 

z pestrosti žákovského osazenstva školy. K podpoře uvedeného přístupu následně 

učitelé volí nejrůznější metody vyučování a hodnocení, aby do procesu učení zapojili u 

dětí širší spektrum smyslového vnímání a vzdělávali se tak způsobem, který je pro ně 

zajímavý, podnětný a vnitřně motivující. Obsah vzdělávání se snaží žákům propojovat 

 realitu kolem sebe v činnostech, které žákům přináší pochopení smyslu procesu 

vzdělávání, aby se naučená látka nestala pouhými ohraničenými znalostmi, výkřiky do 

prázdna.  

Při učení pedagogové přispívají ke vzdělávání dětí vlastním příkladem, chováním a 

jednáním s nimi, s ostatními lidmi ve škole a rodinnými příslušníky žáků. Zaujalo mě, že 

se na škole ujal samostatný předmět etická výchova. Pedagogové se zde snaží kladně 

ovlivnit chování dětí uvedeným předmětem, který na škole funguje již delší dobu. *4] 

 

6.2.1 Hodnocení v ŠVP ŠANce 

Ve školním vzdělávacím programu se zohledňuje hodnocení žáků, které slouží 

mimo jiné jako motivační prvek v procesu učení, zároveň však přináší žákům, rodičům i 

učiteli zpětnou vazbu o míře zvládnutí určité látky. Zpětnou vazbou se učitel snaží 

vystihnout, jak umí dítě získané vědomosti užívat, kde přetrvávají nedostatky. 

Poskytuje konkrétní rady, jakým způsobem učení napomoci, aby došlo ke zlepšení. 

V programu se zdůrazňuje hodnocení na základě vytvořených kritérií hodnocení 

s přihlédnutím k osobnostním specifikám žáka, k jeho možnostem a sociálnímu 

prostředí, v němž žije. Žák se setkává při hodnocení i s porovnáváním svého výkonu 

s výkonem spolužáků, aby poznal, že i ostatní děti spoustu věcí znají a umí. *4] 

Hodnocení dětí ve skupinách pro nadané žáky tvoří zajímavý moment v práci jejich 

pedagogů. K hodnocení nadaných žáků pedagogové často využívají portfolio. Do 

dokumentu si žáci zakládají práce, které se jim podařily, které pro ně představují výzvu 

či zajímavý úkol. Dle slov paní zástupkyně žáci zpracovávají zadané úkoly osobitým 
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způsobem odpovídajícím jejich nadání v dané oblasti, proto by hodnocení omezené 

pouze na klasifikaci dětem nesdělovalo příliš informací o kvalitě výkonu, kterého 

dosáhly. Pro žáky by hodnocení ztrácelo význam, pokud by viděli, že se práce 

jednotlivých dětí liší, ale všichni jsou ohodnoceni výbornou. Z tohoto důvodu učitelé 

přistupují k poskytování zpětné vazby dětem. Domnívám se, že děti mají lepší 

představu o cílích, k nimž směřují, a na základě získaných informací vědí co a jak dále 

zlepšovat. Žáci mají velký prostor pro sebehodnocení a sebereflexi svých výkonů i 

užitých postupů.  

Program ŠANce určuje pravidla a podmínky pro hodnocení pomocí klasifikace a 

slovního hodnocení, které dále rozpracovává, aby došlo k co největší objektivitě. 

Ve ŠVP je kriteriální hodnocení rozpracované do jasně formulovaných bodů, které 

se týkají hodnocení oblastí mluveného i písemného projevu, čtenářských dovedností, 

kooperativních dovedností, pracovních a experimentálních aktivit.   

Zabývá se oblastmi, které se u žáků a jejich práce celkově hodnotí: zvládnutí učiva, 

úroveň myšlení, vyjadřovací schopnosti, praktické použití znalostí k řešení 

problémových úkolů a úroveň přispívání k vlastnímu vzdělávání, zájem a snaha. 

V klasifikaci autoři sdělují, z kterých činností ve vyučování i mimo něj lze získávat 

známky. Pokud učiteli více vyhovují jiné způsoby hodnocení, měl by mít v každém 

případě dostatečné množství podkladů. *4] 

Klasifikaci na konci pololetí či školního roku učitel provádí dle kvality výkonů, 

dosažených výsledků a přihlíží k celkové práci žáka.  Závěrečné hodnocení je 

v programu rozepsáno do dalších podrobnějších bodů o podmínkách určování. Pro 

názornost bych uvedla jeden z bodů, kterými se zabývá závěrečné hodnocení:  

„Úroveň myšlení: 

1. pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti; 

2. uvažuje celkem samostatně; 
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3. menší samostatnost v myšlení; 

4. nesamostatné myšlení;  

5. odpovídá nesprávně i na návodné otázky“ *4, s. 357]. 

 

Žákovi by neměla být na závěr stanovena známka pouze na základě průměru získané 

průběžné klasifikace, ale mělo by se k hodnocení přistupovat komplexně stejně jako 

k osobnosti dítěte. 

V programu se myslí i na hodnocení spojené s kázní a chováním. Škola zde uvádí i 

podmínky pro hodnocení spojené s přestupem žáka na jinou školu či důvod a způsoby 

komisionálního zkoušení. *4] 
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7 Výzkumný vzorek  

Výzkumným vzorkem mi byli žáci ze třetí třídy, poměrně heterogenní skupina 

v počtu 23 dětí a třídní učitelka. Ve třídě se nachází dvě cizinky, konkrétně z Bulharska 

a Ruska. Dále se zde nacházejí čtyři nadaní žáci a jeden integrovaný žák s diagnózou 

ADHD a hraniční Aspergerův syndrom, kterému v učení pomáhá krom paní učitelky 

také osobní asistentka. V případové studii jsem se zbývala hodnocením v kontextu 

osobního pojetí vyučování v rukách paní učitelky.  

Snažila jsem se odpovědět si na otázky:  

 Jak ovlivňuje osobní pojetí vyučování proces učení a hodnocení žáků?  

 Které způsoby hodnocení ovlivňují učení žáků?  

 Které hodnocení pomáhá učiteli odhalit individuální posun jednotlivých žáků? 

 Jakým způsobem se při vyučování žáci učí seberegulaci, sebehodnocení a 

zodpovědnosti? 

 

7.1 Specifika třídy 

Paní učitelka nemá ve třetí třídě úplně snadnou práci, protože složení třídy je 

velice rozmanité. I když jsou žáci snaživí a šikovní, rozdíly mezi nimi kladou na paní 

učitelku, na přípravu i samotnou realizaci vyučování vysoké nároky. Jak jsem uváděla, 

ve třídě se nachází jeden integrovaný žák s Aspergerovým syndromem a ADHD, s nímž 

pracuje mimo paní učitelky i asistentka. Žák dosahuje skvělých výsledků v učení, 

problém nastává v přijetí pravidel a následném chování. Často dochází k náhlým 

návalům vzteku, které se projevují jeho křikem a odmítáním spolupráce na aktuálním 

úkolu.  

Dvě cizinky a děti ze smíšených rodin ve třídě docházejí i na český jazyk pro 

cizince. Dle slov třídní učitelky jsou děti velice snaživé a se skupinou se dobře sžily.  
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Škola se zaměřuje, jak jsem již psala, na zvláštní péči o nadané děti, které ani ve 

třídě, již jsem měla to štěstí poznat, nechybí. Nadaní žáci odcházejí na některé hodiny 

mimo svoji kmenovou třídu do skupinek podobně nadaných vrstevníků, kterým se 

věnují učitelé někdy až tři hodiny denně. To znamená, že na několik hodin českého 

jazyka, matematiky, předmětu Člověk a jeho svět odchází žáci ze třídy. Do procesu 

hodnocení nadaných žáků tak zasahuje třídní učitelka a pedagogové ze skupiny pro 

nadané děti. 

