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Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila na základě potřeby vytvoření vlastního systému 

práce učitelky odborného výcviku pro obor kosmetička. V současnosti učím třetí rok, 

v počátcích mé praxe učitelky jsem využívala doporučení a zkušeností mých služebně 

starších kolegyň. Postupně jsem cítila, že stávající způsob mé práce zcela nevyhovuje 

mně, ani mým žákům, proto jsem se rozhodla pro studium učitelství na pedagogické 

fakultě. 

 V oboru kosmetiky pracuji dvacet let a za tu dobu jsem získala a prohloubila nejen své 

odborné znalosti, kvality a zkušenosti, ale také vím, že tento obor se neustále mění a velmi 

rychle rozvíjí a s tím i požadavky na absolventy tohoto oboru. Právě moje letitá praxe 

v oboru kosmetiky mě dovedla k práci učitelky odborného výcviku, domnívám se, že mám 

žákům tohoto oboru co předávat. Ale jak učit?  Bakalářské studium přineslo odpovědi na 

moji otázku a pomohlo vytvářet vlastní způsob a systém práce učitelky a její zlepšování 

ku prospěchu mému i mých žáků. 

V této práci se zabývám vytvořením hodnotícího nástroje pro hodnocení odborného 

výcviku oboru kosmetička s využitím jak kriteriálního, tak slovního a autentického 

hodnocení žáků a uvedení těchto nástrojů do vyučování odborného výcviku. Takového 

nástroje, který napomůže ke zlepšení učení žáků a který je naučí vlastnímu, autonomnímu 

hodnocení.  

Vhodný nástroj hodnocení odborného výcviku pro obor kosmetička by měl sloužit jak pro 

zkvalitnění práce učitele, tak pro zlepšení učení žáků, k naplňování výukových cílů a 

kompetencí daných rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím 

programem. Rovněž by měl žáky naučit sebereflexi a vést k autonomnímu hodnocení 

žáků.  

Během mé mnoholeté odborné praxe ve vlastním kosmetickém salonu se pod mým 

vedením vystřídalo mnoho kosmetiček různých kvalit odborných i osobnostních. Jako 

zaměstnavatele absolventek tohoto oboru by mě při jejich výběru a pracovním zařazení 

velice pomohlo třeba výstupní slovní hodnocení (pracovní doporučení) jejich odborné 

způsobilosti více než jen jedna známka klasifikace odborného výcviku. A následná zjištění, 

během mé praxe učitelky odborných předmětů a odborného výcviku oboru kosmetička, mě 

v této myšlence jen utvrdily. Vycházím z dlouhodobě získávaných hlubokých znalostí 
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oboru a stálého sledování vývoje tohoto oboru. Tento konkrétní obor kosmetických služeb 

se v současnosti velmi rychle rozvíjí a rozšiřuje. Jeho rozvoj se ubírá různými směry, 

v nichž dnes škola může poskytnout žákům pouze základní znalosti a dovednosti vzhledem 

k časovým dotacím výuky, materiálním prostředkům školy a odborným znalostem učitelů 

odborného výcviku. Tím nechci nijak snižovat kvality a kvalifikaci pedagogů. Obor sám je 

v současnosti tak široký a obsáhlý, že jedinec nemůže být odborníkem ve všech jeho 

dílčích kvalifikacích. 

Tento obor služeb, tedy kosmetička se v současnosti velice rychle mění a rozvíjí a klade si 

nároky na znalosti nových technologií, materiálů i přístupů a zvládnutí všech odborných 

kompetencí znalostí a dovedností, tedy nelze objektivně ohodnotit pouze jednou známkou 

klasifikace. Vždyť rámcový vzdělávací program zahrnuje několik dílčích odborných 

kompetencí, které mohou žáci zvládat výborně a jiné naopak průměrně až podprůměrně. 

Výsledným hodnocením však může být jen jedna známka klasifikace. Závěrečné 

hodnocení, tedy výstupní hodnocení absolventa tohoto oboru je rovněž realizováno pouze 

jedinou známkou klasifikace odborného výcviku. Toto hodnocení nic neříká o tom, že 

absolventka např. nerada provádí pedikúru a manikúru, ale je výborná diagnostička a 

poradkyně a skvěle provádí kosmetickou péči o pleť. Cítit se jako průměrný absolvent 

odborné školy není zrovna motivující pocit, ale vědět že jsem výborná manikérka a 

pedikérka, nebo skvělá vizážistka je daleko lepší pocit a mnohem více motivující pro další 

vzdělávání a rozvoj absolventa i jeho uplatnění v praxi, případně pro další vzdělávání.  

Toto zjištění mě vedlo k vytvoření hodnotícího nástroje s využitím slovního hodnocení a 

k jeho uvedení do procesu vyučování odborného výcviku kosmetiček.  
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1 Cíl práce 

Cílem práce je vytvoření a ověření didaktického nástroje pro hodnocení výuky odborného 

výcviku žáků oboru kosmetička s využitím hodnotících kritérií a slovního hodnocení. 

Nastavení hodnotících kritérií, jasných a srozumitelných nejen pro žáky, učitele, ale i 

rodiče. Kritérií, která jasně říkají, co, kdy, kde a jak se hodnotí. Kritéria, podle kterých se 

žák dokáže hodnotit i sám, která mu pomohou zjistit, na jaké úrovni splnil požadavky na 

něj kladené, a kde a jak má možnosti se zlepšovat. Kritéria, která učiteli poskytnou zpětnou 

vazbu o tom, jak žáci pochopili, naučili se a na jaké úrovni látku zvládají a zda není třeba 

změnit způsob výuky. Srovnáváním hodnocení učitele a sebehodnocením žáků zjistit, zda 

tento nástroj je pro žáky dostatečně srozumitelný a jak se žáci sami dokáží ohodnotit. 

 vytvořit nástroj pro průběžné hodnocení výuky odborného výcviku a kompetencí 

jak v oblasti kognitivní, psychomotorické i afektivní, tak odborných kompetencí 

 Systém kritérií vyjádřit slovním popisem 

 uvedení tohoto nástroje do výuky odborného výcviku  

slovní hodnocení převést na číselnou klasifikaci  

 srovnat autentické hodnocení žáků s hodnocením učitele 
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2 Teoretická část 

2.1 Pojem hodnocení 

Pojem hodnocení chápeme jako zaujímání a vyjadřování kladného nebo záporného 

stanoviska k různým činnostem a výkonům žáků ve vyučování (SKALKOVÁ, 2007 str. 

176).  

Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Způsob a kvalita 

hodnocení významně ovlivňuje vztah žáka ke škole, k učiteli a ke vzdělání. 

V současné době prosazovaná koncepce humanistického pojetí výuky klade důraz na 

posuzování nejen úrovně znalostí, ale i myšlení, učebních strategií, motivace, 

samostatnosti, tvořivosti, kultivovanosti slovního projevu, sociálních dovedností apod. 

(Spilková, 1996). 

Podle J. Kabáčové (1998, s. 62 – 74) mohou být objektem učitelova sledování a 

posuzování žák, a kromě dosažených vědomostí a intelektuálních dovedností např. tyto 

charakteristiky jeho učení: 

 dovednost pracovat soustředěně se zaujetím 

 pracovitost, vytrvalost, přesnost 

 dovednost sdělovat a obhajovat svůj názor 

 respektovat názor druhých, tolerovat ho 

 tvořit přístup k řešení problémů 

 hledat řešení problémů týmově, spolupráce 

 dovednost shromažďovat informace a materiály i mimo školu 

 dovednost kontroly své práce i spolužáka 

 dovednost analyzovat výsledky své práce a zhodnotit je 

 dovednost analyzovat a hodnotit výsledky práce ostatních, spolužáků, apod. 

