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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na charakteristiku žákovské knížky. Cílem je zjistit, kdy byla 

zavedena do škol v České republice a jak či zda vůbec je legislativně ukotvena, jakou má 

strukturu, k čemu je využívána a jaké jsou nové trendy. 

Přínosem této práce je ucelený obraz o žákovské knížce, který obsahuje charakteristiku 

prvních žákovských knížek z 50. let minulého století, používaných v České republice a 

v  kontrastu je uvedena i charakteristika žákovské knížky ve školním roce 2014/15. Dále 

je zde kapitola věnovaná hodnocení v žákovských knížkách. Práce obsahuje vyhodnocení 

dotazníku pro přiblížení postoje žáků, učitelů a zákonných zástupců k žákovské knížce. 

 

Klíčová slova 

Žákovská knížka, elektronická žákovská knížka, hodnocení žáků, funkce žákovské 

knížky, historie žákovské knížky  



 

 

Abstract 

This thesis is focused on a characteristic of a gradebook. The purpose is to find out when 

it was imposed to schools in the Czech republic, whether it is legislatively provided, what 

kind of structure does it have, how is it used and what new trends are there. 

The benefit of this thesis is compacted view on a gradebook which consist of the 

characteristic of the first gradebooks from 50´s which were used in the Czech republic 

and for comparison there is also a characteristic of a gradebook on 2014/2015. Next, there 

is a chapter about evaluation in the gradebook. The thesis contains a summary of 

questionnaires to understand the opinios of children, teachers and parents in gradebooks. 

Key words 

Gradebook, electronic gradebook, student evaluation, functions of gradebook, history of 

gradebook
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Úvod 

K volbě tématu Žákovská knížka a její proměny mě vedly myšlenky, které začínaly u 

problematiky komunikace mezi školou a rodiči. Pracovala jsem jako vychovatelka ve 

školní družině a v té chvíli jsem zjistila, že pokud chci něco důležitého sdělit zákonným 

zástupcům dítěte, tak mám velice omezené možnosti – buďto telefonát nebo zápis do 

žákovské knížky. A v mnoha případech se žákovská knížka stala jedinou možnou cestou, 

jak komunikovat. V tu chvíli jsem si uvědomila, jak cenným dokumentem je a jak 

omezené možnosti vlastně má. 

Žákovská knížka má tři hlavní uživatele, kterými jsou samotní žáci, učitelé a nakonec i 

rodiče. Za zajímavé považuji to, že všechny tři strany z dokumentu informace jednak 

čerpají, ale i je do něj vkládají. Tím pádem se z žákovské knížky nevyhnutelně stává 

prostředek pro komunikaci a vyhledávání informací z různých oblastí, které souvisejí se 

vzděláváním. 

Cílem této práce bude zjistit, jakých oblastí se žákovská knížka dotýká a k čemu slouží.  

Bude zde i rešerše toho, jak je tento školský dokument zakotven v legislativě – ať již v 

zákonech, vyhláškách či školních řádech. Většinou je totiž žákovská knížka považována 

za základní dokument, ale málokde je stanoveno, jak má vypadat, jak a k čemu se má 

využívat, kdo je jejím vlastníkem apod.  

Dále pak prací chci upozornit na to, že žákovská knížka je opomíjeným, avšak velice 

důležitým dokumentem, se kterým se dá nakládat mnoha způsoby. Už jen to, kolik 

různých podob může mít, poukazuje na odlišné přístupy k práci s ní. Proto je potřeba 

vymezit i samotný pojem žákovská knížka. 

Pokusím se shrnout také to, jaké plní žákovská knížka funkce, jaká bývá její struktura a i 

samotný vzhled. S tím souvisí i modernizace a vývoj techniky, který se nevyhnul ani 

tomuto dokumentu – zmíním se i o elektronické verzi žákovské knížky. Také jsou zde 

některé možnosti vylepšení, které by mohly být pro uživatele přínosné. 

Vzhledem k tomu, že žákovská knížka je využívaná nejvíce k zapisování známek a 

obecně k hodnocení, je zde i kapitola s názvem Žákovská knížka v systému hodnocení. 

Teoretická část práce je doplněná charakteristikou žákovských knížek ze Základní a 

mateřské školy Jistebnice. A to konkrétně z let 1951 – 1956. Dále je zde porovnání 
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prvních verzí žákovských knížek na této škole s tou verzí, kterou používají od roku 2008 

do letošního školního roku. 

Jak je popsáno výše, žákovská knížka má tři hlavní skupiny uživatelů, a to žáky, učitele 

a zákonné zástupce. Proto je na konci práce dotazník a jeho vyhodnocení, které 

dokresluje, jak je s dokumentem nakládáno, jaké má případně chyby a jaký postoj k němu 

je zaujímán. 

Vzhledem k tomu, že je žákovská knížka „neviditelnou součástí“ školní dokumentace a 

toto téma není ještě dostatečně zpracováno, tak čerpám hlavně z odborných časopisů, 

jednotlivých kapitol knih a dokumentů, které jsou dostupné i na webových stránkách 

jednotlivých škol. 
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1 Vymezení pojmu žákovská knížka 

1.1 Právní normy 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Slovní spojení „žákovská knížka“ se ve školském zákonu vůbec neobjevuje. Ten se 

zaobírá pouze hodnocením výsledků na závěr každého pololetí, kdy se žákovi vydává 

vysvědčení. Případně na konci prvního pololetí školního roku je možné žákovi předat 

pouze výpis z něj. O typu hodnocení – zda bude vyjádřeno klasifikačním stupněm či 

slovním hodnocením, rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Do 

dokumentace škol spadá školní matrika, která by měla kromě osobních údajů o žákovi 

obsahovat také údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole. To je jediné místo, kde 

se dá ve školském zákonu „vytušit“ žákovská knížka (Česká republika. Zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

In: 561/2004 Sb. 24. 9. 2004). 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

školní docházky je možno se dočíst, že pravidla hodnocení žáků musí být součástí 

školního řádu. Je zde stanoveno, že musí obsahovat zásady hodnocení průběhu a výsledků 

vzdělávání a chování, zásady a pravidla pro sebehodnocení, stupně hodnocení prospěchu 

a chování, způsob získávání podkladů pro hodnocení. Vše má být jednoznačné, 

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné (Česká 

republika. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění školní docházky. In: Sbírka zákonů. 25. 1. 2005, roč. 2005, 11). Zde je třeba se 

ptát, zda je hodnocení v klasické žákovské knížce skutečně všestranné. Zvláště pokud 

vypadá obvyklý zápis takto (viz obrázek č. 1): 

Datum Předmět Obsah sdělení Klasifikace Podpis 

6.1. M Malá násobilka 2  

8.1. Prv Moje rodné město 1  

13.1. Čj Čtení 1  

Obrázek 1 Ukázka zápisu v ŽK 
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Neúplnost takového zápisu bude rozvedena ještě dále v kapitole Žákovská knížka 

v systému hodnocení. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) je uvedeno 

pouze to, že „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 

Sb.“ (RVP ZV, 2013, str. 7) V několika dalších kapitolách je kladen důraz na 

sebehodnocení, kladné hodnocení sebe i druhých. Pro učitele je důležité i to, že hodnocení 

má být motivující. 