Výhodu vidí paní učitelka v dostatku času na ostatní děti. Zejména v první třídě 

vnímala mezi žáky větší rozdíly, některé děti již uměly číst a díky odchodu zmíněných 

dětí do svých skupin pro nadané se mohla více věnovat žákům, které učila abecedu. 

S postupem času má pocit, že mezi dětmi nejsou nepřekonatelné rozdíly. 

I když paní učitelka v rozvoji nadaných dětí vidí veliké pozitivum, dokáže hovořit i o 

každodenní praxi, která s sebou nese také negativa. Nadaní žáci jsou, dle slov paní 

učitelky, neustálým cestováním mezi třídami trochu rozpolcení. Ve své kmenové třídě 

žáci také dělají zajímavé věci a na dětech, kteří odcházejí, je vidět, že by rády zůstaly a 

pokračovaly v aktivitách. V průběhu druhé třídy se zdála být třída nesjednocená, 

protože nadaní žáci se úplně nemohli srovnat s ostatními ve třídě. Třída nebyla zcela 

sžitá.  

Paní učitelka mnohdy zažila situaci, kdy byl nadaný žák velice překvapený, že ostatní 

děti ve třídě také mnohé vědí a dovedou si poradit s těžšími úkoly. Na druhou stranu 

právě interakce s ostatními dětmi a konfrontace vlastních dovedností s jejich přináší 

žákům cenné informace o spolužácích, kteří mají beze sporu také svoje kvality.  Výhody 

z nastíněné situace lze, dle mého názoru, beze sporu využít ve prospěch věci. Paní 

učitelka se může věnovat více pomalejším žákům a chlapci s ADHD a Aspergerovým 

syndromem. 
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7.2 Jak ovlivňuje osobní pojetí vyučování proces učení a hodnocení 

žáků?  

Paní učitelku okouzlila myšlenka otevřeného vyučování. O určitou 

přizpůsobenou formu zmíněného vyučování se také snaží. K otevřenému vyučování 

dospěla v průběhu druhé třídy kvůli velkým rozdílům mezi žáky a klasická práce se 

skupinou, kde se nacházel větší počet žáků cizinců, nadaných a jeden postižený žák, 

nebyla dle slov paní učitelky již reálná a hlavně vyhovující pro všechny strany. Paní 

učitelka přemýšlí, jak by ještě více prvků otevřeného vyučování vnesla do své praxe, i 

když základním myšlenkám se snaží již teď dostát. Musí však přihlížet ke specifikám 

třídy, organizaci výuky ve škole, protože téměř každodenní odchody nadaných dětí 

mírně práci komplikují. Paní učitelka by mnohem častěji ráda využívala blokového 

vyučování, které se v současné době snaží přizpůsobit konkrétním podmínkám jednou - 

dvakrát týdně. 

Cílem, k němuž paní učitelka směřuje, je dát prostor individuálnímu tempu 

žáků, což velmi koresponduje i se záměry  ŠVP ŠANce. Počítá s  odlišnostmi mezi 

jednotlivými žáky. Přístupem, kterým se nestírá individuální tempo dítěte a jeho 

momentální rozpoložení, se snaží o adekvátní péči o  žáka ve volbě činností i při 

využívání různých forem hodnocení.  

V otevřeném vyučování se snaží paní učitelka žákům propojovat učivo do širších 

kontextů, aby nezůstalo jen separovanými objekty v mysli dítěte. Ale jak jsem již 

uváděla, zatím se tak neděje za pomoci blokového vyučování na sto procent.  

Paní učitelka pomáhá děti nasměrovat, ale velkou část práce přenechává jejich 

režii. Měla jsem možnost sledovat žáky třetí třídy, paní učitelka je i díky osobnímu 

pojetí vyučování vede k větší samostatnosti a s ní spojené odpovědnosti ve vlastním 

jednání,  myšlení při skupinových či samostatných činnostech, ale také v oblasti 

hodnocení a sebehodnocení.  Mnou vnímané pozitivum se dle mého názoru zúročí 

v celém školním a následně pracovním i soukromém životě. 
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Žáci mají volnou ruku při volbě úkolů k vypracování dle průběžných plánů. Tedy 

úsek času ve vyučování věnují „volné práci“ dle svého uvážení a momentální nálady. Na 

vypracování některých činností z plánu volné práce mohou žáci pracovat ve skupinách, 

což nahrává vzájemné kooperaci a specifikám s ní spojených. V příloze č. 2 uvádím 

zmiňovaný autentický plán volné práce. Na aktivity z plánu volné práce paní učitelka 

vždy nechává každý den čas. Týdenní plán a plán volné práce s sebou nesou závazná 

pravidla, která žáci dodržují. Uvědomují si, že si musí plnit svoji povinnost 

samostatného nebo skupinového vypracování. Týdenní plán přikládám v příloze č. 1. 

Přemýšlela jsem, zda uvedená kombinace otevřeného vyučování s dalšími vlivy 

autentického učení může fungovat s žádanými výsledky. Myslím si, že velice záleží na 

konkrétním učiteli, jak se s přístupy vyrovná a vytvoří si vlastní pojetí, které bude 

vyhovovat nejen jemu, ale hlavně žákům. Paní učitelka sama sděluje, že ještě má před 

sebou spoustu práce a snaží se přizpůsobovat potřebám dětí. Můj názor vychází 

z poznávání praxe ve třídě, která má svoje specifika a přenesení jednoho hotového 

systém v tomto případě není možné. Svoboda ve volbě metod a strategií mě velice 

oslovuje, ale daný učitel musí citlivě kombinovat jednotlivosti, aby nevznikl nesourodý 

systém vyučování s protikladnými momenty. 

Činnosti v rámci týdenního plánu a plánu volné práce kladou větší nároky na 

práci paní učitelky ve zhotovení zásobníku úloh a detailnějšího rozplánování učiva 

během týdne, měsíce, roku, což sama připouští jako nevýhodu právě kvůli větší časové 

náročnosti. Osobně přístupu delšího plánování vyučování dávám přednost, protože má 

učitel jasnější představu, kam by se žáci měli v učení dostat a jaké kroky by jim v tom 

měly pomoci, následně se může více soustředit na způsob vyučování a propojování 

poznatků.  

Paní učitelka má úkoly zalaminované, což umožňuje opakované využívání pomůcek bez 

zbytečného plýtvání papírem. Během měsíce se úlohy obměňují.  
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 Díky samostatné práci získává paní učitelka dostatek času na pomoc chlapci 

s ADHD, cizincům, ostatním dětem v situaci, kdy děti požádají o samostatnou 

konzultaci. 

Z osobního pojetí vyučování konkrétní paní učitelky jsem vyvodila důraz na následující 

oblasti:  

 Individuální přístup při učení a hodnocení 

 Samostatnost žáků 

 Zodpovědnost 

 Aktivita žáka převažující nad učitelovou 

 Propojování poznatků a dovedností 

 

7.2.1 Souvislost přizpůsobení třídy s osobním pojetím vyučování  

Třída je výrazně přizpůsobena k otevřenému vyučování. Děti sedí v hnízdech. Ze 

tří lavic je sestaveno zázemí pro tři, maximálně čtyři děti. Smyslem hnízd je vytvářet 

bezpečné místo pro vzdělávání a hlavně podpora vzájemných dobrých vztahů, protože 

atmosféra ve třídě se také výrazně odráží v učení žáků. Žáci na sebe vidí, dokonce i při 

diktátu. Všimla jsem si, že se děti nedívají ke spolužákům.  