Hodnocení musí být spravedlivé, musí mít jasná a srozumitelná kritéria. Hodnocení 

vyjadřuje stupeň pochopení a osvojení si učiva, úroveň žákova myšlení, schopnost 

vyjadřování, schopnost uplatnění získaných poznatků v praxi. Vyjadřuje míru žákovi 

samostatnosti, kreativity a tvořivosti. Vypovídá o zájmu žáka o pracovní činnosti a o 

učení.  
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2.1.1 Typy hodnocení 

Rozlišujeme tyto varianty hodnocení: 

 formativní hodnocení (průběžné), poskytuje učiteli zpětnou vazbu, odhaluje 

chyby a nedostatky žáků a umožňuje zlepšení výkonů 

 sumativní hodnocení (shrnující), vypovídá o úrovni dosažených znalostí a 

dovedností za určité období (např. pololetí) 

 normativní hodnocení (hodnocení relativního výkonu), jedná se o hodnocení 

výkonu jednoho žáka v porovnání s výkony ostatních žáků 

 kriteriální hodnocení (hodnocení absolutního výkonu), jde o hodnocení 

jednotlivých výkonů žáka vzhledem ke stanoveným kritériím 

 diagnostické hodnocení, zaměřuje se na odhalování potíží s učením 

jednotlivých žáků 

 neformální hodnocení, je pozorování žáků a jejich výkonů při běžných 

činnostech 

 formální hodnocení, žáci jsou na něj předem upozorněni a mohou se připravit 

 

2.1.2 Funkce hodnocení 

Mezi hlavní funkce hodnocení patří: 

 Motivační funkce 

 Výchovná funkce 

 Vnější a vnitřní zpětná vazba 

 Ovlivňuje kvalitu vyučování 

 Utváření vztahů učitel – žák 

 Vývoj klimatu v pracovní skupině 

 Kontrolní funkce 

 Informační funkce 

 Regulační funkce 

 Diagnostická a zjišťující funkce 

 Hodnotící funkce 
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2.2  Co je slovní hodnocení 

Slovní hodnocení je způsob kvalitativního hodnocení. Umožňuje žákovi seznamovat se s 

poznatky skrze vlastní činnost, porozumět v souvislostech, získávat poznatky z různých 

zdrojů, aplikovat je v praxi v reálných situacích. 

Slovní hodnocení je alternativním způsobem hodnocení práce žáků. Dříve se hodnocení 

pojilo více s kontrolou a v mnoha případech nesloužilo k žákovu učení, ale přicházelo až 

po něm, docházelo k „etiketizaci“  

Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi klasifikací (známkováním) a slovním 

hodnocením (rozumí se písemné slovní hodnocení)
1
. Tyto obě varianty jsou si 

rovnocenné. Rodiče mají možnost volby z těchto dvou variant, případně kombinaci 

obojího. 

Alternativní formy hodnocení lze proto použít nad rámec platných právních předpisů a 

v současnosti užít pouze souběžně s klasifikací
2
. 

Slovní hodnocení učitel používá průběžně a to jak v ústní, tak písemné formě. Slovní 

hodnocení lze také používat jako závěrečné hodnocení v písemné formě. Lze ho použít 

jako doprovodné hodnocení spolu s klasifikací 

2.2.1  Výhody slovního hodnocení 

Slovní hodnocení se jeví jako objektivnější, konkrétnější, nehodnotí jen úroveň získaných 

znalostí, ale i další schopnosti a dovednosti žáka jakými jsou samostatnost, 

komunikativnost, houževnatost, kreativita, sociální cítění, spolupráce. Lépe zohledňuje 

pokroky žáka, naznačuje možnosti zlepšení a tedy je motivující. Zároveň pomáhá 

odstraňovat bezduché „biflování“ za účelem jedniček a získávání pouze krátkodobých 

znalostí Pomáhá odstranit kázeňské problémy, posiluje sebedůvěru žáků. Potlačením 

významu známky jako cíle žákova učení posiluje jeho spoluodpovědnost a snahu i jeho 

specifické schopnosti a napomáhá jeho osobnímu růstu.  Napomáhá k vytváření 

příznivého klimatu ve skupině a kladnému vztahu ke škole a k učení. Rovněž rozšiřuje 

prostor pro alternativní formy výuky. 

                                                 
1
 Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2
 Pokyny MŠMT ČR č.j. 2274994 – 22 – 23 k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování 

žáků základních a středních škol 
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Přínos slovního hodnocení pro výuku spočívá v možnosti individuálního posuzování 

úrovně žáka bez srovnávání s ostatními, což nutí učitele zajímat se o žáky daleko hlouběji 

a důkladněji. Dává větší příležitost k prolínání výchovy a vzdělávání (konzultace, 

sebehodnocení apod.). 

Slovní hodnocení je zároveň přínosné pro spolupráci s rodiči. Poskytuje rodičům 

konkrétnější informace o žákovi, o jeho specifických schopnostech, které je třeba rozvíjet, 

o způsobech nápravy nedostatků, o pozitivních změnách. Klasifikace toto těžko 

zaznamenává. Dává větší prostor pro spolupráci rodičů se školou (společný zájem o žáka). 

2.2.2 Kritéria slovního hodnocení 

Kritéria slovního hodnocení jsou výsledky testů, znalost faktů, schopnost týmové práce, 

aktivita při výuce, samostatnost, odpovědnost, porozumění souvislostí, kritické myšlení a 

hodnocení a aplikace teoretických znalostí a vědomostí v praxi
3
. 

Kritérium je „ popis nějaké složky práce neboli ten rys (znak), který na práci 

chceme v nějaké kvalitě vidět.“ (Košťálová, Miková, Stang 2012, str. 80) 

Sada kritérií popisuje uceleně výkon žáka a naplnění výstupů vzdělávání, tedy cílů 

dle vzdělávacího programu současně v několika složkách.  

Indikátor hodnocení vypovídá o míře naplnění jednotlivých kritérií, v různé 

kvalitě a v různé hodnotě kritéria. Kritéria s indikátory sdělují žákovi srozumitelně 

a jasně, co se od něj očekává a zda jeho výkon splňuje požadavky a v jaké kvalitě, 

zda splňuje, nebo nesplňuje. 

 

2.2.3 Rizika slovního hodnocení 

Slovní hodnocení není pochvalou či trestem, slouží především žákovi, není převyprávěním 

známek, sděluje zpětnou vazbu. Zamezuje nálepkování, nesrovnává, týká se pouze žáka 

samotného. Rizikem může být časté používání pochvaly. Pochvala navozuje příjemný 

pocit z úspěchu a může nechtěně vést k tomu, že žák se snaží učiteli zavděčit, místo toho 

                                                 
3
 Zásady slovního hodnocení v souladu s§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

včetně stanovených kritérií. 
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aby se učil pro sebe. Dalším rizikem může být zahlcení učitele prací v souvislosti s psaním 

slovních hodnocení. 

 

2.2.4 Zásady pro používání slovního hodnocení 

Nejdůležitější zásadou při používání slovního hodnocení je, že se má týkat učiva, 

výsledků práce žáka, úrovně jeho znalostí a dovedností, ale také průběhu učení a jeho 

chování. V žádném případě nehodnotíme osobnost žáka a jeho vlastností. Hodnotíme, co a 

jak žák dělá, čeho a jakým způsobem dosahuje, nikoli jaký je. 

 Zásady pro používání slovního hodnocení upravuje § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na jinou školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka. 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 

ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k 

věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 

vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění 
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hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. 

6. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace. 

2.2.5 Formulace slovního hodnocení 

Slovní hodnocení má být koncipováno pozitivně (motivace). Musíme brát v potaz věcnost, 

podloženost a srozumitelnost sdělení, úroveň adresáta, tak jeho rodičů. Na začátku je třeba 

uvést dosažené úspěchy a pokroky žáka, následně zmínit nedostatky, neúspěchy a potíže a 

uvést cestu k nápravě. Používáme popisný jazyk. Neposuzujeme osobnost žáka, hodnotíme 

činnost, práci, chování, výrobek atd. Nepoužíváme adjektiva – lepší, horší, dobrý špatný, 

ty sami osobě nic neříkají. Vyvarujme se ironií. 

Vhodná slovesa: umíš, zvládáš, dokážeš, jsi schopný, důležité jsou i odstíny těchto 

slovních spojení "výborně umíš", umíš,… když", "umíš základy", "potřebuješ docvičit". 

Slovní hodnocení nesmí zamlčovat skutečnou realitu. Je v zájmu dětí, aby byly zvyklé 

kriticky hodnotit své schopnosti v běžném životě. To jim pomůže obstát i v pozdější 

konkurenci. 

Čemu se vyhnout: 

 nepoužívat nekonstruktivní výrazy (neumíš, nedovedeš, nemáš, nemůžeš) 

 nekritizovat nedostatky - je mnohem vhodnější vyjádřit nedostatky ve formě 

potřeby (potřebuješ, velmi by ti pomohlo) 

 nezaměňovat hodnocení žáka s hodnocením jeho práce ("jsi houževnatý" 

nahradíme "pracuješ houževnatě") 

 nesrovnávat žáka s jeho spolužáky 

 nepřehánět, nezveličovat - aby hodnocení bylo důvěryhodné 

 vyvarovat se osobních postojů (mám tě ráda, líbí se mi) 

 nepoužívat formulace, které nedávají naději na zlepšení („je typické, že neumíš… 

to jsi celý ty“), (Stará, 2006) 
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2.3 Autentické hodnocení    

Autentické hodnocení je jedním z alternativních přístupů hodnocení (Slavík, 1999). Jde o 

hodnocení znalostí a dovedností žáků v situacích blížících se reálným, pozornost 

zaměřena na úkoly důležité pro praktický život (praktické činnosti).  