V kapitole „Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro 

uskutečňování RVP ZV“ se lze dočíst o podmínkách spolupráce školy a zákonných 

zástupců. Je zde několik podmínek, které napomáhají funkční spolupráci. Například 

„funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k 

vedení školy, k zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry 

vzdělávání navzájem“ – to by mohla naplňovat i žákovská knížka, pokud by k tomu byla 

vhodně uzpůsobená. Podobně to je i s další podmínkou spolupráce školy a zákonných 

zástupců žáků - „informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy 

vzdělávání“. Ze zkušenosti je zřejmé, že zákonní zástupci vyhledávají informace nejdříve 

v žákovských knížkách, které jim leckdy i postačí a natolik se s nimi spokojí, že nehledají 

nic dalšího (RVP ZV, 2013, str. 130). 

Směrnice – školní řády 

Zákon ani vyhlášky tedy nestanoví, zda má škola či školské zařízení mít ve své 

dokumentaci žákovskou knížku. Jak je popsáno výše, tyto dokumenty se zabývají pouze 

obecným hodnocením, případně dokumentací o prospěchu a chování. Ale neurčují, jakým 

způsobem to přesně má být provedeno. 

Z následujících školních řádů lze vyčíst, že záleží na každé škole a jejím řediteli, jak se 

k této problematice postaví. Například na Základní škole Josefa Kajetána Tyla v Písku 

mají dokument, který se jmenuje Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz 

www.zstylova.cz). Zde je podrobně rozvedeno, jak má hodnocení vypadat. Škola využívá 

jak klasického známkování (1-5), tak slovního hodnocení. Všechny tyto informace jsou 

předávány rodičům prostřednictvím žákovské knížky, včetně čtvrtletního hodnocení, 

konzultačních hodin učitelů a dnů otevřených dveří. Rodiče jsou na třídní schůzky zváni 

http://www.zstylova.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=9
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také prostřednictvím zapsání informace tamtéž. Žákovská knížka je využívána také pro 

sebehodnocení žáků. 

Na Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 je ve školním řádu žákovská knížka 

zmiňovaná v souvislosti s tím, že jejím prostřednictvím jsou zákonní zástupci 

informováni o průběžném prospěchu a za toto informování o průběžném prospěchu 

zodpovídá třídní učitel. V příloze tohoto školního řádu se mluví také o koncepci domácí 

přípravy, a to hlavně ve smyslu plnění úkolů zadaných ve škole, ale také samostatným 

studiem, přípravou na další vyučovací hodiny, aby žák nebyl „přistižen“ nepřipravený. 

V kapitole „Co by měl žák doma dělat pro to, aby přišel do školy řádně připraven, úkoly, 

jejichž plnění by mělo usnadnit učení“, je možné se dočíst jednak o doporučeních ohledně 

průběžného učení, podílu rodiny a vztahu ke vzdělávání, tak i o pomůckách. Bez nich 

nemůže žák pracovat ve škole v plném rozsahu a vzdělávací proces tak ztrácí žádoucí 

efekt. Zde je žákovská knížka zmiňována v tom smyslu, že rodiče mohou být špatně 

informováni o dítěti kvůli tomu, že žák často zapomíná nosit žákovskou knížku do školy 

a učitelé tak nemají možnost do ní informace zapisovat (Školní řád. Základní škola, Praha 

4, Pošepného náměstí 2022 Praha, 2. 9. 2014). 

Jako třetí příklad je možno uvést školní řád Základní školy Jana Husa a Mateřské školy 

Písek, Husovo nám. 725, ve kterém je žákovská knížka zmiňovaná na vícero místech. 

Zde při vypracování tohoto řádu bylo myšleno i na možnost, že žák žákovskou knížku 

ztratí. Pro tento případ je zde uvedeno, že při první ztrátě zaplatí 10,- Kč a při každé další 

20,- Kč za kopii. Školní řád dále informuje čtenáře o tom, jak mají žáci rozvržené 

vyučovací hodiny. Prostřednictvím zápisu do žákovské knížky pedagogové informují 

také o vzdělávacích akcích konaných na jiných místech než v areálu školy. Učitelé by 

také měli vyžadovat písemnou omluvu žáka za nepřítomnost a kontrolují, zda zákonní 

zástupci sledují zápisy v žákovských knížkách (tuto informaci dva výše popsané školní 

řády neobsahují). Zápisem do žákovské knížky jsou rodiče informováni i o samotném 

vydání školního řádu, který je dostupný i online (Školní řád: Základní škola Jana Husa a 

Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725. Písek, 2013). 

1.2 Definice žákovské knížky 

Jak je popsáno výše, je zřejmé, že přesná definice školního dokumentu – žákovské 

knížky, není nikde v odborné literatuře explicitně vyjádřena.  
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Zavedení žákovských knížek do škol 

V archivu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského jsou uloženy 

Věstníky Ministerstva školství, věd a umění. Dne 2. ledna 1951 vyšel 1. sešit VII. ročníku, 

kde úvodník napsal ministr školství, věd a umění profesor Dr. Zdeněk Nejedlý. Kromě 

samotného obecného představení nového školního řádu pro školy I., II., III. stupně, 

národní, střední i vyšší školy zde naznačuje novou koncepci vyučování. A to včetně 

zavedení žákovských knížek (viz obrázek č. 2).  

„Jako průkaz zdatností pak, ale i případných nedostatků, dostane každý žák žákovskou 

knížku, v jejíchž zápisech bude se odrážet celý klad i zápor žáka, jeho prospěch, chování, 

zvláštní zásluhy, práce mimo školu, aby kdykoli, a rodiče na prvním místě, mohli si učinit 

obraz žáka, v čem vyniká, v čem snad potřebuje pomoci neb přímo i nápravy.“ (Věstník 

Ministerstva školství, věd a umění, Praha, 1951, str. 3) 

Zajímavé je, že s uvedením nové koncepce v účinnost se počítalo k 1. únoru 1951. Tak 

se ovšem nestalo, protože materiálně nebyla celá věc zajištěna (například nedostatek 

papíru). Proto od 1. února 1951 byly žákovské knížky pouze na některých školách – 

konkrétní příklad uvedu ve druhé části své práce. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, podle 

jakého klíče některé školy žákovskou knížku už používaly a jiné nikoliv. V jednom z 

dalších Věstníků ministerstva ve Vyhláškové části je popsána distribuce žákovských 

knížek až pro školní rok 1951/1952. Zajišťovaly ji okresní národní výbory na základě 

objednávek jednotlivých ředitelství škol. Povinně si je musely objednat všechny školy 

Obrázek 2 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, Praha, 1951, str. 3 
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pro žáky 3. – 5. postupných ročníků národních škol a dále pro všechny žáky středních 

škol. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem se objednávaly i učebnice, bylo toto 

spojeno. Avšak vyúčtování se dělalo zvlášť (Věstník Ministerstva školství, věd a umění, 

Praha, 1951, str. 167). 

Publikované popisy žákovských knížek 

Pouze na webových stránkách wikipedia - žákovská knížka, je uvedena definice: 

„Žákovská knížka (hovorově poněkud expresivně žákajda, zkratka ŽK) je dokument, 

určený zejména pro průběžné zaznamenávání školních výsledků. Je prostředkem 

k předávání informací mezi školou a rodiči. Najdeme v ní údaje o prospěchu a chování 

žáků, informace o důležitých školních, resp. třídních akcích a další pro školu a rodiče 

důležité záznamy. Slouží rovněž k omlouvání nepřítomnosti žáků. Může obsahovat též 

výňatky ze školního řádu, telefonní čísla a jiné informace týkající se školy. Okolnosti 

používání žákovské knížky bývají upraveny ve školním řádu. 