Žáci se mohou volně pohybovat po třídě. Díky přizpůsobení zázemí často pracují 

na úkolech pro celou skupinu v jednotlivých hnízdech.  

V zadní části leží koberec, dva gauče a tři stolky, kde si žáci chystají scénky, pracují ve 

skupině nad zadaným problémovým úkolem, hovoří s paní učitelkou při ranním kruhu. 

Musím říct, že prostor koberce se při vyučování využívá v průměru jednou za hodinu. I 

zde hraje velikou roli snaha o provázanost třídy kooperací a společným prožíváním 

aktivit. Děti se přechody na koberec a různými činnostmi, které v sobě krom vzdělávací 
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složky mívají i pohybový projev, mohou výborně protáhnout a ulevit tělu od sezení 

v lavici.  

Ve třídě jsou umístěny šanony rozdělené na předměty matematika, český jazyk, čtení, 

psaní, kde si děti volí karty s prací na samostatné vypracovávání. Jsou zde ještě krabice 

s dalšími úkoly. Ke kartám bych ještě v duchu otevřeného vyučování připojila různé 

hlavolamy, které by žáci mohli zkoumat v případě zájmu a dokončení vlastní práce. 

 

7.2.2 Jak souvisí týdenní plány a „volná práce“ s hodnocením? 

Žáci od paní učitelky dostávají týdenní plán a seznam úkolů volné práce. 

V týdenním plánu jsou na každý den napsána témata, kterým se během týdne budou 

věnovat. V tabulce si děti všímají také červeně psaných aktivit, což signalizuje činnost, 

která se bude hodnotit paní učitelkou. Děti mají možnost se na známkované činnosti 

připravit přinejmenším psychicky. Z tohoto důvodu se domnívám, že se děti nikdo 

nesnaží nemile překvapit, zbytečně stresovat a nachytat je při neznalosti. Neohlášené 

testování a s ním spojené hodnocení jako výhrůžka či trest jsou v této třídě naštěstí 

pasé. Na druhou stranu paní učitelka dává najevo, že očekává adekvátní přípravu žáků 

a nabízí využití její případné pomoci, konzultace při opakování látky, o kterou žák nebo 

skupina poprosí.  

V seznamu úkolů volné práce se žák orientuje v povinnostech, protože si 

dokončené úlohy zaškrtává, což slouží v orientaci při nahlédnutí i paní učitelce. Paní 

učitelka má přehled, co již žák zvládl a kde se ve svém učení nachází. Dle zadání si dítě 

vypracuje samostatnou práci do sešitu. Paní učitelka dětem dává svobodu 

v rozhodování, kterým činnostem se během prostoru ve vyučování věnují. Zároveň 

získávají žáci zodpovědnost za splnění povinností ve vymezeném období. Žák si 

rozmýšlí, jak se bude úlohy snažit plnit, aby mu žádná nezbyla. Zamýšlí se sám nad 

plánováním svých povinností a za to přebírá zodpovědnost. Paní učitelka sděluje mezi 

řádky, že žákům důvěřuje i v následných kontrolách. Volnou prací, aktivitami v ní a 
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plněním týdenních plánů se paní učitelka snaží, aby se učení stalo vnitřním zájmem 

žáka. Hodnocení a sebehodnocení se pak stává pomocníkem v učení a  

 osamostatňování žáků.  

Plnění úloh volné práce paní učitelka hodnotí klasifikací, ale po té žákům 

sděluje, v jakých jevech se objevily nejvýraznější chyby. Po poskytnutí zpětné vazby si 

zmíněné jevy společně připomínají. Líbí se mi, že se paní učitelka k vypracování vrací a 

s chybami pracuje. Dle mého názoru dětem pomáhá v učení, když se mohou vrátit 

k chybě, kterou udělaly, místo toho, aby se cvičení již neřešila a propadla se do 

zapomnění i s chybami, které pak žáci častěji opakují.  

Kontrolu vypracovaných úkolů provádí dle zadání denního plánu paní učitelka, 

spolužák nebo samotný žák. S možností samostatné kontroly nebo ve dvojici, lze 

vyvodit řadu dovedností, které žáci získávají. Jedná se o korekturu, vzájemné 

vysvětlování, vnímání spolužáků jako partnerů při učení a uvědomování si svých 

znalostí a rezerv. 

 

7.3 Které hodnocení přispívá k žákovu učení? 

7.3.1 Slovní hodnocení 

Paní učitelce doslova učarovalo slovní hodnocení, které chtěla zavést ve třídě, 

aby eliminovala klasifikaci, ale bohužel se záměr nesetkal s nadšením u rodičů. 

Z tohoto důvodu používá k hodnocení žáků grafy a bodové systémy v pomoci při 

klasifikaci žáků. U prací většího významu, například čtvrtletní písemné práce tvoří body 

vodítko pro známku.  Grafům se dále věnuji v další části praktické práce. 

Slovní hodnocení však rozhodně nezavrhla, používá jej v hodnocení 

nejrůznějších výtvorů žáků. Každé dítě ve třídě zpracovává již delší dobu knihu o 

smyšleném hrdinovi. Věnují se během tvoření různým slohovým útvarům. S knihou je 

spojena i práce při výtvarné výchově, kde vyrábějí ilustrace k jednotlivým příběhům 
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množstvím rozličných technik. Po dokončení dlouhodobé práce na vlastním díle bude 

následovat prezentace a výstavka. Paní učitelka výrobek žáků nechce hodnotit 

známkou, protože by jí nevystihla to, co může sdělit slovním hodnocením. Každý žák 

obdrží informace o tom, co konkrétně paní učitelka oceňuje, čeho by se měl vyvarovat 

a co ji překvapilo. Myslím si, že paní učitelce slovní hodnocení opravdu sedí, protože 

používá při zpětné vazbě, kterou žákům poskytuje každý den, popisný jazyk, jímž se 

snaží vystihnout „jádro pudla“ tak, aby žáky posunula v učení dál. 

V souvislosti se slovním hodnocením by mi osobně vyhovovalo v situaci, kdy 

jsou rodiče nakloněni spíše klasifikaci, spojit oba zmíněné způsoby. Domnívám se, že 

klasifikace se mnohdy pro učitele stává stísňujícím prostředím, které jim neposkytuje 

dost prostoru, aby vyjádřili, čeho si u školáka cení, v jaké oblasti, co přesně se mu již 

daří, kde by se měl ještě snažit a jakým způsobem na to jít. Myslím si, že uvedené 

informace si rádi přečtou i rodiče, pokud mají zájem o učení svého dítěte a rádi by se 

dozvěděli, jak žák funguje v prostředí, v němž jej nemohou doprovázet.  