2.4 Autonomní hodnocení 

Autonomní hodnocení znamená, že žák dokáže hodnotit sám sebe. Tomuto způsobu 

hodnocení se žáci musí naučit, musí se naučit hodnotit svoji práci na základě předchozího 

formativního hodnocení a následného kriteriálního hodnocení. Žáci musí vědět předem 

standardy a požadavky k získání konkrétního stupně hodnocení. Žák přebírá zodpovědnost 

za své učení a svoji práci. Dochází k přenosu odpovědnosti, „ žák tak postupně přechází 

od tradičního typu heteronomního hodnocení přes formativní hodnocení a vzájemné 

hodnocení mezi spolužáky k požadovanému autonomnímu hodnocení a sebehodnocení“ 

(Kolář, Šikulová, 2005, str. 123). 

2.5 Cíle výuky 

Hodnocení žáků je vždy spojeno s cíly vyučování. Důležité je správné formulování cílů 

vyučování. Jaké činnosti budou žáci provádět, jaké budou používat prostředky a pomůcky. 

Důležitá je organizace výuky z hlediska času a místa kde bude výuka probíhat. 

Školní praxe je mnohdy taková, že cíl zná většinou jen učitel a on sám promýšlí cestu 

k němu. Často se soustředí na plánování vlastních činností ve výuce, jak bude řídit práci 

žáků. Méně se soustředí, k jakým cílům mají dospět sami žáci a jak bude kontrolováno a 

hodnoceno splnění těchto cílů (Kolář, Šikulová, 2009, s. 27 – 28) 

 Při správně naformulovaných cílech výuky žáci musí vědět, co se od nich očekává, co a 

jak bude hodnoceno, musí znát kritéria. Zda postačí si látku jen zapamatovat, nebo je 

nutné pochopit souvislosti, či je nezbytné zvládnout aplikace na nové situace atd. Tedy co 

je standard, co je případně nadstandard a co je považováno vzhledem k cíli za 

nedostatečný výkon (Kolář, Šikulová, 2009, s. 30). Nevytváří se prostor pro žákovy 

spekulace a následné diskuze o správnosti a spravedlivosti hodnocení (zejména 

negativního hodnocení). 
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Vyučovací cíle jsou velmi složitou kategorií, ne každé učivo vyžaduje splnění v nejvyšší 

úrovni. Bloomova taxonomie cílů (Bloom, 1956). Tento autor vychází z mnohostranného 

rozvoje žáka a výukové cíle, které sledují žákův rozvoj, dělí do tří oblastí: 

 oblast kognitivní (poznávací) 

 oblast instrumentální, psychomotorická (dovedností) 

 oblast afektivní (postoje) 

 

2.6  Specifika odborného výcviku 

 Odborný výcvik jako vyučovací předmět má svá specifika, jimiž se odlišuje od ostatních 

vyučovacích předmětů oboru. Žáky připravuje hlavně k praktickým výkonů dané profese. 

Výuka odborného výcviku navazuje na teoretické znalosti získané v odborných 

předmětech, jsou tedy velmi důležité mezipředmětové vztahy a spolupráce učitelů těchto 

předmětů s učitelem odborného výcviku.  

„Hodnocení žáků při odborném výcviku je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího 

procesu. Úkolem hodnocení a klasifikace je zjišťování naplňování cílů výuky, naplňování 

kompetencí daných rámcovým vzdělávacím programem konkrétního obor“. (Čadílek, 

2005) 

 

2.7 Struktura hodnocení odborného výcviku 

Hodnocení v odborném výcviku rozdělujeme na průběžné a celkové. Průběžné hodnocení 

ukončuje dílčí etapy (např. tematické celky) odborného výcviku během školního roku a 

učitel ho používá během a v závěru učebního dne ke zhodnocení kladů a nedostatků 

jednotlivých žáků, ke zhodnocení toho jak bylo dosahováno stanovených cílů. Toto 

hodnocení bývá většinou ústní. Je to nejběžnější a nejčastější způsob hodnocení. Má také 

velký význam výchovný, žáci hned vědí, jak pracovali, jak dosahovali stanovených cílů, 

jaké dělají chyby a jaké jsou možnosti jejich napravování. Celkové hodnocení 

(klasifikace) ukončuje jednotlivá klasifikační období (pololetí, ročník) je uvedeno na 

vysvědčení  
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2.8 Metody hodnocení odborného výcviku 

Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností používá učitel v odborném výcviku buď 

běžných (nesystematických) metod, jako je pozorování, ústní či písemné zkoušení, nebo 

systematických metod, kdy měřícím nástrojem bývá obvykle didaktický test. V odborném 

výcviku, kde zjišťujeme dovednosti manuální i intelektuální používáme kontrolní práce. 

Hodnocení odborného výcviku (Čadílek, 2005). 

2.9 Zvláštnosti metod a kritérií hodnocení v odborném výcviku  

Vycházíme z toho, že odborný výcvik jako vyučovací předmět má svoje zvláštnosti. 

Především to, že v teoretických předmětech jde hlavně o získávání vědomostí, kdežto v 

odborném výcviku se jedná převážně o osvojování senzomotorických dovedností. Z toho 

vyplývají i některé zvláštnosti při hodnocení dosahovaných výsledků. Přitom však i toto 

hodnocení plní všechny funkce uvedené v předcházející části.  

Souhrnné hodnocení následuje vždy po probrání tematického celku, který bývá ukončen 

samostatnou soubornou prací, a v krátkém časovém odstupu (po týdnu) by měl být zadán 

didaktický test - kontrolní práce, o které bude pojednáno v následující části.  

Kritéria hodnocení učebních výsledků a způsobu osvojování nového učiva v odborném 

výcviku rozdělujeme do tří základních skupin (Čadílek, 2005).  

 

2.10 Co hodnotíme při odborném výcviku 

2.10.1 Hodnocení odbornosti  

a) Způsob a míra uplatnění teoretických poznatků při provádění zadaného 

úkolu, dodržování technologických postupů.  

b) Organizace pracovního místa, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 

práce, všech předpisů a nařízení týkajících se pracoviště a výkonu práce, 

celková péče o pracovní prostředí. 

c) Pohybová koordinace pracovních činností, vlastní způsob provádění práce, 

jako prostředek k dosažení požadované kvality.  

d) Hospodaření s materiály, energií a vybavením pracoviště.  
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2.10.2 Hodnocení kvality práce  

Hodnotí se po všech stránkách výsledek žákovy činnosti, hotová práce, její výsledek 

(výrobek, služba) a to z hlediska efektivnosti, přesnosti, účinnosti, funkčnosti a celkového 

výsledku. 

Tato dvě první kritéria uplatňujeme při hodnocení vždy a ve všech fázích učení 

kognitivních a senzomotorických dovedností.  

2.10.3 Hodnocení rychlost provádění práce  

Hodnotíme pomocí výkonových norem pro daný typ práce, ale časové limity 

přizpůsobíme fázi učení žáků. Toto kritérium má velký význam pro výkon práce, proto se 

s upevňování učiva čas provádění práce zkracuje.  

2.10.4 Sady kritérií 

Všeobecné kompetence jako výchozí složka. 

Specifické kompetence hodnotí specifické vlastnosti a schopnosti. 

Samotný proces práce, postupy, řešení. 

Výsledek práce, produkt (v oboru služeb může být spokojený zákazník). 

2.10.5 Hodnocení klíčových kompetencí 

 učení 

 řešení problémů 

 sociální a personální 

 komunikativní 

 občanská 

 pracovní 
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2.11 Způsob hodnocení odborného výcviku oboru kosmetička 

Výukovou jednotkou odborného výcviku je výukový den, pracovní den, který 

v konkrétním oboru má konkrétní pracovní dobu danou školním vzdělávacím programem.  

Výuka odborného výcviku daného oboru, tedy její časový průběh je stanoven školním 

řádem školy. Odborný výcvik probíhá na pracovišti odborného výcviku školy, v případě 

kosmetiček, ve školním kosmetickém salonu. Pro udržení řádného chodu tohoto 

pracoviště určeného pro praktickou výuku odborných dovedností je třeba dodržovat 

provozní řád. Dále je třeba sledovat dodržování hygieny a bezpečnosti práce. Při práci ve 

službách pracují žáci ve školním salonu na „klientech“, kteří přicházejí z venku, 

z mimoškolního prostředí. Je třeba s nimi komunikovat a dodržovat zásady slušného 

chování. Dále je potřebná spolupráce mezi žáky, dodržování pořádku na pracovišti. 