Žákovské knížky byly do škol v bývalém Československu zavedeny v roce 1951 a používají 

se dodnes. Dnešní žákovská knížka mívá např. tyto sekce: základní údaje, omluvný list, 

informace o prospěchu, jiná sdělení, slovní hodnocení, vlastní hodnocení žáka, čtvrtletní 

hodnocení, třídní schůzky, konzultační hodiny, apod. Vzhledem ke značnému rozšíření 

výpočetní techniky a internetu se přechází na žákovské knížky v elektronické podobě. Toto 

řešení však může přinést určité problémy s podepisováním rodičů.“ 

I přesto, že webový portál wikipedia.cz není považovaný za odborný (to si plně 

uvědomuji), uvádím jej zde z toho důvodu, že jiná definice v odborné literatuře skutečně 

není dohledatelná, což vypovídá o „neprozkoumanosti“ tohoto dokumentu. O 

elektronických žákovských knížkách je více v kapitole „Trend přechodu z klasické na 

elektronickou žákovskou knížku“. 

S výše uvedenou definicí určitě lze souhlasit. Pouze zde není možné dohledat, kde autor 

článku získal informaci o zavedení žákovských knížek v Československu. Jen pro 

zajímavost, tato informace je uvedena také v knize Žákovské knížky, neviditelná 

samozřejmost (I. Viktorová, I. Smetáčková, 2014, str. 11): 

„Rozšířenost žákovských knížek nevyplývá z povinnosti, která by byla zakotvená ve 

školské legislativě. Žákovské knížky byly v bývalém Československu zavedeny v roce 1951 

na základě nového školního a zkušebního řádu. V současnosti však tento řád již neplatí. 

Žákovská knížka je dnes dokumentem, který školy používat mohou, ale nemusejí. Každá 

z nich to deklaruje ve svém Školním vzdělávacím programu a dále ve Školním řádu či 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1kovsk%C3%A1_kn%C3%AD%C5%BEka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dokument
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
http://cs.wikipedia.org/wiki/Omluvn%C3%BD_list
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
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dalších dokumentech (např. třídních chartách). Formulace však často bývají relativně 

vágní a určují tedy jen obecné pojetí žákovské knížky.“ 

Vymezení pojmu žákovská knížka 

Výše uvedené je tedy shrnutím toho, co lze dohledat o tomto dokumentu. Ale zajímavé 

je i samotné sousloví „žákovská knížka“. První slovo jasně ukazuje, že se týká žáků, je 

jejich „vlastnictvím“ a zodpovídají za ni. Ale slovo knížka je zdrobnělinou knihy, jedná 

se tedy o malou knihu. Toto označení je více osobní (jako např. spořitelní knížka, 

modlitební knížka, vojenská knížka). Uvnitř lze najít osobní údaje a celkový vzhled by 

měl reprezentovat jejího vlastníka. (Viktorová, Smetáčková, 2014, str. 14-17) 

 

K lepší ilustraci poslouží výše uvedený diagram (obrázek č. 3). Žákovská knížka je 

dokument, který vlastní většinou škola, ale je žákovou povinností jej udržovat v pořádku 

(mít jej ve škole u sebe, doplňovat informace dle pokynů pedagogů, předávat jej 

zákonným zástupcům). Vnitřní strukturu si upravuje každá škola dle svého uvážení, ale 

většinou zde můžeme nalézt informace o škole, o žákovi a zákonných zástupcích, o 

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

Průběžné hodnocení 

Informace o žákovi Informace o škole 

Omluvenky 

Informace o školních akcích 

Sebehodnocení žáka 

Denní záznamy 

Čtvrtletní hodnocení 

Chování 

Adresa 

Datum narození 

Jméno ,  příjmení 

Dětský doktor 
Jména rodičů 

a kontakty 

Divadlo ,  kino Školní výlet 

Besídky 

Adresa školy 

Kontakt na učitele 

Důvod nepřítomnosti žáka a  
počet hodin 

Splněné úkoly Nové cíle 

Rozvrh hodin 

Prázdniny 

Obrázek 3 Diagram o žákovské knížce a co s ní souvisí 
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žákově prospěchu (denním, čtvrtletním) a jeho chování. Také prostřednictvím žákovské 

knížky informují pedagogové o konání školních akcí a naopak rodiče vpisují omluvenky 

a jejich zdůvodnění. Novinkou je na některých školách i sebehodnocení žáka 

v jednotlivých předmětech, kdy do žákovské knížky vpisuje svůj pokrok v učivu a jaké 

další cíle si klade. 
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2 Struktura žákovské knížky 

2.1 Obecné pojetí 

Při vyslovení sousloví žákovská knížka si většina z nás jistě něco představí. Možná 

takovou, kterou jsme sami měli, nebo takovou, kterou podepisujeme dětem jako rodiče, 

do které zapisujeme známky a jiná sdělení jako učitelé, nebo kterou se nám chlubí 

vnoučata při získání pěkných známek. 

Všechny jsou veskrze stejné, mají podobný formát, členění i obsah. Největší rozdíl je 

v obálce – tedy na první straně žákovské knížky. Velkým překvapením pro mě bylo to, 

že mnoho žákovských se kupuje již „hotových“. Škola si nemůže objednat nějaká 

specifika, která by chtěla do dokumentu zařadit. Také se prodává dokument s názvem 

„univerzální žákovská knížka“. V tom spatřuji velký nedostatek, protože jsem 

přesvědčena, že žákovská by měla odpovídat tomu, co škola po žácích požaduje a čím je 

specifická. Jistě, některé pasáže jsou všude stejné, ale díky školním vzdělávacím 

programům se výuka na jednotlivých školách liší. Při jednoduchém průzkumu trhu lze 

zjistit, že nejčastěji je žákovská knížka ve formátu A5. Největší rozdíl je mezi žákovskými 

knížkami podle toho, pro jakou věkovou kategorii jsou určeny. 

Žákovské knížky pro prvňáčky jsou hodně barevné, plné obrázků a co nejvíce nadepsané 

(aby se děti, když zpočátku neumí psát, zbytečně nezdržovaly psaním nadpisů). Také se 

odlišují od žákovských knížek pro starší děti tím, že mají jiné názvy – například žákovská 

knížka prvňáčka, notýsek pro 1. ročník nebo jen notýsek. Myslím si, že je správně, že se 

malé děti seznamují s dokumentem hravější formou a získávají tak k němu pozitivní 

vztah. Ale je důležité nezapomínat na to, že děti musíme naučit, že žákovská knížka je 

důležitá pomůcka a měly by se k ní tak chovat. 

Žákovskou knížku děti nejčastěji najdou na lavici každý první den v novém školním roce. 