 

7.3.2 Kritéria 

K některým činnostem ve třídě žáci naplňují sadu kritérií, která se většinou 

vztahují ke skupinové práci. Kritéria se týkají jak činnosti, nad kterou žáci společně 

pracují, tak samotné kooperace. Druhé zmíněné jsou spíše pravidly, ale paní učitelka 

jejich dodržování sleduje pomocí udělování bodů. V týdenní tabulce zaznamenává 

získané body skupin po jednotlivých dnech a předmětech. Za plnění jednoho kritéria 

skupina získává jeden bod. Pokud dojde ve skupině k porušení nebo nenaplnění, bod 

odečítá. V pátek s žáky tabulku vyhodnocují. Zde by mohl vzniknout zajímavý moment 

pro žáky ze skupin s menším počtem bodů, aby přemýšleli, proč dosáhli tak nízkého 

skóre a co dělat, aby se jejich práce zlepšila. Radou jim mohou přispět i ostatní skupiny, 

kterým se dařilo dobře. Bylo by zajímavé sledovat, zda si úspěšná skupina uvědomuje, 

proč získala tak uspokojivý výsledek.  
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Protože žáci často pracují ve skupinkách nad úkoly, kde se snaží něco vytvářet, 

přijít na řešení, při hodině tak zákonitě zavládne větší pracovní ruch, než kdyby děti 

pracovaly s paní učitelkou frontálně. Větší hlučnost při kooperaci zamýšlí paní učitelka 

kladně ovlivnit uvedeným bodováním. Každý máme v sobě zabudovaný strop hlučnosti, 

jehož překročení člověku přestává být příjemné a ztěžuje to jeho soustředění a 

následnou práci. Zvýšení hluku nad individuální strop vnímání dle mého může učitele i 

žáky znervózňovat a rušit v práci. Chápu, proč paní učitelka zkouší zmíněným 

způsobem usměrňovat kooperaci žáků ve skupině.  

Zamýšlela jsem se, zda by nebylo ještě přínosnější, kdyby paní učitelka 

v některých případech vytvářela kritéria společně s dětmi. Domnívám se, že vymýšlení 

kritérií, aby opravdu posloužila ku prospěchu práce, nepatří mezi lehké činnosti. Pokud 

by však paní učitelka nechala vstupovat děti do procesu stanovení kritérií, pak by se 

této dovednosti zúčastnění žáci učili a možná by následně ještě zodpovědněji 

přistupovali k dané práci.   

 

7.3.3 Hodnocení hodiny  

Ohodnocení hodiny probíhá většinou pomocí smilů, které paní učitelka 

upevňuje magnety na tabuli. Hodnotí krátce každou hodinu zvlášť. Žáci jsou schopni 

říct, jak všichni pracovali, zda byl ve třídě ruch, jestli pracovali ve skupině všichni. Jednu 

hodinu nechává paní učitelka k ohodnocení jednoho žáka, takže se několik dětí během 

vyučování vystřídá. Někdy proběhne hodnocení až v závěru za celé vyučování. Když má 

paní učitelka pocit, že potřebuje dětem hodnocením sdělit, co oceňuje, či co by vytkla, 

pak se do hodnocení zapojí i ona.  

Dítě, které hodnotí hodinu, se svobodně vyjadřuje k prožitkům ze školního dne. 

Některé děti přikládaly obsáhlejší komentář, jiné krátce vyjádřily svůj názor, záleželo na 

jejich chuti. Myslím si, že hodnocení děti vnímaly jako zajímavou činnost i z toho 

důvodu, že nepřicházela každý den stejně.  
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Někdy se paní učitelka snažila závěrečnou evaluaci zpestřit jinými formami. V závěru 

hodiny se ptala, kdo si myslí, že se v daný den naučil něco nového, stoupne si. Kdo si 

myslí, že si jen procvičil, utvrdil, co už se naučil, sedne si.  

 Přemýšlela jsem, zda by nebylo zajímavé zapojit i pro zpestření do celkového 

hodnocení dne všechny žáky najednou jinými formami, které by byly sice náročnější na 

časovou dotaci, ale mohly by se přidat do repertoáru hodnocení občasného využití. 

Evaluace hodin se může zaměřovat na zjišťování různých skutečností, takže záleží na 

učiteli, za jakým účelem a jakým způsobem bude informace získávat. Spojení českého 

jazyka při vyplňování „pěti lístku“ nebo „diamantu“ by mohlo děti také zaujmout, navíc 

se učitel dozvídá o asociacích, které žáky napadají v souvislosti s vyučováním nebo 

s jejich osobou. Vyjádření k hodině všech žáků pomocí hodnocení by mi mohlo 

prozradit individuální vnímání dění kolem sebe a dle volby hodnocení i zpětnou vazbu 

k práci učitele. Paní učitelka vyjádřila svoji otevřenost pro nové nápady, takže jsem si 

některé hodnocení mohla i sama vyzkoušet.  

 

7.3.4 Portfolio 

Ve třídě si děti vytvořily za pomoci paní učitelky portfolio, kam zakládají do 

složek pracovní listy, výtvory související s učivem, zajímavé úkoly a dokončenou práci. 

Zakládají si své práce, které se jim dle jejich názoru povedly. Domnívám se, že ve 

výběru prací si učitel může všimnout, jaký výkon žák považuje za podařený a čeho si na 

své práci cení. Dítě se tím pádem učí sebereflexi. Žáci si zařazují i pracovní listy se 

sebehodnocením.  

Paní učitelka mi k portfoliu sdělila, že s ním zatím nemají velké zkušenosti, ale 

snaží se jej zlepšovat. Děti mají svá portfolia ve skříňce, každý vlastní svoji přihrádku 

s rozdělanou prácí a portfoliem. Myslím si, že paní učitelka žáky směřuje 

k reprezentačnímu portfoliu, které by představovalo ukázku výborných prací žáků. 
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Vybrané materiály by mohly na žákovo učení působit motivačně a celkově na jeho 

sebevědomí povzbudivě. 

Osobně bych volila raději formu dokumentačního portfolia, aby mě i žákovi 

ukázalo postup v jeho učení od počáteční fáze s mezistupněm až po výslednou verzi. 

Portfolio by pro mě mělo rozšířenou vypovídací hodnotu. Žák by si z portfolia mohl 

následně odnést jak pozitivní sebepojetí, tak přínos v poznávání procesů vlastního 

učení.   

 

Jaký přínos vidí rodiče v práci s portfoliem? 

Paní učitelka v současné době směřuje žáky spíše k reprezentačnímu portfoliu, 

kde se však zakládá i další materiál, krom nejlepších prací žáků a zajímavých úkolů, také 

sebehodnotící listy a sebereflexe, což naznačuje částečně i formu dokumentačního 

portfolia. V tomto případě se žáci mohou svým rodičům pochlubit pracemi, které 

dokumentují jejich úspěšnost ve škole. Domnívám se, že se rodičům naskýtá možnost, 

aby ocenili práci svých dětí na konkrétních dokumentech, dokladech, což v učení dětí 

může působit jako významný motivační prvek. Užitečnost portfolia spatřuji také v šanci 

rodičů nahlédnout do vnímání jejich dítěte sebe sama ve školním prostředí a procesu 

vzdělávání skrze sebereflexi a sebehodnotícím listům. Aby mělo portfolio větší 

vypovídací hodnotu a rodiče se díky němu mohli dozvědět, jak vypadá proces učení 

svého dítěte a porozumět mu, volila bych jinou formu portfolia, tedy pracovní nebo 

přehlednější dokumentační portfolio. 

 

7.3.5 Vzájemné hodnocení žáků 

Ve třídě jsem mohla sledovat téměř při každé hodině prostor pro hodnocení 

žáků navzájem. Jednalo se o provedení kontroly a poskytnutí zpětné vazby spolužákovi 

při některých činnostech, jako například v matematické desetiminutovce. Žáci 

kontrolovali správnost výpočtů na základě správných odpovědí k jednotlivým 

variantám od paní učitelky. Připisovali počet získaných bodů. Myslím si, že na 
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podobných činnostech se žáci učí korekturám, které nepředstavují úplně jednoduchou 

záležitost ani pro dospělé.  

Při aktivitách, kdy žáci procvičují matematickou operaci během hry, což jsem 

měla také možnost mnohokrát vidět, v rámci zapálení kontrolují protihráče sami. 