V neposlední řadě je třeba sledovat a hodnotit odborné znalosti a dovednosti žáků, způsob 

jakým jsou žáci schopni naplňovat odborné kompetence a v jakém čase. Tedy jejich 

odborné znalosti získané v odborných předmětech. Zacházení s materiály, jejich volba a 

spotřeba. Používání přístrojů, rovněž jejich volba a vhodnost použití v konkrétním případě 

a dodržování bezpečnosti práce s nimi. Tedy zacházení a využívání materiálních 

prostředků výuky. 

Je třeba, aby žáci znali pravidla fungování školního pracoviště odborného výcviku, aby 

byli seznámeni s provozním řádem pracoviště. Dobré je, aby se podíleli na jeho vytváření, 

aby věděli důvody dodržování jednotlivých nařízení (proč a jak) v souvislostech a 

návaznostech na znalosti získané v odborných předmětech. Dále by si žáci měli 

uvědomovat, že jde o výuku a školní pracoviště, kde platí školní řád, se kterým jsou 

rovněž seznámeni. V neposlední řadě musí žáci znát cíle vzdělávání, co, jakým způsobem 

a v jaké kvalitě se musí naučit a k tomu směřuje plánování a organizování výuky 

odborného výcviku učitelem. 

 Za velice důležitou součást realizace výuky odborného výcviku považuji právě 

hodnocení, hlavně slovní hodnocení, které má pro žáky daleko větší výpovědní hodnotu 

co se jejich práce týče. Slovní hodnocení samozřejmě učitel odborného výcviku používá 

běžně, je třeba individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Jasně a srozumitelně 

stanovená kritéria hodnocení klíčových kompetencí a zásad daných vzdělávacím 

programem, provozním řádem a školním řádem jsou žáci schopni průběžně hodnotit sami 
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nebo navzájem pokud mají k dispozici jasný, srozumitelný a přehledný a nástroj 

hodnocení. 

 Toto hodnocení plní informativní, kontrolní a regulační funkci. Učitel má možnost 

průběžně zjišťovat jakých výsledků žáci při výuce dosahují, jak se zlepšují a podle toho 

upravovat jejich činnosti při výuce. Tento způsob hodnocení poskytuje učiteli vnější a 

vnitřní zpětnou vazbu. 

Vnější zpětná vazba umožňuje učiteli na základě získaných informací při ověřování 

znalosti a dovednosti z probraného učiva zjistit stav jeho zvládnutí. Na základě toho může 

bezprostředně reagovat na vznikající nedostatky a průběžně odstraňovat chyby, 

modifikovat vyučovací postupy, měnit metody a vyučovací prostředky. Pro tento účel by 

měl mistr získávat zpětné informace co nejdříve a od všech žáků.  

Učitel je informován o průběhu a výsledcích učební činnosti žáků a může tedy kvalitně 

vyučovací proces řídit a regulovat. Žáci jsou při takovém vyučování daleko aktivnější a 

samostatnější než při běžné výuce a dochází u nich k výraznému nárůstu produktivních 

činností. Taková výuka je pak efektivní, klade však vyšší požadavky celkovou erudici 

učitele. 

Vnitřní zpětná vazba poskytuje žákům informace o průběhu jejich učení a výsledcích, 

kterých dosahují. To má výrazný vliv na kvalitu osvojování si nových poznatků a činností. 

Tak lze průběžně upevňovat správné vědomosti a dovednosti a včas opravovat nesprávně 

pochopené. 

Dále má tento způsob hodnocení motivační funkci. Pobízí žáky k dalšímu učení a 

zlepšování. 

2.11.1 Vzdělávací funkce hodnocení 

Učitel hodnotí úroveň zvládání vědomostí a dovedností, rozvoj samostatného úsudku žáků 

a jejich schopnost aplikovat získané poznatky a dovednosti na nové situace. Spravedlivé a 

objektivní hodnocení pěstuje v žácích pozitivní přístup k učení, k osobě učitele, posiluje 

sebedůvěru, vytrvalost, svědomitost a další pozitivní vlastnosti. Důležitý je postoj žáků k 

hodnocení, neměl by být odmítavý. Žáci by měli hodnocení vnímat jako motivaci pro 

svoji práci. Ovšem musí mít jasné informace o tom, co se hodnotí, kdy se hodnotí a také 

v jakém požadovaném čase mají plnit stanovené úkoly. Pro učitele plní hodnocení rovněž 

diagnostickou funkci. Učitel žáka hodnotí komplexně, jeho vlastnosti osobnostní, jeho 
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zájem a předpoklady pro daný obor, jeho zvláštní schopnosti a dovednosti, zájem o práci a 

ochotu učit se, schopnost spolupráce atd. 

2.11.2 Výchovná funkce hodnocení 

Hodnocení by mělo vést k formování pozitivních vlastností a postojů žáka (k 

odpovědnosti, k vytrvalosti, ke svědomitosti). Zároveň pomáhá vytvářet postoje k sobě 

samému a představy o hodnotě vlastní osobnosti. (Kolář, Šikulová 2005) 

 

2.12 Nástroje pro hodnocení odborného výcviku  

2.12.1 Didaktický test  

Pojmu test se užívá nejen v pedagogice, ale v řadě jiných oborů. Učitelé v běžné školní 

praxi termínem didaktický test obvykle označují jakoukoliv písemnou zkoušku sestavenou 

výhradně z úloh s výběrovou odpovědí. Tím dochází k zužování významu "didaktický 

test".  

Test nemusí být jen zkouškou písemnou, ale může jím být zjišťována úroveň zvládnutí i 

psychomotorických dovedností, jako je např. provedení určitého druhu práce, operace, 

zhotovení výrobku apod. (Čadílek, 2005) 

2.12.2 Testy kognitivní a psychomotorické, kontrolní práce  

Kognitivní, poznávací testy slouží ke zjišťování úrovně osvojených poznatků a 

intelektových dovedností. V odborném výcviku se zadávají méně často a slouží ke 

zjišťování úrovně teoretických znalostí a žákovy schopnosti tyto znalosti využívat k 

provedení určitého druhu práce.  

Psychomotorické testy ověřují stupeň osvojení psychomotorických dovedností. V 

odborném výcviku je běžně označujeme jako kontrolní práce. Pro přípravu, zadávání a 

vyhodnocování kontrolních prací platí stejná pravidla jako pro didaktické testy a jako pro 

hodnocení a klasifikaci obecně.  
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3 Praktická část 

3.1 Postup při vytváření a ověřování hodnotícího nástroje pro odborný 

výcvik kosmetiček  

1. Plánování  

2. Konstrukce  

3. Ověření a úprava  

4. Hodnocení a klasifikace 

 

Důležitost té které fáze závisí především na cíli a účelu hodnocení, obsahovém zaměření, 

na konkrétní skupině žáků, pro kterou je určen, a na rozhodnutí, které chceme na základě 

výsledků testu činit.  

Plánování kontrolní práce obsahuje několik kroků, jejichž výsledným cílem je 

zpracování projektu kontrolní práce:  

- přesné vymezení účelu a rámcového obsahu,  

- upřesnění obsahu,  

- stanovení počtu a druhů testovaných úloh,  

- stanovení testovacího času,  

- rozhodnutí o formě kontrolní práce a počtu variant.  

Konstrukce kontrolní práce obsahuje následující kroky:  

- návrh dílčích úloh, které má obsahovat kontrolní práce,  

- návrh technické dokumentace (výkres, schéma),  

- návrh s kódováním způsobu hodnocení a stanovení výkonové normy,  

- posouzení skupinou odborníků,  

- ověření na malém vzorku testovaných,  
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- úprava úloh a příprava kontrolní práce pro zadání.  

3.2 Proč, kde, kdy, co, jak a hodnotíme při odborném výcviku 

kosmetiček 

Každý obor a jeho výuka má svá specifika, tak i odborný výcvik oboru kosmetička. 

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá na pracovišti školy (žákovském pracovišti) přímo 

ve škole, nebo na odloučeném školním pracovišti, kosmetickém salonu, kde se nachází 

speciální pracoviště pro výkon jednotlivých (dílčích) kosmetických ošetřením, daných 

školním vzdělávacím programem tohoto oboru, např. manikúra, pedikúra, péče o pleť 

apod. Hodnotíme tedy žáky při práci na tomto pracovišti, představujícím reálné pracoviště 

v praktickém životě. 

Hodnotíme každou vyučovací jednotku odborného výcviku, tedy výukový den. Jde tedy o 

hodnocení průběžné.  Pracovní doba a délka výukového dne je rovněž stanovena 

zákonem, vychází ze školního vzdělávacího programu a je upravena školním řádem. 

Hodnotíme celý pracovní den od začátku až do konce, zhodnocení proběhne v závěru 

vyučovacího dne. 