Poprvé to považují za výjimečnou událost, později se situace stává rutinou. Na každém 

učiteli záleží, jak tuto skutečnost uvede. Dle mého názoru by měl upozornit, že děti 

dostávají důležitou věc, která bude po celý školní rok jejich vizitkou a pomocníkem, ve 

kterém najdou rady, co a případně jak dělat lépe, mnoho důležitých informací o sobě, 

rodičích, učitelích, škole obecně (adresa apod.), doktorech, akcích školy atd. Zkrátka je 

potřeba dětem vysvětlit, co dostávají do ruky. Určitě záleží také na tom, jaký má učitel 

sám ke knížce vztah a jak s ní zachází. 
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2.2 Konkrétní členění žákovské knížky 

Pro tuto část práce využiji Žákovské knížky ze Základní školy a mateřské školy 

Jistebnice. Tuto instituci jsem si vybrala z toho důvodu, protože jsem získala přístup 

k žákovským knížkám, které patří mezi první, které byly v Československu vydány – tedy 

z let 1950 - 1956. Zároveň jsem získala i tu verzi, kterou na škole využívají od roku 2008 

do letošního školního roku 2014/2015. Strukturu žákovských knížek obecně budu tedy 

ilustrovat i konkrétními příklady. 

Na začátku kapitoly provedu charakteristiku žákovských knížek z 50. let. Bohužel se mi 

nepodařilo získat další a novější verze (kromě té nejaktuálnější), protože na škole se 

neukládají a ani nikdo z mnou vyhledaných lidí si je nenechával. Ale věřím, že časem 

nějaké objevím a budu moci popsat, jak se žákovské knížky měnily. 

2.2.1 Žákovské knížky z 50. let 

Jak je již výše uvedeno, provedu rozbor žákovských knížek z let 1950 – 1956 z národní 

školy v Jistebnici, která leží v okrese Tábor v jižních Čechách. Pro lepší přehlednost jsou 

jednotlivé kapitoly napsány s velkým písmenem a kurzívou. Celý text je doplněn kopiemi 

konkrétních částí žákovských knížek. 

Žákovská knížka – Školní rok 1950/51 

Tato knížka je unikátní v tom, že je jednou z prvních, které byly v Československu vydány 

a používány. Na první pohled se od ostatních liší tím, že je slabší – má 32 stran (další 

verze mají téměř dvakrát tolik – 62). Může to být dáno tím, že začala platit až od druhého 

pololetí školního roku 1950/1951. 

Na obálce je uveden název a školní rok a je zde prostor pro jméno žáka. Na první straně 

je citát tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda „Republika potřebuje lidi, kteří něco 

umějí. Být dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým 

pracovníkem, tedy i dobrým žákem.“  

Dále v žákovské knížce následuje Školní řád a pravidla chování. I ten je ovlivněn 

režimem, ve kterém platil, lze se tedy dočíst například: „Žák chodí řádně do školy a pilně 

se učí, aby svými znalostmi a svým jednáním co nejvíce prospěl své lidově demokratické 

vlasti.“ Dále jsou zde povinnosti a práva žáka podobná těm, která známe dnes. Například, 

že žák přichází do školy včas, upraven, poslouchá učitele, ochraňuje majetek školy. 
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Dalším úsekem v žákovské knížce jsou Závazky. Zde vidím také paralelu s dneškem, 

protože sem mohli žáci zapisovat své cíle, jak bychom to nazvali dnes. Někteří učitelé 

dnes využívají tzv. osobní smlouvy s žáky. V praxi to vypadá tak, že žák se k něčemu 

zaváže (například k plnění služby pokladníka, nebo k tomu, že bude přispívat ke zlepšení 

výuky) a sepíše s učitelem smlouvu. 

Na další stránce v žákovské knížce je Deník, který pokračuje až do strany 26. Je členěný 

na jednotlivé předměty a zde žáci zapisovali jak známky, tak i úkoly. Každý týden měl 

své samostatné kolonky a dole je také místo na poznámku od učitele k rodiči o chování a 

píli žáka. Pod tím je prostor pro podpis rodiče, též pro každý týden. Některé týdny měli 

své téma, například Týden vzorné práce. Pro ilustraci vkládám kopii jedné ze stran níže 

(obrázek č. 4).  

Dále žákovská knížka pokračuje oddílem pro Výsledky čtvrtletní klasifikace. Zde jsou 

kolonky pro jednotlivé předměty včetně chování na každé čtvrtletí zvlášť. Následuje 

strana na Pochvaly a odměny ze školní a mimoškolní práce. Ihned naproti je prostor pro 

Napomenutí a tresty za porušení školního řádu. Následuje Sdělení školy rodičům 

(odpovědným zástupcům) a Sdělení rodičů (odpovědného zástupce) škole. A na poslední 

straně žákovské knížky je Rozvrh hodin. 

Obrázek 4 Ukázka deníku žákovské knížky (školní rok 1950/51) 
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Jak bude patrné dále, při charakteristice následujících verzí, je mnoho podobností mezi 

první žákovskou knížkou a tou, jakou známe dnes. Je tedy na místě vyzdvihnout 

nadčasovost nápadu zavést takovýto dokument do škol. 

Žákovská knížka – školní rok 1951/52 

Obálka a citát prezidenta se oproti první verzi nezměnil, ale přibyl dopis žáka rodičům: 

„Drazí rodiče, 

tato knížka Vám poví o mé práci ve škole. Poví Vám, jak plním přání pana presidenta 

republiky Klementa Gottwalda, abych byl dobrým žákem a vlastencem. 

Mé úspěchy jsou v ní zapsány proto, abyste se z nich se mnou radovali; nedostatky a 

chyby proto, abyste mi pomohli se jich zbavit. 

Slibuji Vám, že se vynasnažím, aby dobrých záznamů bylo co nejvíce, a že budu plnit 

školní řád. 

Knížka bude zrcadlem mé školní práce, úspěchů i neúspěchů. Dívejte se do ní často a 

jednou týdně potvrďte, že jste si ji prohlédli.“ 

A následuje podpis žáka. Je otázkou, jak by dnes byl takovýto předtištěný dopis vnímán. 

Na další straně jsou identifikační údaje o škole – obec, okres, kraj, typ školy a třída. Dále 

jsou osobní údaje žáka – jméno a příjmení, místo narození, datum narození, bydliště a 

příslušnost k Pionýru. Součástí žákovské knížky je opět i školní řád a závazky. Příklad, 

jak závazky mohly vypadat, přikládám níže (obrázek č. 5). 

Další členění je stejné jako v předchozí verzi, tedy Deník, který je členěný po týdnech a 

na jednotlivé předměty, kam se zapisují jak známky, tak domácí úkoly. Jednotlivé týdny 

nejsou již označovány konkrétním datem, ale pouze číslem (nejspíše podle třídní knihy). 

A dole je opět prostor pro zprávu od učitele o chování a píli žáka a potvrzení podpisem 

rodiče, že knížku kontroluje. Uvádím zde příklad, jak vypadalo hodnocení: „Pilná, 

svědomitá, velmi nesmělá, potřeba povzbuzovati její sebevědomí.“ Následující části se 

opět neliší od předchozí verze. Pouze pro Rozvrh a Napomenutí a tresty za porušení 

školního řádu je zde ponecháno více stran. 
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Žákovská knížka – školní rok 1952/53 

Od tohoto roku mají všechny žákovské knížky papírový obal. Ale na něm je nalepený 

štítek s nadpisem Žákovská knížka a jménem žáka. Po sundání přebalu je patrné pouze 

to, že na titulní straně přibyl nadpis Státní pedagogické nakladatelství. Opět následuje 

citát prezidenta, dopis žáka a identifikační údaje školy a osobní údaje žáka. Je zde 

informace, že rodiče se mohou o prospěchu žáka informovat o přestávkách ve škole. 