Jednalo se například o vymýšlení činitelů násobení jednotlivci a zapisování do 

pyramidy. Následně dvojice obdržela dvě kostky s tečkami od jedné do devíti. Hráči 

hází kostkami střídavě. Násobí jednotlivá čísla na kostkách. Padne např. pět a devět, 

výsledkem je čtyřicet pět. Pokud má házející hráč číslo ve své tabulce, vybarví si 

políčko. Úkolem je propojit všechny tři stěny pyramidy. Při rozhovoru s žáky jsem 

zjistila, že vnímají roli náhody, takže hru berou s rezervou. Aktivita je hravým 

procvičováním násobení. Zároveň mají oba žáci zájem na tom, aby jejich protihráč 

správně úlohu vypočítal a nevymýšlel si řešení, které se mu lépe hodí, proto spoluhráče 

kontrolují.  

  

7.3.6 Autentické hodnocení 

Při rozhovoru mi paní učitelka sdělila, že se snaží s žáky vytvářet různé pomůcky 

a výrobky, na nichž si žáci zkoušejí, co v dané látce potřebují. Nejdůležitějším 

momentem je přímo výroba produktu. Paní učitelka se domnívá, že si žáci činnost lépe 

zapamatují, což platí i pro probíranou látku. Z vlastního vyrábění mají při plnění 

problémového úkolu zážitek, tím pádem hlubší emocionální prožitek. Pokud má být 

některá pomůcka vyrobena co nejpřesnější dle zadaných kritérií, pak žáci sledují u 

jednotlivých konečných výtvorů, na kolik svůj úkol zvládli. Jak jsem zmiňovala, 

s pomůckami dále pracují a ukládají je do boxů, kde mají i portfolia. V dalších výrobcích 

naopak žáci prokazují svoji tvůrčí schopnost a vkládají částečně i sami sebe. Každá 

výtvarná výchova se zaměřovala na určitou techniku, ale žáci měli vymyslet vlastní 

originální námět. Také vypracovávání úkolu do českého jazyka a vytváření knihy se 

zakládalo nejvíce na fantazii žáků. Dětem udávala směr sada kritérií zadávaných paní 

učitelkou a slohový útvar, kterého se žáci měli držet.  U autentického učení a 
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hodnocení oceňuji, že paní učitelka hodnotila slovně, protože výtvory žáků byly na 

různé úrovni, a to i co se týče fantazie, což známkou nelze plně vystihnout.  

 

7.4 Jakým způsobem se při vyučování žáci učí seberegulaci, 

sebehodnocení a zodpovědnosti? 

7.4.1 Seberegulace a zodpovědnost 

V čele učebny se mimo tabule na křídy a interaktivní tabule nachází i flipchart se 

jmény dětí. Každý má pět razítek na jeden měsíc. Po každém porušení pravidel, paní 

učitelka či samotný žák škrtá jedno razítko. Porušením je pozdní příchod na hodinu, 

zapomenutý úkol. Žáci si již na systém přivykli tak, že si jdou sami škrtnout razítko. 

Chápou, že výmluvy a zapírání jsou zbytečnou obranou. Paní učitelka ve stanoveném 

systému nepolevuje a důsledně dodržuje řád. Myslím si, že důslednost ale žákům beze 

sporu prospívá, protože se tím mimo jiné učí zodpovědnosti za své činy.  

Za snahu, vypracování úkolu navíc, pomoc, paní učitelka přidává jednotlivcům 

jedno razítko. Pokud se díky porušování pravidel dostanou do mínusu, pak nastupují 

v pátek na finskou hodinu, „centrální poškolu“, která ve škole funguje. Zde 

vypracovávají úkoly navíc, píší, z jakého důvodu jsou na finské hodině. Jak jsem měla 

možnost dění ve třídě pozorovat a s žáky hovořit, děti se velice snaží, aby se jim 

nepřihodilo dostat se do minusových hodnot, což si samy hlídají.  Z rozhovorů 

vyplynulo, že děti samy považují finskou hodinu spíše než za trest, za vlastní ostudu.   

S předmětem seberegulace tohoto typu jsem se ve škole setkala poprvé. 

Nejprve mi připadal velice svérázný, ale následně jsem si musela přiznat, že na děti 

působí převážně kladně. Připadá mi smysluplnější, že je za plnění svých povinností 

odpovědnější žák. Učitel či škola zmíněné prohřešky řeší nejdříve s ním než s jeho 

rodiči, kteří normálně podepisují poznámky svých dětí a musí tak řešit situaci, o které 

vědí velice málo. 
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7.4.2 Sebehodnotící listy 

Sebehodnocení po týdnu vyplňují žáci do pracovních listů. Sebehodnocení se 

zaměřuje na probranou látku a chování ve škole. List se skládá z kolonek na předmět, 

na učivo konkrétně zpracované do otázek. Žák si vybírá ze škály odpovědí, která 

vystihuje jeho úroveň zvládnutí učiva, znalosti, dovednosti a kompetence.  

Př.: „Píšu správně velká písmena u vlastních jmen. Zvládl jsem popis spolužáka. Umím 

přiřadit slova podřazená ke slovům nadřazeným.“ 

Prostor na sebehodnocení v chování vypadá takto: „Jak jsem válčila s chováním? Komu 

jsem tento týden pomohla? S čím?“ Žáci mohou volně psát, co si myslí, jak to vnímají 

oni. V závěru má pro hodnocení prostor paní učitelka. Pro ilustraci uvádím část přesné 

podoby sebehodnocení, jež jsem popisovala. Paní učitelka používá uvedený typ 

sebehodnotícího listu nejčastěji. Celou podobu listu k sebehodnocení uvádím v příloze 

č. 5. 

 

SEBEHODNOCENÍ Jak jsem to tento týden  

zvládl ( -a )? 

Týden: 28.2. – 4.3. 2011        

UČIVO 
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Píšu správně velká písmena u vlastních jmen.     

Zvládl jsem popis spolužáka.     

Umím přiřadit slova podřazená ke slovům nadřazeným.     

Jak jsem válčil ( -a ) s chováním a učivem? Komu jsem tento týden pomohl (-a)? S čím? 

 

Jak tě hodnotí paní učitelka? 
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Další formu představuje list na práci ve skupině, která pravidla mají dodržovat. Žáci 

dopisují sami do bublin stručně.  

Jinou variantou je list s větami, z nichž mají vybrat ty, s nimiž souhlasí a dle kterých se 

sami chovají. Př.: „Chodím do školy pozdě. Snažím se pomáhat ostatním. Spolupracuji. 

Mluvím šeptem. Lezu kamarádovi do aktovky.“  

Paní učitelka se při tvorbě listů inspiruje ze vzdělávacích portálů a přizpůsobuje je 

podmínkám ve třídě. Užívání vícero forem sebehodnocení vítám, protože paní učitelka 

jimi zjišťuje širší rozsah žákova vnímání sebe sama v rámci vyučování.  

Vyplněné pracovní listy k sebehodnocení a pravidlům zakládají žáci do portfolia.   

Je práce s portfoliem efektivním prostředkem sebereflexe žáka? 

V případě konkrétní třídy se domnívám, že portfolio slouží částečně 

k sebereflexi díky zakládaným listům, v nichž žáci píší, jak se jim při vyučování dařilo 

v jasně formulovaných oblastech.  Reflektují své chování a jednání. K hlubší sebereflexi 

v učení bych zvolila spíše pracovní či dokumentační portfolio, kde žák k vývoji svých 

prací přikládá i sebereflektující vpisky. Také práce žáků s jednotlivými dokumenty při 

hodině více vybízí k sebereflexi a zkoumání vlastního učení. 