Hodnotíme to, co a jak se žáci naučili v odborných předmětech, jak tyto znalosti umějí 

použít v praktickém vyučování (např. kosmetická diagnóza). Hodnotíme dodržování všech 

pravidel a předpisů platných pro provoz příslušného pracoviště (bezpečnost práce a 

ochrana zdraví, provozní řád, ale i školní řád), správné používání nástrojů, přístrojů a 

zařízení pracoviště (žáci jsou vždy seznámeni s novým přístroje a se způsobem 

bezpečného používání), rovněž tak volba, příprava a spotřeba materiálů (efektivnost a 

ekonomičnost) při práci. Hodnotíme praktické dovednosti, které žáci získávají při výuce 

odborného výcviku, jejich upevňování, prohlubování a využívání správných pracovních 

návyků, pokroky žáků. Hodnotíme vzájemnou spolupráci žáků, ale spolupráci s učitelem, 

jejich ochotu ke spolupráci na odborném pracovišti, dodržování pořádku na pracovišti, 

úklid a předávání si jednotlivých pracovišť. A v neposlední řadě hodnotíme chování a 

vzájemnou komunikaci žáků na pracovišti, dále komunikaci s klientem a profesionalitu 

přístupu k němu.  Hodnotíme i žákovy profesní a osobnostní předpoklad pro daný obor, 

jeho zájem o obor i v mimoškolním prostředí, zájem o práci. 

K hodnocení výukového dne odborného výcviku jsem si rozpracovala hodnotící tabulku 

(přehlednost) kde jsem stanovila 3 kritéria vstupní a 11 hodnotících kritérií vlastní práce a 
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uplatňování jednotlivých (dílčích) kompetencí, daných RVP a  ŠVP. Jednotlivá kritéria 

mají indikátory plnění úrovně, které odpovídají zhodnocení jejich zvládnutí žákem. Tuto 

tabulku hodnocení lze používat i při hodnocení kontrolní práce, kde je ovšem jiné zadání 

práce a jiné časové limity práce, které musí být žákům předem známé. 

Žáci jsou vždy předem seznámeni se způsobem hodnocení, s hodnotícím nástrojem. Vždy 

je stanov cíl a plán práce výukového dne. Žáci rovněž znají jednotlivá kritéria hodnocení a 

způsob jejich naplňování. 

3.2.1 Kritéria hodnocení výukového dne 

1. Včasný nástup na pracoviště – začátek výukové jednotky (výukového dne) je stanoven 

školním řádem a rozvrhem hodin. Omlouvání docházky je rovněž stanoveno ve školním 

řádu.  

2. Předepsané pracovní oblečení a obutí, bílé pracovní kalhoty, bílá pracovní halena (bílé 

tričko), předepsaná zdravotní obuv – dáno provozním řádem odborného pracoviště a 

předpisy o hygieně a bezpečnosti práce. 

3. Vlasy svázané, odložené šperky, osobní hygiena kosmetičky – dáno provozním řádem 

odborného pracoviště. 

4. Vzájemná komunikace mezi žáky, dodržování zásad slušného chování – stanoveno ve 

školním řádu. 

5. Profesionální komunikace se zákazníkem, žák uvede zákazníka, vysvětlí ošetření, 

pomocí komunikace určí diagnózu, doporučí a poradí zákazníkovi, nabídne další služby, 

objedná příští návštěvu – dáno ŠVP. 

6. Ochota pracovat a spolupracovat – žák neodmítá učitelem přidělenou práci a 

spolupracuje s ostatními ve skupině. 

7. Žák provádí ošetření podle určené diagnózy, využívá již získaných odborných znalostí a 

dovedností a zohledňuje individualitu zákazníka, volí postupy, materiály a přípravky. 

8. Žák dodržuje správné technologické postupy, hygienu a bezpečnost práce, kontrolujeme 

rovněž množství spotřebovaného materiálu. 
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9. Dodržování hygieny a bezpečnosti práce, jak ve vztahu k pracovnímu prostředí, tak 

s ohledem na zákazníka, ale i při používání nástrojů, přístrojů a přípravků. 

10. Žák provádí ošetření v čase daném pro ten který technologický postup. 

11. Žák si o zákazníkovi vede předepsaný kartotéční záznam, dokáže vystavit účet za 

poskytnuté služby, nabídnout či doporučit další ošetření, objednat zákazníka. 

12. Žák po dokončení práce uklidí pracoviště dle provozního řádu (dezinfekce, odpad, 

prádlo, materiál). Hodnotíme rovněž spolupráci žáků v pracovní skupině při zajišťování 

provozu pracoviště (školního kosmetického salonu). To znamená kontrola prádla a jeho 

správné ukládání, úklid a dezinfekce jednotlivých pracovišť, kontrola expirací 

používaných přípravků, to vše dáno provozním řádem. Dále evidence a doobjednávání 

používaného materiálu.  

14.  Hodnotíme také něco navíc, žákovu vlastní aktivitu a iniciativu, přínos pro chod 

školního pracoviště, vyvíjenou na základě získaných informací z jiných než školních 

zdrojů, zájem o obor. 
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3.2.2 Nástroj hodnocení výukového dne OV oboru kosmetička 

Téma výukového dne:                                                                                 Datum: 

Jméno žáka:                                                                                                  

    0 1 2 3 4 5 skore 
1 Včasný nástup na 

pracoviště,  
pozdní bez 

omluvy, dále 

nepracuje 

pozdní 

s řádnou 

omluvou 

včasný 

    

  

  
2 předepsané pracovní 

oblečení a obuv 
nesplněno   

  

splněno částečně 

  

splněno bez 

připomínek 

  
3 osobní hygiena, svázané 

vlasy, odložené šperky 
nesplněno, dále 

nepracuje 

  

  splněno s 

připomenutím 

  

splněno bez 

připomínek 
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    0 1 2 3 4 5 skore 

1 Dodržování zásad 

slušného chování, 

vzájemná komunikace 

s častým 

napomínáním 

  

s jedním 

napomenutím 

    

bez napomínání 

  

2 profesionální 

komunikace se 

zákazníky 

špatně 

komunikuje, 

nesnaží se, 

nechce 

komunikuje 

se stálou 

pomocí 

učitele   

komunikuje 

s připomenutím 

učitele 

  

komunikuje 

správně a 

samostatně 

  

3 ochota pracovat a 

spolupracovat 

odmítá práci a 

spolupráci, 

dále nepracuje   

spolupracuje 

neochotně 

    

spolupracuje 

ochotně a 

aktivně   

4 určení diagnózy, ohled 

na přání zákazníka, 

volba postupu ošetření 

a materiálů a přípravků 

neumí, nezná, 

pracuje pod 

stálým 

vedením 

učitele 

s častou 

pomocí 

učitele 

  

s připomenutím 

učitele  

  

samostatně bez 

chyb, umí 

zdůvodnit 

  

5 dodržování 

technologických 

postupů při práci 

neumí, neví, 

pracuje pod 

stálým 

vedením 

učitele 

s častou 

pomocí 

učitele 

  

s malou 

pomocí učitele 

  

samostatně bez 

chyb, umí 

zdůvodnit 

  

6 dodržování hygieny a 

bezpečnosti práce 

nezná a 

nedodržuje, 

pracuje pod 

stálým 

vedením 

učitele 

zapomíná 

dodržovat 

zná a 

porušuje 

    

zná a dodržuje 

  

7 dodržování časových 

limitů při provádění 

práce 

nedodržuje, 

nezvládá 

    

pracuje 

pomaleji, ale v 

toleranci   

dodržuje  
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8 kartotéční záznam, 

objednávání zákazníků, 

vystavení účtu, 

poradenství 

nezná, neumí, 

neplní 

plní se 

soustavnou 

pomocí 

učitele   

plní 

s částečnou 

pomocí učitele  

  

vše plní bez 

chyb a 

samostatně 

  

9 úklid pracoviště nechce uklízet 

  

s 

upozorněním 

učitele     

samostatně a 

samozřejmě 

  

10 něco na víc, vlastní 

nápad, iniciativa, 

aktivita 

nepřispívá 

        

přispívá 

  

11 spolupráce s ostatními 

při zajištění provozu 

salonu 

nespolupracuje 

        

spolupracuje 

  

 

Maximální možný počet bodů je 65. K dostatečnému splnění klasifikace nutno získat minimálně 39 bodů, což 60% úspěšnosti z maximálního 

možného bodového hodnocení. 

Převod získaných bodů na klasifikaci: 

65 – 60 bodů = výborně (1) 

59 – 53 bodů = chvalitebně (2) 

52 – 46 bodů = dobře (3) 

45 – 39 bodů = dostatečně (4) 

38 – 0 bodů = nedostatečně (5) 
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3.2.3 Indikátory úrovně zvládnutí jednotlivých kritérií 

Jednotlivá kritéria hodnotícího nástroje mají stanoveny indikátory úrovně zvládnutí a ty 

jsou hodnoceny body. Indikátory úrovně zvládnutí jednotlivých kritérií musí být učitelem 

snadno pozorovatelné, popsatelné a zdůvodnitelné a žákům srozumitelné, aby se zamezilo 

případným dohadům a diskusím nad nejasností a spravedlností hodnocení. 