Na další straně jsou nově Pravidla chování a Pionýrské zásady. V pravidlech chování je 

přepsaný školní řád, jedná se jen o změnu názvu. Pionýrské zásady jsou poplatné režimu. 

Nově je zde seznam Učebních předmětů spolu se zkratkami a jmény vyučujících. 

Výsledky čtvrtletní klasifikace jsou poprvé v tomto školním roce zařazeny na začátek 

žákovské knížky. Nechybí zde ani Závazky. 

Pro vyplňování hlavního obsahu žákovské knížky – Deníku, je zde návod. Je členěný 

odlišně od předchozích verzí. Upustilo se od členění po předmětech a nové členění je dle 

dnů v týdnu, od pondělí do soboty, každý týden je číslovaný a na konci každého týdne je 

prostor pro Sdělení. Na toto místo učitelé zapisovali pochvaly, poznámky, informace o 

konání školních akcí. Za tím se podepisují rodiče, opět pro kontrolu toho, že jsou 

informováni. Ukázka, jak nové členění vypadalo, je přiložena níže (obrázek č. 6). 

Obrázek 5 Závazky 
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Obrázek 6 Nové členění Deníku 

Nově je na konci žákovské knížky připojen List úspor. Prostřednictvím něj se měly děti 

naučit spořit. Podle toho, kolik se jim podařilo za týden naspořit, tolik přinesly do školy, 

zapsaly to do listu úspor, třídní pokladník to podepsal a vybrané peníze dal do úschovy 

třídnímu učiteli. Ten je pak na konci školního roku žákům předal nazpátek. 

Na posledním listu v žákovské knížce je Sběr. Tam žáci vyplňovali, kolik čeho se jim 

podařilo sebrat, například papír, železo, textil, barevné kovy, guma, láhve, korek, pecky, 

trnky a byliny. 

Žákovská knížka – školní rok 1953/54 

V této verzi je změna v tom, že Pravidla chování a Pionýrské zásady jsou napsány větším 

písmem, než v předchozí žákovské knížce. Pro lepší ilustraci jsou přiloženy níže (obrázek 

č. 7). 
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Obrázek 7 Pravidla chování a Pionýrské zásady 

Další oddíly se nemění, zachováno zůstává i pořadí – Učební předměty, Výsledky 

čtvrtletní klasifikace, Návod k vyplňování deníku a samotný Deník. 

Závazky jsou tento školní rok posunuté na konec žákovské knížky. Poté následuje kapitola 

s názvem Účast žáka na budovatelské práci. Pro lepší představu, co tím bylo myšleno, 

zde uvádím, že v žákovské knížce je vyplněno datum, akce, odpracované hodiny a podpis 

vedoucího. Tedy například: 6. 11., Skládání cihel, 1 hodina a podpis. Dále následuje opět 

Sběr, List úspor a Rozvrh. 

Žákovská knížka – školní rok 1954/55 

Ve školním roce 1954/55 je Rozvrh natištěn na vnitřní straně předních desek. Opět se 

opakuje citát prezidenta, pak se pozměnilo pořadí jednotlivých kapitol, protože následují 

Identifikační údaje o škole a Osobní údaje žáka. Dále jsou zde Pravidla chování a 

Pionýrské zásady, opět větším písmem než ve školním roce 1952/53. 

Novinkou je zde Omluvný list, kterému je věnován prostor dvou stránek. Má kolonky na 

nepřítomnost od – do, důvod nepřítomnosti a podpis rodičů. Následuje seznam Učebních 

předmětů (opět i se zkratkami a jménem vyučujícího). Na další straně jsou Výsledky 

čtvrtletní klasifikace. Stejně jako v předchozích verzích následuje Návod na vyplňování 

deníku a samotný Deník. Deník je členěn na jednotlivé dny v týdnu a oproti dřívějším 
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verzím má menší prostor věnovaný pro sdělení odpovědným osobám za žáky. Sem jsou 

vypisovány třídní schůzky či sdružení rodičů a přátel školy. Každý týden je číslovaný a 

je zde napsáno i konkrétní datum. 

V kapitole Závazky se objevuje například věta: „Budu učit Studenovského násobilku.“ A 

lhůta pro splnění je uvedena do 31.5. V Účasti žáka na budovatelské práci je uvedeno: 

„Dobývání brambor na státním statku v Tisové.“ Obsah žákovské knížky je ukončen 

Listem úspor a Sběrem. Na zadní obálce jsou uvedena Bezpečnostní pravidla, která jsou 

přiložena níže (obrázek č. 8). 

Žákovská knížka – školní rok 1955/56 

Tato žákovská knížka má dva přebaly. Nejspíš proto, že první byl slabý a začal se trhat. 

Na zadní straně předních desek je natištěný rozvrh. Následuje citát prezidenta a hned pod 

ním jsou Identifikační údaje školy a Osobní údaje žáka. Pro lepší představu je kopie 

přiložena níže (obrázek č. 9). 

Obrázek 8 Sběr a bezpečnostní pravidla 
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Obrázek 9 Identifikační údaje školy a Osobní údaje žáka 

Na nejspodnějším okraji žákovské knížky je poznámka o tom, že se rodiče mohou 

informovat o prospěchu žáka o přestávkách ve škole. 

Pravidla chování se oproti předchozím verzím nemění. Následuje Slib pionýra a dále 

Pionýrské zásady, přesné znění je popsáno níže. 

Slib pionýra 

„Já, mladý pionýr lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými 

druhy, že se budu učit jednat tak, abych byl platným občanem své milované vlasti.“ 

Pionýrské zásady 

1. Pionýr miluje svou lidově demokratickou vlast. 

2. Pionýr miluje Sovětský svaz a přeje svobodu a mír všem národům. 

3. Pionýr se dobře učí. 

4. Pionýr je pracovitý. 

5. Pionýr je mladým hospodářem své země. 

6. Pionýr se připravuje být obráncem své lidově demokratické vlasti. 

7. Pionýr je věrný a spolehlivý. 

8. Pionýr je ukázněný. 
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9. Pionýr chrání svou pionýrskou čest. 

10. Pionýr se připravuje stát se členem ČSM. 

V Omluvném listu je uvedeno, že žákyně „Pomáhala při mlácení.“ Další části – Výsledky 

čtvrtletní klasifikace, Návod k vyplňování deníku a samotný Deník. Pro každý týden je 

nově vyhrazena celá jedna stránka, spolu pro Sdělení učitelů (vychovatelek a vedoucích 

PO) rodičům a event. sdělení rodičů škole. Jsou zde vyznačeny i prázdniny – zimní a 

pololetní. 

Následuje List úspor, Sběr a Bezpečnostní pravidla, která zahrnují pravidla pro chodce, 

pravidla pro cyklistu, pravidla zamezení nebezpečí ohně, pravidla pro zamezení neštěstí 

výbušninami. 

2.2.2 Žákovská knížka – školní rok 2014/15 

Žákovská knížka, kterou škola nyní používá, se dá koupit ve společnosti SEVT, a.s. za 

10,50 Kč. Má formát A5, kulaté rohy a 32 stran. Obálka je pestrobarevná, vhodná pro oba 

stupně základní školy. Obálka je přiložena níže. 

Na vnitřní straně předního přebalu je prostor pro Důležité údaje a telefonní čísla (škola, 

adresa školy, internetové stránky, třída, školní rok, telefonní čísla do jídelny, kanceláře, 

družiny, na třídního učitele). Je zde uvedena Organizace školního roku (trvání pololetí, 

podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní prázdniny). 