 

7.5 Jaké způsoby hodnocení pomáhají odhalovat individuální posun 

v učení žáků?  

7.5.1 Grafy 

Pro zodpovězení této otázky bych využila nastínění konkrétní činnosti, na níž se 

váže zmíněné hodnocení. Žáci aktivitu provádějí pravidelně v hodinách matematiky, 

desetiminutovku. Desetiminutovka se člení na část pro všechny, zaměřující se na 

procvičení daného početního úkonu, a dále na část nepovinnou pro „rychlíky“. Druhá 

část nabízí pro děti atraktivní úkol, takže se žáci vždy snažili jej také stihnout. Jak paní 
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učitelka poznamenává, aktivita je pro zábavu. Na interaktivní tabuli je nastavena 

časomíra přesně na deset minut. Paní učitelka umožňuje dětem, aby si dokázaly 

rozvrhnout činnosti a věděly, kdy už si musí pospíšit. Žáci končí aktivitu na znamení 

zvukového signálu časoměřiče. Po třídě jsou vylepeny správné odpovědi k příslušné 

variantě, žáci příklady opravují po výměně listů se spolužákem. Kamarádovi napíší, 

kolik získal celkově bodů po odečtení chyb. Každý příklad se rovná jednomu bodu. Poté 

vrátí list jeho majiteli. Z portfolia si všichni vytahují své grafy a zakreslují si, kolik bodů 

získali. Zapisují si příslušné datum pod sloupek. Paní učitelka upozorňuje, aby se 

podívali, jak se jim graf pohybuje. Jestli se jim výkonnost zvyšuje či snižuje. Použití 

grafů mě velice zaujalo, protože výsledky v počítání získávají konkrétní podobu. Žáci se 

sami mohou přesvědčit o svém posunu, ať se jedná o směr poklesu, nebo naopak, o 

zlepšení. Graf slouží právě žákům, protože se desetiminutovka nepíše do žákovské, 

pokud není vyznačena v týdenním plánu červeně. V doplňování grafu žáci nemají proč 

podvádět. Pokud by podváděli, vůbec by jim graf nic neříkal a jejich osobním zájmem 

dle několika tázaných žáků je vidět, jak si vedou, samotné je znázornění výkonu pomocí 

grafu zajímá. 

Do grafů nahlíží i paní učitelka, která sleduje, stejně jako žáci, pokrok v jednotlivých 

matematických oblastech. Pro názornost uvádím podobu grafu, který však žáci do 

sešitů zakreslují od výchozí hodnoty jednoho bodu do výše dle dosaženého výsledku. 

V příloze č. 6 jsem umístila graf, který přibližuje podobu grafů, které mají žáci 

v sešitech. 
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Hodnocení pomocí grafů slouží žákům i paní učitelce také v českém jazyce. Na 

některé hodiny totiž odcházejí na předměty do počítačové učebny, kde samostatně 

pracují například na procvičování jazykových jevů v programech zaměřených na danou 

oblast. Krom toho, že si zapisují dosažený počet bodů kvůli grafu, tak si zaznamenávají 

slova či slovní spojení, v němž chybovali.  Problematická slova si přepisují do sešitů 

správně a s paní učitelkou některá slova konzultují. Paní učitelka má opět výborný 

přehled o žákově učení a rezervách. 

Paní učitelka využívá hodnocení grafem často a velice si jej pochvaluje, protože může 

sledovat pokrok každého žáka zvlášť. Osobně totiž nerada své žáky mezi sebou 

porovnává.  

 

7.5.2 Konzultace, zpětná vazba a slovní hodnocení 

Paní učitelka často využívá individuální či skupinové konzultace například při 

přípravě na čtvrtletní práce. Konzultace se zpětnou vazbou s žáky se mi líbily, zavedla 

bych je i do své budoucí praxe. Záleží však především na vztazích, které s dětmi učitel 

buduje. Pokud nejsou příliš založené na vzájemné důvěře, pak by ke konzultaci nikdo 

nepřišel v obavách z možnosti, že učitel žáka bude před ostatními shazovat kvůli 

neznalosti, bude předčasně žáka hodnotit, ještě než dojde k samotnému testu.   

Žáci ve třídě naopak konzultace bez obav využívali, z čehož mohu usuzovat, že s paní 

učitelkou pěstují pozitivní vztahy a ve třídě panuje příjemná atmosféra. Brali konzultaci 

jako pomoc a gesto dobré vůle paní učitelky. I paní učitelce jde o to, aby se jim dařilo a 

osvojili si co je v jejich silách. 

Slovní hodnocení, o kterém se zmiňuji výše, žákům podává konkrétní popis, kde 

se v jejich procesu učení nacházejí. Učitel poskytuje žákům srozumitelné podněty, aby 

se další práce a snažení dítěte staly ještě kvalitnější a efektivnější. Domnívám se, že 

individuálních pokroků v učení dítěte si učitel může všímat při tvorbě slovního 
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hodnocení, kdy analyzuje výkon žáka případně proces činnosti. V tomto okamžiku by 

měl porovnávat aktuální výsledky s předchozími výkony dítěte, aby mu nabídl ve 

slovním hodnocení ocenění kladů práce, upozornil na nedostatky a popsal možnosti, 

jak je v dalším učení eliminovat. 

 

7.5.3 Jak se rodiče mohou účastnit procesu vyučování svých dětí?   

Spolupráce s rodiči 

Obrovskou výhodu vidím i ve spolupráci s rodiči, kteří se díky týdenním plánům 

dovídají, jak vypadá školní den jejich dítěte. Sledují, jakou látku v danou chvíli probírají, 

co už znají a co je potřeba docvičit. Lépe si dovedou představit, co se během týdne ve 

škole děje. Dle paní učitelky rodiče informace v týdenních plánech vítají. Získávají 

potřebný přehled a snad i mírný vhled do práce dítěte i učitele. Díky týdenním plánům 

jsou rodiče do dění ve třídě více vtaženi. Zaznamenávají snahu o větší komunikaci a 

spolupráci. Domnívám se, že většina rodičů zájem ze strany školy vítá. Větší zapojení 

rodičů do dění ve škole by měl iniciovat právě pedagog, což se díky týdenním plánům, 

možnosti volného nahlédnutí rodičů do vyučování, soukromým rodičovským 

konzultacím a veřejným školním či třídním akcím paní učitelce velice osvědčilo. Paní 

učitelka dává rodičům jasný signál, že je považuje za důležité spoluaktéry ve vzdělávání 

jejich dětí.   

Protože konzultace s rodiči probíhá v soukromí a paní učitelka nabízí část svého 

času k diskusi, dozvídá se informace, které souvisí s životem rodiny, chápe lépe 

osobnost žáka a možné příčiny momentálního chování a výkonu dítěte. Na základě 

získaných informací, k nimž však musí být člověk vnímavým posluchačem, může volit 

odpovídající přístup a vhodnou pomoc.  

Při užší spolupráci s rodiči, využívání možností konzultace a spojeném 

informování o učení a dosahování výkonů žáků nedochází k nemilým překvapením na 

vysvědčení.  
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Co se týče hodnocení, paní učitelka diskutovala s rodiči o slovním hodnocení, 

které by jí osobně vyhovovalo více, ale rodiče si přáli zůstat spíše u klasifikace, která se 

jim zdá srozumitelnější.  