Kritérium číslo 1 – včasný nástup na pracoviště, dodržování pracovní doby. Žák je na 

pracovišti včas před začátkem výuky podle rozvrhu hodin. Začátek vyučování a výukových 

jednotek, dodržování přestávek v práci, stanoveno ve školním řádu dané školy. Pokud je 

žák na pracovišti včas před zahájením výuky, získává plný počet bodů (2), pokud se 

dostaví později ale s řádnou omluvou (omlouvání docházky, školní řád), body neztrácí. 

Pokud se dostaví pozdě a bez omluvy, ztrácí body a podle školního řádu má neomluvenou 

nepřítomnost, dále nehodnotíme. 

Kritérium číslo 2 – předepsaný pracovní oděv a obuv pro konkrétní pracoviště je určeno 

ZBOP
4
 a provozním řádem školního pracoviště. Žák splňuje požadavek bez připomínek 

učitele, to znamená, že má předepsané oblečení a obuv, čisté neroztrhané, nezmuchlané 

(estetické hledisko), získává plný počet bodů (5). Pokud k jeho oblečení a obutí má učitel 

připomínky, ztrácí body. Pokud předepsaný oděv a obuv nemá, nemůže pracovat (ZBOP, 

provozní řád), na práci se řádně nepřipravil, nebude hodnocen v dalších kritériích a 

nemůže získat vyšší počet bodů, bude tedy hodnocen nedostatečně.  

Kritéria č. 1 a 2 jsou vstupními kritérii pro práci na odborném pracovišti, pokud žák 

jedno, či druhé kritérium nesplní s minimálním počtem bodů, není dále hodnocen, nebo je 

hodnocen nedostatečně, tedy stupněm klasifikace 5. 

Kritérium číslo 3 – Osobní hygiena a úprava kosmetičky, svázané vlasy a odložit šperky 

(ZBOP a estetické hledisko). Žák získává body podle toho, zda splňuje bez výhrad učitele, 

nebo s částečnou výhradou, nebo zda se nepřipravil vůbec. V tomto případě je nutno 

zjednat okamžitou nápravu. 

Kritérium číslo 4 - dodržování zásad slušného chování, vzájemná komunikace, 

dodržování školního řádu (komunikační, personální, interpersonální dovednosti, RVP). 

                                                 
4
 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 

28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 
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Žák splňuje na třech úrovních hodnocení, splňuje bez napomenutí učitele, s jedním 

napomenutím učitele, s častějším napomínáním učitele. 

Kritérium číslo 5 - profesionální komunikace se zákazníky spočívá v uvedení zákazníka 

na pracoviště. Žák klientovi vysvětlí, kde a co si má před ošetřením odložit, uloží si klienta 

na lehátko, vysvětlí, jak ošetření bude probíhat, zjistí přání zákazníka. Svým profesionální 

a vstřícným chováním získává důvěru a spokojenost zákazníka.  

Kritérium číslo 6 - ochota pracovat a spolupracovat. Někteří žáci vykonávají určenou 

práci ochotně, spolupracují s ostatními samozřejmě. Někteří naopak nechtějí zadanou práci 

vykonávat, vyhýbají se jí a učitel jim musí práci nařídit, vybírají si, s kým spolupracovat 

budou a s kým ne. Někteří dokonce odmítají zadanou práci a nechtějí spolupracovat. Podle 

toho hodnotíme. 

Kritérium číslo 7 - určení diagnózy, ohled na přání zákazníka, volba postupu ošetření a 

materiálů a přípravků (odborné kompetence, ŠVP). Učitel při hodnocení zohledňuje, zda 

žák využívá svých získaných odborných teoretických znalostí, zda je dokáže aplikovat 

v konkrétním případě, jestli pracuje samostatně, uvědoměle a bez chyb, zda své počínání 

umí vysvětlit, nebo jestli chybuje a jak často, nebo musí pracovat pod stálým vedením 

učitele. 

Kritérium číslo 8 - dodržování technologických postupů při práci, spotřeba materiálu. 

Toto kritérium je zaměřeno na psychomotorické dovednosti, manuální zručnost, ale i 

znalost správných technologických postupů, jak si konkrétně připraví pracoviště, jak 

správně volí přípravky a efektivně využívá materiál a to vše umí vysvětlit a zdůvodnit. 

Kritérium číslo 9 - dodržování hygieny a bezpečnosti práce. Žák zná předpisy BOZP a 

provozní řád daného pracoviště a tyto předpisy si správně vykládá a také je správně 

dodržuje, je hodnocen plným počtem bodů (5). Žák předpisy zná, ale dodržuje je jen 

částečně správně, je hodnocen 2 body. Žákovi je třeba předpisy a jejich dodržování občas 

připomínat (1 bod). Žák nezná pravidla a předpisy a nemůže je dodržovat, pracuje pod 

stálým vedením učitele (0 bodů). 

Kritérium číslo 10 – dodržování časových limitů při provádění práce. Žák pracuje 

v časových limitech daných pro provádění určeného druhu práce (vždy s ohledem na fázi 

učení), učitel před zahájením práce vždy žáka seznámí s dobou, kterou na konkrétní práci 

má. Žák tuto dobu dodržuje bez problémů a odvádí dobrou práci s požadovaným 
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výsledkem (5 bodů). Žák pracuje pomaleji, ale v toleranci, správně (3 body). Žák nezvládá 

práci v požadované kvalitě a čase (0 bodů). 

Kritérium číslo 11 – administrace práce, vedení kartotéčních záznamů, objednávání 

zákazníků, vystavování účtů, pokladní evidence, skladová evidence, kontrola expirací 

přípravků. Žák vše plní automaticky jak je třeba, samostatně a bez chyb (5 bodů). Žák plní 

s částečným připomenutím a pomocí učitele (3 body). Žák plní jen za stálého dohledu a se 

soustavnou pomocí učitele, ale zhruba ví, co plnit má, méně už ví jak (1 bod). Žák nezná a 

neví, co má plnit a jak, pracuje za soustavného vedení učitele (0 bodů). 

Kritérium číslo 12 – úklid pracoviště a celé provozovny der provozního řádu pracoviště, 

rozdělení práce při úklidu mezi jednotlivé žáky (spolupráce). Žák udržuje pořádek na 

pracovišti průběžně během celého pracovního dne samozřejmě a samostatně, s ostatními se 

na konci pracovního dne podílí na společném celkovém úklidu provozovny, činnosti dané 

BOZP a provozním řádem, dělí se o úklid samozřejmě podle předem dohodnutého 

harmonogramu, hodnocení 5 bodů. Žák vše plní, ale s občasným připomenutím učitele, 

nebo spolužáků (2 body). Žák soustavně neudržuje pořádek a je na to často upozorňován, 

nechce uklízet samozřejmě a práce mu musí být nařízena a průběžně kontrolována učitele 

(0 bodů). 

Kritérium číslo 13 – hodnotí něco na víc, vlastní iniciativu a aktivitu žáka nad rámec 

výuky, přínos pro práci a pracoviště, ale i pro rozšíření odbornosti (výzdoba pracoviště, 

zlepšení spolupráce, novinky z oboru apod.), hodnoceno 5 body. 

Kritérium číslo 14 – týmová práce a spolupráce na pracovišti k zajištění bezvadného 

chodu provozu, vstřícnost, komunikativnost, to znamená domluvit se mezi sebou o tom, co 

je třeba udělat a kdo co bude dělat, ale i ochota a pomoci druhým, nebo sobě na v zájem, 

ale i schopnost kritického a sebekritického hodnocení k sobě i ostatním. Hodnotíme 3 

body.    
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3.2.4 Grafické znázornění shody mezi hodnocením učitelem a sebehodnocením žáků 

Následující tři grafy znázorňují porovnání shody mezi hodnocením učitele a 

sebehodnocením žáků a zároveň ukazují míru naplnění jednotlivých kritérií vzhledem 

k maximálním požadavkům. 

Toto porovnávání je výsledkem hodnocení a sebehodnocení sledovaného vzorku dvaceti 

žáků z každého uvedeného ročníku v průběhu jednoho školního roku.  

 

 

Graf 1 

Porovnání průměrného hodnocení odborného výcviku žáků 1. ročníku oboru kosmetička, znázornění míry shody 

sebehodnocení žáků a hodnocení učitelem a zároveň míra naplňování požadovaných kritérií hodnocení.  