Obrázek 10 Obálka žákovské knížky 
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Následují Údaje o žákovi/žákyni (jméno a příjmení, bydliště, zdravotní pojišťovna, 

kontaktní údaje matky a otce a jiné údaje). Je zde kontakt i na Linku bezpečí, jak na 

internetové stránky, tak telefonní číslo. 

Omluvný list je téměř stejný jako v žákovských knížkách z 50. let – jsou zde tedy kolonky 

pro nepřítomnost od – do, důvod nepřítomnosti a podpis rodiče nebo lékaře. Pro Sdělení 

o prospěchu žáka/žákyně je vyhrazena většina listů v žákovské knížce. Protože to je 

nejvíce využívaná část, tak je přiložena níže. 

Skoro na konci je prostor pro Jiná sdělení. Zde je možné najít informace o akcích školy, 

výletech, exkurzích, divadelních představení, případně žádosti o peníze apod. 

Další částí žákovské knížky je prostor pro hodnocení. Dělí se na Čtvrtletní hodnocení 

žáka/žákyně (jedná se o klasickou klasifikaci z každého předmětu) a Hodnocení 

žáka/žákyně za 1. a 3. čtvrtletí (zde je prostor pro slovní hodnocení žáka). 

Na poslední straně žákovské knížky jsou informace o Třídních schůzkách rodičů a jsou 

zde vypsané Konzultační hodiny. Na vnitřní straně zadního přebalu je předtištěný Rozvrh 

hodin, který je rozdělený na dopoledne a odpoledne. 

Obrázek 11 Obsah žákovské knížky 
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Obecně lze tedy říct, že se žákovská knížka od svého prvního vydání moc nezměnila, 

proběhly pouze dílčí změny. Starší verze obsahovala části, které byly poplatné režimu, 

jako Pionýrské zásady, citát prezidenta Klementa Gottwalda, list úspor apod. 

Hlavní části, jako jsou údaje o žákovi a škole, průběžné hodnocení, čtvrtletní hodnocení 

a prostor pro jiná sdělení, vždy byly součástí žákovské knížky, lišily se jen rozložením a 

formátem. V nové verzi je navíc oddělený prostor pro slovní hodnocení a také kontakt na 

Linku bezpečí.  

Zavedení žákovských knížek v 50. letech 20. století bylo tedy nadčasovým návrhem, 

který přetrval dodnes, téměř nezměněn. Dnes jsou různé typy komunikace mezi školou, 

žáky a jejich zákonnými zástupci, vznikají i alternativní žákovské knížky. Nyní také 

probíhá elektronizace i tohoto dokumentu, čemuž je věnovaná další kapitola. 
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3 Trend přechodu z klasické na elektronickou 

žákovskou knížku 

Ačkoliv si nejspíš většina z nás pod pojmem žákovská knížka představí papírový sešit o 

formátu A5, tak je možné, že za několik let se to změní. A to díky moderní technologii, 

která se nevyhýbá ani oblasti školství a vzdělávání obecně. 

Pokud se rozhlédneme kolem sebe, například v dopravním prostředku během všedního 

dne, zjistíme, že většina lidí drží „chytrý telefon“ – tedy takový telefon, který má mnoho 

funkcí a neslouží pouze ke komunikaci prostřednictvím klasického telefonátu či SMS. 

Telefony mají integrovaný fotoaparát, připojení na internet a mnoho dalšího. Používání 

moderních technologií můžeme pozorovat již několik let i ve školách, kdy je většina žáků 

používá spíše pro zábavu. Je otázkou, proč se již dávno tyto vynálezy (chytré telefony, 

tablety…), nevyužívají v hodinách, případně i mimo vyučování, k dalšímu vzdělávání. 

Možná právě toto je důkazem, že škola je rigidní institucí, ve které se učí věci „pro ni“ a 

„za dveřmi“ je realita odlišná. 

Ale i přesto se před několika lety objevily na internetu po elektronických třídnicích i 

žákovské knížky (ty mohou být i součástí třídnic). Nejznámější elektronická žákovská 

knížka je součástí softwaru Bakaláři Software s. r. o (www.bakalari.cz). Ale existuje 

mnoho dalších webových rozhraní či aplikací – například www.mujskolak.cz, 

www.etridnice.cz nebo portal.skolaonline.cz. 

Obrázek 12 Ukázka z e-žákovské Bakaláři 

file:///C:/Users/Andrejs/Desktop/Ségra%204.10.2014/Desktop/školička/Pedagogika%20FF%20UK/Bakalářka/www.bakalari.cz
http://www.mujskolak.cz/
http://www.etridnice.cz/
file:///C:/Users/Andrejs/Desktop/Ségra%204.10.2014/Desktop/školička/Pedagogika%20FF%20UK/Bakalářka/portal.skolaonline.cz
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Internetová žákovská knížka umožňuje učitelům, žákům a zákonným zástupcům vyhledat 

informace kdekoliv a kdykoliv, jedinou podmínkou je přístup na internet. Lze zde 

dohledat průběžnou a pololetní klasifikaci, a to včetně výchovných opatření, docházku 

žáků, jejich osobní údaje, aktuální rozvrh (změny ve vyučování – například suplování, 

odpadlé vyučovací hodiny a jejich náhrady), akce školy či třídy (výlety, exkurze, kurzy, 

sportovní a kulturní akce). Velkou výhodou je pružná komunikace mezi učiteli, rodiči, 

případně i žáky. Lze oddělit jednotlivé konverzace pro celou třídu dohromady, pro 

jednotlivé rozhovory rodičů s učiteli, oddělená komunikace mezi učitelem a žákem. Je 

zde možnost vytváření anket, rozesílání studijních materiálů apod. Příjemným doplňkem 

je možnost vkládání fotografií, audia a videa.  

U většiny položek jsou možnosti konkrétní specifikace – například u hodnocení je možné 

nastavit váhu známky, připsat poznámku či komentář, za co byla udělena, co se žákovi 

daří a naopak v čem zaostává atd. Docházku žáka lze zobrazit po dnech a měsících a lze 

zjistit, ve kterých předmětech je absence největší. Prostřednictvím tohoto systému mají 

rodiče možnost i omlouvat žáka. 

Pro přihlášení dostává každý uživatel specifické údaje – login a heslo. Díky tomu má 

každý přístup jen k tomu, co se jej bezprostředně týká. Tedy žáci pouze ke svým údajům, 

rodiče pouze k údajům svých dětí a učitel k žákům, které učí.  

Elektronickou žákovskou knížku si mohou všichni uživatelé otevřít na jakémkoliv 

zařízení – stolním počítači, notebooku, tabletu či telefonu. Jedinou podmínkou je přístup 

na internet. 

Obsluha většiny webových rozhraní a aplikací je pro běžného uživatele moderních 

technologií jednoduchá. Pouze ze začátku je potřeba se zorientovat. To je možná největší 

úkol pro učitele, který rozhoduje, jaké nástroje bude využívat a musí se je naučit ovládat. 

Žáci a zákonní zástupci vidí vlastně pouze výsledek. 