Rodičům chlapce s ADHD a hraničním  Aspergerovým syndromem paní učitelka 

posílá každý týden hodnocení po jednotlivých dnech, které se týká chování v rámci 

vyučování. S rodiči se tak domluvili na pomoci jejich synovi v  seberegulaci chování. 

V příloze č. 3 a č. 4 dokládám podobu týdenního hodnocení chování chlapce s ADHD a 

hraničním Aspergerovým syndromem. 
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8 Závěr praktické části 

 

Moji praktickou část jsem směrovala na kvalitativní zjištění skutečností, která se 

odvíjí v prostředí jedné školy a především jedné třídy. Analýza dokumentů školy, jako 

ŠVP ŠANce, a rozhovor s paní zástupkyní mi umožnily, abych dění v dané třídě vnímala 

v širším kontextu. Pedagogové ve škole přizpůsobují svoji práci a pojetí vyučování 

závazným dokumentům školy, konkrétním podmínkám a hlavně žákům ve své třídě, 

proto jejich práci nelze od dané školy v žádném případě oddělit. Práce paní učitelky 

koresponduje se ŠVP ve většině bodů. Zdůraznila bych, že klade stejně jako škola apel 

na individualizaci přístupu k dětem, kterému přizpůsobila i své pojetí vyučování.   

Z případové studie, která se zaměřovala na hodnocení v pojetí vyučování paní 

učitelky a následný vliv na žákovo učení, jsem si mohla odpovědět na předem 

stanovené výzkumné otázky.   

 

Jak ovlivňuje osobní pojetí vyučování proces učení a hodnocení žáků?  

V případě třídy, ve které jsem prováděla výzkum, působí osobní pojetí vyučování 

paní učitelky výrazně. Odvíjí se v uzpůsobení třídy, v přístupu k dětem, v učebních 

aktivitách, které pro žáky připravuje a volí takové způsoby hodnocení, jenž 

přizpůsobuje svoji formou k individuálnímu posunu žáka v učení.  

Činnosti, v nichž se žáci učí, promýšlí paní učitelka od cíle až po hodnocení, kterým 

bude naplňování zjišťovat. Hodnocení tak získává na důležitosti v ovlivňování dalšího 

vzdělávání. Užívání zmíněných způsobů hodnocení vychází právě z osobního pojetí a 

naplňuje v učení žáka konkrétní cíl.  
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Které způsoby hodnocení přispívají k učení žáků?  

Díky případové studii, rozhovorům s žáky, pozorováním činností dětí i paní učitelky a 

analýze prací jsem se setkala s mnoha způsoby hodnocení žáků v konkrétní třídě. Za 

způsoby, které naplňují smysl otázky, pokládám slovní hodnocení, kriteriální 

hodnocení, hodnocení hodiny, hodnocení pomocí portfolia, vzájemné hodnocení žáků 

a autentické hodnocení.  

Jaký přínos vidí rodiče v práci s portfoliem? 

Jak z mé praktické části diplomové práce vyplynulo, portfolia žáků mají zatím 

podobu nedokončenou. Protože se jedná o podobu prezentačního portfolia s prvky 

dokumentačního portfolia, vidí rodiče, že jejich dítě je schopné dosahovat výborných 

výsledků, vytvořit kvalitní a zajímavé práce. Mohou se díky sebehodnotícím listům 

vcítit do prožívání školních povinností svých dětí, a tím jej poznávat i mimo domov.  

 

Které hodnocení pomáhá učiteli odhalit individuální posun jednotlivých žáků? 

Ve snaze odhalit individuální posun jednotlivých dětí paní učitelka volí vyjádření 

výsledků pomocí grafů, které je přehledné a dostatečně konkrétní i pro žáky. Velkým 

pomocníkem se stala konzultace a poskytování zpětné vazby žákům, které na základě 

dlouhodobé zkušenosti s tímto způsobem hodnocení bez obav a často využívají. Paní 

učitelka se z úst dítěte dovídá, kde žák konkrétně pozbývá jistot v učení. Výhodu vidím i 

v tom, že se žák učí sebehodnotit a vyjadřovat srozumitelně vlastní myšlenky. Slovní 

hodnocení také slouží ke zmiňovanému cíli.  

 

Jakým způsobem se při vyučování žáci učí seberegulaci, sebehodnocení a 

zodpovědnosti? 
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Na sebehodnocení, seberegulaci a zodpovědnost klade v souvislosti s pobytem 

ve škole paní učitelka velký důraz. K seberegulaci a zodpovědnosti se využívá systém 

razítek a následný odchod na „finskou“ hodinu. Zaznamenala jsem, že zmíněný 

prostředek seberegulace má především preventivní charakter.  

K sebehodnocení a sebereflexi se žáci dostávají díky obměňovaným sebehodnotícím 

listům, které jsou součástí portfolia. Děti se zaměřují na sebereflexi dosažených 

výsledků a hodnotí je. 

Je práce s portfoliem efektivním prostředkem sebereflexe žáka? 

Na základě případové studie usuzuji, že portfolio ve třídě slouží žákům 

k sebereflexi, která jim o vlastní osobě a učení může mnohé prozradit. Osobně bych 

pro ještě efektivnější sebereflexi volila, jak jsem již zmiňovala, pracovní nebo 

dokumentační portfolio, které reflektuje i proces učení.  

Domnívám se, že úspěšné užívání hodnocení ku prospěchu žákova učení záleží 

jak na vhodných způsobech hodnocení, které se provádí především za formativním 

účelem, jejich včasném, průběžném a empatickém užívání, tak na pojetí vyučování 

učitele. Ze systému vyučování, který pedagog uplatňuje, totiž vybrané způsoby 

hodnocení přímo vycházejí a jsou osobou učitele dále formovány. Na základě 

zkušenosti ze zkoumané třídy vyvozuji, že větší vtažení dětí do procesu učení zásluhou 

výše uvedených způsobů hodnocení se ukazuje jako pozitivní vnitřně motivující prvek 

v jejich dalším učení.  

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo seznámit se s různými formami hodnocení, jež 

slouží žákovu učení, které jsem v teoretické i praktické části zpracovala. Evaluaci 

směruji jak na přínos pro žáky, tak pro pedagoga, který se dovídá podrobnosti o 

procesu žákova učení. Na základě poznatků dále volí činnosti a snaží se usměrňovat 

individuální posun dítěte. Zároveň jsem školní hodnocení zasazovala do kontextu 

reformy školství v České republice a závazných vzdělávacích dokumentů, o něž se učitel 

ve svém osobním pojetí vyučování opírá. Diplomová práce, kterou jsem vypracovala, 

mi přinesla díky prostudované literatuře nové poznatky a rozšíření vlastních obzorů v 

přehledu možností hodnocení žáků na prvním stupni základní školy. Před jejich 

užíváním učitel předně promýšlí nejen hodnocené činnosti, ale i účel a formu realizace 

evaluace, aby věděl, co chce zjistit a aby následně informace opravdu získal.  

Způsoby hodnocení, jímž jsem se věnovala, nabízejí kladné formování procesu 

učení, výsledků práce a v širším měřítku se podílejí na utváření osobnosti žáka.  

V praktické části jsem se díky vstřícnosti několika pedagogických pracovníků ze 

Základní školy náměstí Curieových seznámila se záměry a chodem školy. Díky 

přítomnosti ve třídě jsem způsoby evaluace žáků sledovala v souvislosti s osobním 

pojetím vyučování paní učitelky a přesvědčila se, zda přinášejí očekávaný přínos. 

V dané třídě se hodnocení realizuje jako prostředek  individuálního rozvoje žáka, což 

vychází jak ze záměru paní učitelky, tak z potřeb velmi heterogenního žactva třídy. 