 

V prvním ročníku je pro žákyně všechno nové, škola, spolužáci, učitelé, vyučovací 

předměty. Při zahájení školního roku je třeba žákyně seznámit nejen se školním řádem, ale 

i s provozním řádem pracoviště odborného výcviku, s pravidly bezpečnosti a hygieny 

práce a zároveň podle ŠVP probíhá výuka odborné teorie i praxe. Také učitel žáky teprve 

poznává, zjišťuje, jak se učí a jak se socializují do skupiny. K tomu je třeba, jak pro 

žákyně, tak pro učitele právě jednotný a srozumitelný systém hodnocení (hodnotící 

tabulka). Tuto tabulku používám pro hodnocení každého výukového dne odborného 

výcviku. Výklad jednotlivých kritérií je pro všechny ročníky stejný, pouze nároky na 

znalosti jsou dány ŠVP. V prvním ročníku děvčata zvládají pouze suchou a mokrou 

manikúru, barvení řas a obočí a formování obočí a povrchové čištění pleti. Spolupracovat 

v salonu, uklízet, komunikovat atd. však musí stejně jako jejich starší spolužačky. 
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Jde o to jak rychle a jaké úrovně jsou schopny jednotlivé žákyně dosahovat, proto je dobré 

od samého začátku je učit pravidelnému hodnocení a zároveň je učit i sebehodnocení. 

Porovnávání mého hodnocení se sebehodnocení mně poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda 

žákyně pochopily, co se očekává, nebo zda to jen nechtějí plnit. Příkladem je předepsané 

pracovní oblečení. Většinou ho nepovažují za důležité, v tomto věku se chtějí odlišovat 

apod. Teprve později začínají chápat, že pracovní oblečení dává smysl a proč. Míra 

naplňování maximálního možného hodnocení kritérií je celkově nižší než u starších 

ročníků. V kritériích hodnocení odborných znalostí se hodnotí žákyně spíše hůře, než je 

hodnotí učitel. Naopak při hodnocení odborných dovedností je jejich sebehodnocení vyšší, 

než hodnocení učitele. 

 

 

Graf 2   

Porovnání průměrného hodnocení odborného výcviku žáků 2. ročníku oboru kosmetička, znázornění míry shody 

sebehodnocení žáků a hodnocení učitelem a zároveň míra naplňování požadovaných kritérií hodnocení. 

 

Ve druhém ročníku se žákyně celkově zlepšují, ale stále jsou velké rozdíly mezi 

hodnocením učitele a sebehodnocením žáků, zvláště jsou na sebe náročnější v odborných 

znalostech a dovednostech, méně důležitý je pro ně úklid a osobní úprava. 
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Graf 3 

Porovnání průměrného hodnocení odborného výcviku žáků 3. ročníku oboru kosmetička, znázornění míry shody 

sebehodnocení žáků a hodnocení učitelem a zároveň míra naplňování požadovaných kritérií hodnocení. 

 

Ve třetím ročníku dosahují žákyně celkově nejvyšších hodnot téměř ve všech kritériích, 

rozdíly v hodnocení učitele a sebehodnocením žákyň je nepatrný. Dokáží kriticky hodnotit 

svoji práci i práci spolužaček, ve skupině spolupracují a mají zájem na samostatném chodu 

provozovny. Každá žákyně si celkem kriticky uvědomuje svoje slabá místa a dokáže je 

kompenzovat jinou aktivitou, nebo i požádat spolužačku o pomoc. 
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3.3 Kazuistiky žákyň 

3.3.1 Žákyně Veronika 

Průběžné hodnocení jednotlivých výukových dnů odborného výcviku na školním 

pracovišti kosmetiky, druhý ročník. 

Veronika byla žákyně, která prospívala v teoretických předmětech známkami 2 až 3. A 

v prvním ročníku měla z odborného výcviku známku 2. Vzhledem k hodinovým dotacím 

předmětu odborného výcviku 1. ročníku, 6 hodin (jeden výukový den) týdně. Tedy vyšší 

poměr kognitivního učení (teorie), oproti prakticky zaměřené výuce. Výsledky vypovídají 

o tom, že Veronika zvládá kognitivní učení, ale získané vědomosti nedokáže aplikovat 

v praxi. 

kritérium I. hodnocení II. Hodnocení III. hodnocení IV. Hodnocení 

  učitel žák učitel žák učitel žák učitel žák 
1 0 0 2 2 2 2 2 2 
2     0 0 3 5 3 5 
3         3 3 3 3 
                  
1         0 2 2 2 
2         3 3 3 3 
3         2 2 2 3 
4         3 5 5 5 
5         5 5 5 5 
6         2 5 2 5 
7         5 5 5 5 
8         1 3 3 3 
9         0 2 2 5 
10         0 5 0 5 
11 nedostatěčná nedostatěčná 0 3 0 3 

Tabulka 1 

V pracovní skupině byla Veronika neoblíbená. Od ostatních vyžadovala úlevy a služby, 

ale nikdy je neoplácela. Starala se jen o to, jak vypadá, účes, nalíčení, oblečení, ne však 

vzhledem k práci. Neuklízela po sobě, neustále po ní zůstával nepořádek, který uklízely 

její spolužačky (spolupráce) a to nepřispívalo k dobrému klimatu ve skupině. 

Nerespektovala pracovní dobu, nemohla být v některých dnech hodnocena, později bylo 

nutno řešit i přestupky proti školnímu řádu. Nedodržovala provozní řád, ani pravidla 

bezpečnosti a hygieny práce. Sama sebe hodnotila nekriticky velice vysoko a nižší 

hodnocení učitele považovala za osobní diskriminaci. Její matka jí v tomto podporovala, 
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při pohovoru s učitelem prohlásila, že „Veronika je neoblíbená u spolužaček i učitelů, 

protože je krásná a oni jí závidí“.  

V tomto konkrétním případě vidím absenci afektivních dovedností, které žákyně nezískala 

výchovou již v rodině a pro obor služeb nenaplňuje požadované kompetence. 

Veronika při maturitní zkoušce z odborného výcviku byla hodnocena jiným zkoušejícím 

nedostatečně. 

 

3.3.2 Žákyně Bára 

Průběžné hodnocení jednotlivých výukových dnů odborného výcviku na školním 

pracovišti kosmetiky, třetí ročník. 

Na začátku třetího ročníku jsem začala učit skupinu dvanácti děvčat, ve které byla i Bára. 

Bára byla tichá, neprůbojná, spíše se stranila kolektivu. Dalo by se říci, že práci se spíše 

vyhýbala, nebo se schovávala za ostatní. Podle klasifikace z předchozího ročníku byla 

spíše průměrná až podprůměrná. Při ústním zkoušení a didaktických testech byla 

hodnocena známkou 3 až 4. Její teoretické znalosti oboru tomuto hodnocení odpovídaly. 

Jednotlivé výukové dny odborného výcviku jsem v této skupině začala hodnotit s pomocí 

hodnotící tabulky a pomocí této tabulky se hodnotily také jednotlivé žákyně, každá sama 

sebe. Toto hodnocení jsem doprovázela slovním hodnocením individuálně u každé žákyně 

(viz ukázka). 

Ukázka znázorňuje hodnocení jednoho vybraného výukového dne z každého čtvrtletí 

školního roku a pro srovnání sebehodnocení žákyně téhož dne. 
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kritérium I. hodnocení II. Hodnocení III. hodnocení IV. Hodnocení 

  učitel žák učitel žák učitel žák učitel žák 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 5 5 5 5 5 5 
                  
1 5 2 5 5 5 5 5 5 
2 3 1 3 1 5 3 5 5 
3 2 2 2 2 5 3 5 5 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 3 0 3 1 3 3 3 3 
6 2 1 2 1 5 2 5 5 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 0 3 1 3 3 5 5 
9 2 2 5 2 5 5 5 5 
10 0 0 0 0 0 0 5 0 
11 0 0 0 0 3 0 3 3 

Tabulka 2 

Na začátku školního roku se Bára sama hodnotila velice nízko ve srovnání s hodnocením 

učitele. Její výkony byly po převodu na klasifikaci hodnoceny nedostatečně. Během 1. 

čtvrtletí se ale začala zlepšovat, pochopila velice rychle, co se od ní očekává a co sama 

snadno dokáže zlepšit, pracovní oblečení, osobní úpravu a připravenost k práci, následně 

pořádek na pracovišti a ochotu pracovat. Tak se začalo lepšit její hodnocení, ale 

sebehodnocení ve srovnání bylo stále nižší než hodnocení učitele. 

V 2. čtvrtletí se výrazně zlepšilo pracovní klima ve skupině. Více jsme se vzájemně 

poznali, žákyně pochopily, co se od nich očekává, navykly si na způsob práce a 

hodnocení. Vytvořily pracovní tým, kde každá přispívala podle svých schopností a 

možností k zajištění provozu pracoviště jako by pracovaly v reálném salonu. 