Výhodou elektronické žákovské knížky je, že ji žáci nemohou zapomenout, na rozdíl od 

klasické papírové. Odpadá i možnost vyžádání si duplikátu, což žáci využívali ve chvíli, 

kdy chtěli zatajit nějaké známky či poznámky. Pokud spolu učitelé spolupracují a všichni 

vyplňují údaje, tak třídní učitel má všechny informace pohromadě a nemusí si například 

na konci každého čtvrtletí vyžádat známku od každého vyučující zvlášť. 
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Zde je ale třeba upozornit na to, že osobní kontakt mezi učiteli je důležitý a nemělo by se 

na něj zapomínat. Informace jsou předávány rychle (za předpokladu, že celý systém 

funguje tak, jak má, a to včetně práce učitelů), rychlá je možná i zpětná vazba. Pokud 

jedna strana neporozumí druhé, tak je možná okamžitá reakce. Všechny výsledky jsou 

zobrazeny přehledně, odpadá povinnost udržovat hezkou úpravu žákovské knížky. 

Největším rizikem ve využívání elektronické žákovské knížky je selhání techniky nebo 

výpadek připojení na internet. A obecně také nelze předpokládat, že každý má přístup 

k technice s internetem. Je důležité, aby učitelé pružně zapisovali a průběžně aktualizovali 

veškeré informace. To znamená, že tomu musí věnovat více času. Ale pokud to srovnáme 

s tím, že učitel zapisuje a podepisuje informace do papírové verze například během hodin, 

tak je možnost elektronické žákovské knížky lepší. Dalším možným mínusem 

elektronické verze může být nezájem rodičů, kteří mohou papírovou verzi pokládat za 

lepší a jednodušší. Nezájem se může projevit také u učitelů, kteří neradi využívají 

moderní technologie a považují to za ztrátu času. Pokud se škola nachází na venkově a je 

malá, lidé se potkávají tváří v tvář, a je proto zbytečné komunikovat přes internet. 

Žáci, kteří nejsou ve škole moc úspěšní, mohou považovat elektronickou žákovskou 

knížku za ohrožující prvek, protože je průhledná a rodiče hned vidí, co se ve škole děje. 

Také mohou ovlivnit rodiče v diskuzi o zavedení elektronické verze svým postojem. Je 

potřeba, aby na škole byly počítače a učitelé měli možnost elektronickou žákovskou 

využívat. Nejlepší by bylo, kdyby počítač měla každá třída a každý kabinet, a to 

s připojením na wifi síť. Na některých školách se zpočátku využívání elektronické 

žákovské knížky informace dublovaly i v té papírové, aby všechny strany měly možnost 

si novou verzi nejprve vyzkoušet. Stejné je to i s osobními poznámkami učitelů, kteří jsou 

zvyklí si dělat vlastní záznamy z hodin, a to nejčastěji papírovou formou. Velké obavy 

panují také z úniku citlivých dat. Učitelé také zmiňují fakt, že zvláště u menších dětí má 

papírová žákovská knížka motivační funkci, protože se mnohem lépe pochlubí 

„hmatatelnou“ (tedy zapsanou na papíře) jedničkou, než tou na obrazovce počítače. 

Domnívám se, že časem bude využívání elektronické žákovské knížky běžné, a to i přes 

výše popsané nevýhody. Nyní je vše spíše ve fázi objevování a zkoušení. V České 

republice jsou spíše konzervativní přístupy k novinkám, ale v případě, že se pozitivně 

osvědčí, tak mají šanci na uplatnění. Záleží také na technickém vybavení a informační 
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vzdělanosti zaměstnanců školy. To vše je snaha zlepšovat a lze to chápat jako cestu 

k využití mimo jiné i elektronické žákovské knížky. 
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4 Žákovská knížka a její místo v systému hodnocení 

žáků 

Žákovská knížka a hodnocení k sobě neodmyslitelně patří. Vztah cíl – učivo – způsob 

učení – hodnocení by měl být zcela zřejmý a prolínat se. Nyní je však na místě si klást 

otázku, zda je tomu skutečně tak. 

4.1 Typy hodnocení 

 

Pro lepší přehlednost je přiloženo schéma, ve kterém jsou zřejmé protipóly v hodnocení. 

V žákovských knížkách se nejčastěji objevuje hodnocení normativní, které dává 

informaci o tom, jak žák uspěl v porovnání s ostatními na určité škále (prosté 

známkování). Nevýhodou je, že neregistruje rozdíly ve schopnostech a předpokladech 

jednotlivých žáků. Tento způsob často zraňuje, demotivuje k další činnosti a brání rozvoji 

zdravé sebeúcty žáka. 

Dále je v žákovské knížce časté hodnocení průběžné, které se řadí spíše do formativního, 

ale je otázkou, jakým způsobem je prováděno. Pokud učitel dává pouze průběžné známky 

a nehodnotí více do hloubky, je to hodnocení sice průběžné, ale normativní. 

V žákovské knížce je již tradičně hodnocení sumativní – závěrečné. Jde o hodnocení, 

které je vždy na konci nějaké etapy učení – nejčastěji se jedná o čtvrtletí či pololetí. 

Informuje o celkovém prospěchu a apeluje i na zákonné zástupce, protože je často 

udělováno ve stejný čas, kdy se konají třídní schůzky (Kratochvílová, 2011, str. 27 – 30). 

Obrázek 13 Schéma - hodnocení 
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Klasické hodnocení, které se tradičně užívá na našich školách, je klasifikační – známky 

od 1 – 5. To má mnoho nevýhod a obecně se přechází alespoň na kombinaci 

klasifikačního a slovního hodnocení. Na několika školách v ČR je zavedeno již hodnocení 

pouze slovní, např. Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice, okres Brno – 

venkov zavedla pouze slovní hodnocení pro 1. – 3. třídu, od 4. – 5. třídy jsou žáci 

hodnoceni známkami (www.zsreznovice.org). 

Rámcovému vzdělávacímu programu, ve kterém je kladen velký důraz na klíčové 

kompetence (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 

personální, občanské a pracovní), by, dle mého názoru, mělo odpovídat co nejvíce i 

hodnocení. O jaké kompetenci však vypovídá např. takovýto zápis? 

Datum Předmět Obsah sdělení Klasifikace Podpis 

9. 3. Čj Básnička 2  

Obrázek 14 Ukázka zápisu v žákovské knížce 

Pokud toto hodnocení není doplněno slovně, žák ani zákonný zástupce nemůžou poznat, 

co bylo na výkonu špatně, co je třeba zlepšit a naopak co se povedlo. Učitelé většinou 

slovní hodnocení dají bezprostředně po výkonu žáka, ale to není možné beze změny 

přenést dále, domů, zákonným zástupcům. 

Je zřejmé, že „známka např. neposkytuje informace o tzv. sociální kvalifikaci žáka, o jeho 

schopnosti kooperovat, o jeho úsilí, píli, tvořivosti, vytrvalosti. Známka má hlavně 

kognitivní obsah, její sociální rozměr je omezen.“ (Kolář, Šikulová, Praha, 2005, str. 84-

85) 

Známky tedy pro hodnocení žáka nedostačují. Pokud je využíváme, musíme je vyvážit 

dalšími formami hodnocení. Nemůžeme se rovněž spokojit pouze s hodnocením, které 

slouží pouze jako pedagogický prostředek ovlivňující žákovo učení ze strany učitele, tzv. 

instrumentálním, vnějším, heteronomním hodnocením (Slavík, 2003 a Lukášová, Praha, 

2010, str. 171). 