Právě flexibilitu přístupu paní učitelky, jenž přináší odpovídající strategie učení a 

způsoby hodnocení jako nedílné součásti žákova učení, pokládám za velmi podstatnou. 

Domnívám se, že se hodnocení v uvedeném případě spolupodílí v nasměrování dětí k 

celoživotnímu vzdělávání. Obě části diplomové práce mi byly přínosem v osobním a do 

budoucna i profesním růstu.   

 Téma diplomové práce Hodnocení sloužící žákovu učení jsem si zvolila také 

proto, že jsem se s hodnocením zatím neměla možnost seznámit v tak širokém 

rozsahu, jak bych, i s ohledem na jeho význam pro žáka, chtěla. Diplomová práce mi 

výrazně rozšířila mé znalosti a zkušenosti získané studiem a působením na praxích ve 
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školách. Ve vlastní třídě bych ráda užívala hodnocení  formativního charakteru. 

V procesu vzdělávání žáků dávám přednost dialogu před převážně autoritativním 

způsobem jednání, z čehož také vychází můj zájem o vybrané způsoby hodnocení. 
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1 Týdenní plán 

Co nás čeká v týdnu                                                                                  Příjmení:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

od 28.2. – 4.3                          3. třída                                  

 PO ÚT ST ČT PÁ 

Čj 

 

Vyjmenovaná 

slova po P 

- chytáky 

 

Dopis 

kamarádovi 

 

Diktát 

 

Vyjmenovaná 

slova po P + 

příbuzná 

 

procvičení 

 

 

 

Vyjmenovaná 

slova po P 

 

procvičování 

na PC 

 

 

 

 

doplňovačka – 

vyjm.sl. 

B,L,M,P 

 

určujeme pád, 

rod, číslo 

podst. jm. 

 

 

 

 

Život 

s reklamou 

 

Sloh 

M  

 

0 – 1000 

 

sčítání a 

odčítání 

slovní úlohy 

 

str. 72 

 

 

0 – 1000 

 

sčítání a 

odčítání 

slovní úlohy  

 

str. 73 

 

 test – sčítání, 

odčítání 

 

geometrie  

čtyřúhelníky 

 

str. 85 

 

Porovnávání 

čísel  

0 – 1000 

 

str. 76 / 81,82 

 

 

 

 

Sčítání a 

odčítání 

 

Opakování 
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ČTENÍ  

 

  

Mimočítanková 

četba 

 

Nebezpečný 

tygr 

 

Mimočítanková 

četba 

 

Nebezpečný 

tygr 

 

 

NS 

   

 

 

 

 

Sluneční 

soustava 

 

Test – 

voda, 

vzduch, 

půda 

 

Sluneční 

soustava 

Vv, Pč 

 

 

Vodník – 

loutka 

 

dokončení 

 

 

 

Planety 

Sluneční 

soustavy 

 

volná technika 

  

9 Moje 

poznámky 

 

 

Připravujte si 

kružítko. 

Příští týden 

s ním 

začneme 

pracovat. 

 

 

 

 

  

 

     

 

 



 

 

92 

 

Příloha č. 2 Volná práce 

VOLNÁ PRÁCE                                                                                             TÝDEN: 28.2. – 4.3. 

                                                      JMÉNO: ........................................................ 

 

 

ÚKOL MÁ KONTROLOVAT: 

SÁ
M

 

SP
O

LU
ŽÁ

K
 

U
Č

IT
EL

 

   
   

   
   

   
  M

A
TE

M
A

TI
K

A
 

Učebnice str. 72 cv. 56, 57, 58, 59 

                  str. 75 cv. 67,70, 71, 73, 74,75, 76 

Geometrie   uč. str. 80 cv. 3, cv. 4 – na čtverečkovaný papír. Po 

vyřešení úlohy nalep čtverečkovaný papír do geometrického 

sešitu. 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

   
   

   
 Č

ES
K

Ý 
JA

ZY
K

 

 

Malý sešit Vyjmenovaná slova po P – dokonči doplňovačky str. 

25,6. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

N
A

U
K

A
 O

 

SV
ĚT

Ě 

Pracovní sešit – str. 35 cv. 1 Vzduch 

                             str. 35 cv. 1, 2 Voda,   

                             str. 36 cv.  

 

X 
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Č
TE

N
Í A

 

P
SA

N
Í 

Mimočítanková četba – Nebezpečný tygr str. 30 - 41 . Přečti si 

pečlivě text a vypracuj Tygří list č. 3. 

 

 

  

X 

N
A

B
ÍD

K
O

V
É 

 

Ú
LO

H
Y 

 

Pracovní listy pro Pendolína – volný výběr 

 

 

X 
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Příloha č. 3 Týdenní hodnocení chování 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Přestávky Družina 

Po
n

d
ělí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú
terý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střed
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č
tvrtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
átek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky k 

chování 

Úkoly k 

dokončení 

Domácí příprava 

Čas: 
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P
o

n
d

ělí 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ú
terý 

   

 

 

 

  

 

Střed
a 

   

 

 

 

  

 

Č
tvrtek 

 

 

 

  

 
P

átek 

   

 

 

  

 

 

    Jméno:                               školní týden:   
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Příloha č. 4 Vyplněné týdenní hodnocení chování 
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Příloha č. 5 Sebehodnocení 

SEBEHODNOCENÍ Jak jsem to tento 

  týden  zvládl ( -a )? 

 

Týden: 28.2. – 4.3. 2011 

UČIVO 

 

N
EU

M
ÍM

 

 U
M

ÍM
 S

 P
O

M
O

C
Í 

U
M

ÍM
 Č

Á
ST

EČ
N

Ě 

 

 U
M

ÍM
 

 

 

Čj 

Umím řadu vyjmenovaných slov po P 

zpaměti. 

    

Umím vytvořit příbuzná slova 

k vyjmenovaným slovům po P  pomocí 

předpon a přípon. 

    

Zvládnu napsat dopis kamarádovi.     

 

M 

Umím sčítat a odčítat (0 – 1000) 

zpaměti (typ 524 + 129). 

    

Rozeznám rovnoběžky a různoběžky.     

Umím narýsovat čtverec a obdélník a 

změřit délku jejich stran. 

    

 

 

NS 

Mám představu o vzniku planet ve 

vesmíru. 

    

Znám názvy (alespoň) 5 planet ve 

Sluneční soustavě. 

    

     

  Č
TE

N
Í  

   
   

  

Zvládnu tiše přečíst kapitolu 

v mimočítankové četbě. 
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Umím samostatně vyplnit pracovní list 

k přečtené kapitole. 

    

Píšu čitelně.     

 

Vv 

Pč 

Dokončil jsem poslední úpravy na 

papírové loutce. 

    

     

     

Jak jsem válčil ( -a ) s chováním a učivem?  Komu jsem tento týden pomohl (-a )?  

S čím? 

 

 

 

 

Jak tě hodnotí paní učitelka? 
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Příloha č. 6 Hodnocení grafem s možností dosáhnout maximálního počtu bodů 40 

40 
     39 
     38 
     37 
     36 
     35 
     34 
     33 
     32 
     31 
     30 
     29 
     28 
     27 
     26 
     25 
     24 
     23 
     22 
     21 
     20 
     19 
     18 
     17 
     16 
     15 
     14 
     13 
     12 
     11 
     10 
     9 
     8 
     7 
     6 
     5 
     4 
     3 
     2 
     1 
     0 
     

 
2.2. 2011 4.2. 2011 8.2. 2011 11.2. 2011 

  

 