Bára sama se dále zlepšovala v konkrétních kritériích hodnocení, kde byly její možnosti 

ke zlepšování. Tedy v oblastech psychomotorický a afektivních kompetencí. V oblastech 

kognitivních byla stále průměrná, ale své nedostatky dokázala kompenzovat komunikací, 

nebála se zeptat a to i spolužaček, pracovitostí a ochotou a spolužačky jí rady pomohly. 

Sama měla své spokojené zákaznice, které si přály ošetření právě od ní. A to Báru dále 

motivovalo k dalšímu učení. 

 Tato žákyně odmaturovala z odborného výcviku se známkou 3, ale již s nabídkou práce do 

jednoho kosmetického salonu, kde během 4. ročníku vykonávala odbornou praxi. 
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4 Závěr 

Všechny hodnotící činnosti učitele by měly směřovat k dosažení stavu, kdy žáci budou 

schopni sami realizovat hodnotící aktivity, provádět analýzu výkonu, pronášet hodnotící 

soudy o výkonech svých spolužáků i výkonech vlastních. (Kolář, Šikulová, 2005, str. 124) 

Hodnotící nástroj jsem si pro svoji práci učitelky postupně vytvářela již několik let. Vedla 

mě spíše moje intuice a rady kolegyň. Bakalářským studiem jsem získala teoretické 

znalostí, které mi v mnoha případech moji intuici potvrdily, ale zároveň otevřely další 

problémy k řešení.  

Hodnotící tabulka se mi v mé současné pedagogické praxi osvědčuje, ale stejně tak jako se 

mění systém vzdělávání, je třeba měnit a přizpůsobovat i výuku a její metody k cílům 

vzdělávání. 

Chtěla bych, aby tato tabulka žáky při vyučování motivovala pro obor a pro vzdělávání, 

pomohla k sebepoznávání a sebehodnocení. Pomocí slovního popisu výkonů žáka vedla k 

jeho profilace v oboru a k dalšímu vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Tak jak bylo 

ukázáno v kazuistikách žáků. 

Grafické znázornění shody mezi hodnocením učitelem a autentickým hodnocení žáků 

dokládá, že navržený nástroj přispívá k práci učitele a k učení žáků, že se postupně 

naplňují cíle výuky. 

Výsledky bodového hodnocení podle tabulky byly převedeny na číselnou klasifikaci 

klasifikaci, podle klasifikačního řádu.  

Protože každý žák je jiný, každá skupina je jiná, nejvíce záleží na sociálním klimatu ve 

skupině, na atmosféře důvěry a sounáležitosti. Vést žáky ke vzájemné komunikaci a 

spolupráci. Proto je třeba zapojit žáky do pracovního rozhodování, spoluvytváření kritéria 

hodnocení, celoskupinového a samostatného hodnocení. Je to nekončící práce a jsem na 

jejím začátku.  
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5 Přílohy 

5.1 Příloha č. 1 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání, 69-41-L/01, 

Kosmetické služby 

Vstupní předpoklady a zdravotní požadavky na uchazeče: 

Studijní obor určený pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně 

způsobilí (potvrdí příslušný praktický lékař). 

Přijímacího řízení: ve smyslu platných předpisů bez přijímacích zkoušek na základě 

bodovacího systému zpracovávaného počítačem. Základní počet bodů je přidělen žákovi 

za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího studia. Po 

vyhodnocení výsledků seřadí žáky počítač a škola přijme plánovaný počet žáků. 

Forma studia: denní, čtyřleté 

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška 

Dosažené vzdělání: střední s maturitní zkouškou. Absolventi se mohou ucházet o studium 

na vyšších odborných a vysokých školách. 

Vzdělávací program: odvozen od základního kurikula vymezujícího šest obsahových 

okruhů všeobecného vzdělávání – jazykové (český jazyk a komunikace, anglický nebo 

německý jazyk) – společenské vědy (občanská nauka, psychologie, dějepis) – matematika 

– přírodní vědy – estetika – tělesná výchova. 

Vzdělávací cíle odborného vzdělávání tvoří ucelený soubor teoretických vědomostí, 

praktických dovedností a návyků nezbytných pro budoucí uplatnění v kosmetických 

službách – informační a komunikační technologie, ekonomika, zdravověda, kosmetika, 

odborný výcvik. 

Profil studenta: absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikérka a manikérka při 

poskytování profesionální péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a 

salonech. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-ke-studiu-ve-strednich-skolach-v-roce-2009
http://www.sousto.cz/userfiles/File/Prijimaci_rizeni/Prijimaci_rizeni11.doc
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Klíčové dovednosti: dávají absolventům předpoklady pro uplatnění v pracovním a 

občanském životě – komunikační, personální a interpersonální dovednosti, identifikace, 

analýza a řešení problémů, využívání informačních a komunikačních technologií a 

numerických aplikací. 

Kompetence při poskytování kosmetických služeb: kvalifikovaná volba 

technologických postupů. Výběr a aplikace přípravků v souladu s odbornou diagnostikou. 

Poskytování poradenských služeb. Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 

 Odborné kompetence 

 Vykonávat odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb, tzn., aby absolventi: 

− zvolili vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem 

pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a 

estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatologie, módními trendy a novými 

vědeckými poznatky; 

− kvalifikovaně prováděli ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a 

pedikúru; 

− prováděli denní, večerní a slavnostní líčení s ohledem na osobnost zákazníka a v souladu 

s módními trendy; 

− obsluhovali dokonale přístrojové vybavení provozovny a prováděli běžnou údržbu 

používaných zařízení a pomůcek; 

− poskytovali poradenskou službu, propagovali nové postupy a přípravky pro kosmetické 

ošetření, zdravý životní styl a správnou výživu; 

− dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci; 

− zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, 

návštěvami předváděcích akcí a soutěží v kosmetice a manikúře. 

Uplatnění absolventa 
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Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování 

profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a 

salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné 

technologické postupy a bude je důsledně dodržovat. Přípravky bude vybírat a aplikovat v 

souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k 

individuálním požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska 

ošetřování pleti obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 

http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20sluzby.pdf 

  

http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20sluzby.pdf
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5.2 Příloha č. 2 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187  

Název a kód oboru vzdělání podle rámcového vzdělávacího programu:  

69-41-L/01 Kosmetické služby 

Profil absolventa 

Absolventka se uplatní v povoláních kosmetička, pedikérka, manikérka a ve službách v 

péči o tělo při poskytování profesionální kosmetické péče v kosmetických provozovnách, 

studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné 

technologické postupy, bude vybírat a aplikovat kosmetické přípravky v souladu s 

odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním 

požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování 

obličeje, krku, dekoltu a ostatních částí těla.  

Absolventky, které úspěšně vykonaly maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na 

vysokých školách a vyšších odborných školách. 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

 provádí odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb s individuálním 

přístupem k zákazníkovi;  

 volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy;  

  uplatňuje zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování 

kosmetických   služeb;  

 jedná profesionálně se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery; 

 vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách;  

 dbá o bezpečnost práce a ochranu zdraví, včetně poskytování první pomoci;  

 jedná ekonomicky s důrazem na efektivnost každé činnosti, šetrně a zodpovědně 

hospodaří s odpady s ohledem na životní prostředí;  

 vyhotovuje obchodní korespondenci a písemná podání fyzických a právnických 

osob v souladu s normalizovanou úpravou písemností;  

 využívá počítačové programy vytvořené pro oblast kosmetických služeb;  

usiluje o nejvyšší kvalitu své práce.  
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Postojové kompetence 

Absolvent byl veden tak, aby: 

 měl vhodnou míru sebevědomí a byl schopen sebehodnocení,  

 prezentoval své dovednosti při jednání s potencionálními zaměstnavateli,  

 jednal odpovědně a cítil odpovědnost za výsledky své práce,  

 pracoval kvalitně a pečlivě,  

 dodržoval zákonné předpisy a nenechal sebou manipulovat, tvořil si vlastní úsudek, 

 dodržoval pracovní dobu, vážil si práce jiných lidí.  

  

Klíčové i odborné kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti 

průběžně rozvíjejí: 

 v procesu teoretického vyučování;  

 v procesu praktického vyučování;  

 při realizaci týmových a individuálních projektů;  

 při dobrovolných aktivitách mimo vyučování. 

http://www.sousto.cz/SVP/Kosmeticke_sluzby_2012/charakteristika-vzdelavaciho-

programu_profil-absolventa.htm 
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5.3 Příloha č. 3 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
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Chování 

1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je 

však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný 
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný 
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý 
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu 

řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

http://www.nuov.cz/ae/zasady-pro-slovni-a-celkove-

hodnoceni?highlightWords=slovn%C3%AD+hodnocen%C3%AD 
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