4.2 Slovní hodnocení, známky, nebo kombinace obojího? 

Měli bychom si položit otázku: Co je vlastně podstatou hodnocení vyučování? Každé 

vzdělávání má nějaký cíl. A podmínkou pro dobré hodnocení je mít správně určený cíl, 

jehož míra naplnění by se měla v hodnocení odrážet. Pokud si učitel stanoví SMART(er) 

cíl (Doran G. T., 1981, str. 30-36), může jej podle toho i hodnotit. Dle teorie SMART(er) 

http://www.zsreznovice.org/specifika/hodnoceni-ve-skole/hodnoceni-v-zs-reznovice/
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by cíle měly být S – specific, konkrétní, M – measurable, měřitelné (to je velice důležité 

pro hodnocení), A – attainable, dosažitelné, R – relevant, odpovídající, T – time- bound, 

ohraničené v čase, E – evaluate, hodnocené (to přímo navazuje na M – měřitelnost cíle) 

a R – reevaluate, průběžně hodnocené. Všechna tato hlediska mohou učitelům pomoci 

při hodnocení a dají se v jednoduchých formách začlenit i do žákovských knížek, a to 

například už jen tím, že cíl zná jak žák, tak zákonný zástupce. 

Vzhledem k rozmanitosti cílů, které jsou ve škole orientovány mnoha směry (vědomosti, 

dovednosti, postoje), je potřeba mít i rozličné hodnocení. Současné trendy vedou ke 

komplexnímu hodnocení žáka, participaci žáka na hodnocení a ke zrovnoprávnění 

slovního hodnocení s klasickou klasifikací nebo jejímu úplnému zrušení. S přihlédnutím 

k tradici známkování v České republice, je to poměrně složitý úkol. Slovní hodnocení by 

učitelé měli využívat k všestrannému poznání žáka, k vyhledávání a prohlubování jeho 

pozitivních rysů osobnosti, k vytváření podmínek pro seberealizaci dítěte, a to vše by 

mělo přispívat k vytváření předpokladů úspěšného člověka (Vališová A., Kasíková H., 

Praha, 2012, str. 255). 

Všechny tyto typy hodnocení by měly být zohledněny v žákovské knížce a ta by k tomu 

měla dávat prostor. To znamená, že klasický obsah žákovské knížky - datum, předmět, 

obsah sdělení a podpis, nestačí, protože to nemůže postihnout celistvost výsledků 

vzdělávání.  

Model komplexního rozvíjejícího hodnocení posuzuje výsledky výuky s plánovanými 

cíli. Příkladem modelu komplexního rozvíjejícího hodnocení a sebehodnocení je 

hodnotící knížka „Hodnocení a sebehodnocení žáka“ (Kratochvílová, 2012/2013, str. 12 

– 16)). 

Ta je rozdělena na dvě části. První část je informační, obsahuje údaje o škole, žákovi, 

rodičích, pravidla třídy a skupinové práce, termíny konzultací a prázdnin ve škole, účast 

žáka na zájmových kroužcích. Druhá část je vzdělávací. Ta zahrnuje informace pro rodiče 

o zvoleném způsobu a významu hodnocení spolu se sebehodnocením, a dále pak 

pravidelně se opakující týdenní sebehodnocení procesu učení, měsíční sebehodnocení 

žáka i měsíční hodnocení učitelem (formativní, sumativní), které učitel zaznamenává 

průběžně a souhrnně na konci určitého období. Knížka je koncipována tak, aby byla pro 

učitele diagnostickým zdrojem informací o výsledcích, průběhu učení žáka i o jeho 

pokroku. Od roku 2007 se součástí stalo také hodnocení klíčových kompetencí. 
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Tento systém předpokládá intenzivní zapojení žáků do hodnotících procesů, a to nikoliv 

nahodile, ale pravidelně. Využívá jednak průběžného formativního hodnocení učitelem i 

žákem a pak pravidelného týdenního sebehodnocení žákem, které je doplněno o měsíční 

kompletující hodnocení. Tento proces je završen pololetním sumativním hodnocením. Na 

ně navazuje opět popsaný proces hodnocení se závěrečným hodnocením na konci 

školního roku. Koncept hodnocení lze stručně charakterizovat v těchto bodech: 

 Hodnocení systematicky a cíleně propojuje hodnocení učitele se sebehodnocením 

žáka v průběhu každého měsíce a celého školního roku. 

Systém vychází z partnerského vztahu mezi učitelem a žákem, z víry v předpoklady žáka 

se na tomto hodnocení podílet a z významu hodnocení pro autoregulaci učení. 

Autonomní, ani heteronomní hodnocení nelze samo o sobě posuzovat kladně ani záporně 

– obě nutně patří k edukační realitě a obě jsou plnohodnotnou stránkou edukačních 

procesů (Slavík, 2003, str. 14). 

 Hodnocení pracuje s cíli žáka, žák sleduje a učí se vyhodnocovat svůj pokrok. 

V této části žák přemýšlí nad tím, co umí, co se mu daří a co je ještě potřeba zlepšovat. 

Spolu s učitelem dotvářejí obraz o již získaných výsledcích a formují společně osobní cíle 

– krátkodobé i dlouhodobé. Tím přebírá zodpovědnost za plnění svých povinností, není 

tedy pouhým objektem učitelova konání. Žák se stává aktérem proměny svého rozvoje, 

plánování a uskutečňování cílů, které v konečném důsledku ovlivňují i žákovo cíle 

životní. 

 Sebehodnocení žáka je založeno na pravidelnosti. 

Žák záměrně provádí týdenní sebehodnocení v průběhu každého měsíce v předepsané 

struktuře, což ovšem nevylučuje použití bezděčného situačního sebehodnocení 

v jakékoliv formě ve výuce. Rytmus, řád i pravidelnost u dětí podporují důslednost a 

zodpovědnost za své výsledky. Výhodou je i to, že učitel vidí, jak žák sám sebe hodnotí 

a mohou společně dělat korektury, buď příliš nízkých, či naopak velice vysokých cílů. 

Pravidelností se posiluje i úsilí vytrvat na této cestě. Učitel má i skvělý nástroj pro 

diagnostikování žáka po mnoha stránkách – afektivní i sociální rovině. 

 Hodnocení zahrnuje hodnocení klíčových kompetencí. 
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Aby dle RVP ZV mohly být tyto kompetence rozvíjeny, musí být reflektovány. V tomto 

systému jsou klíčové kompetence hodnoceny dvakrát ročně, tedy průběžně. Důraz je 

kladen na to, aby žák všemu rozuměl a mohl se tak dále rozvíjet. K tomu mu pomáhá 

nejen sebehodnocení, ale i učitel a rodiče. 

 Do procesu hodnocení vstupují i rodiče. 

Spolupráce učitele s rodiči hraje při hodnocení důležitou roli. Díky tomu, že rodiče jsou 

informováni o samotném způsobu hodnocení, mohou působit na žáka mnohem 

komplexněji. Nebudou se již ptát: „Jakou známku jsi dneska dostal ve škole?“ Ale: „Co 

ses dnes naučil, co umíš nového? A co Ti nešlo, co potřebuješ zlepšit?“ 

 V systému je zahrnuto formativní i sumativní hodnocení učitelem i žákem. 

Díky tomu, že žák sám zvládne hodnotit sebe, snáze přijímá hodnocení od ostatních. 

Hodnocení není pouhým prostředkem posuzujícím učební proces a jeho výsledky, ale 

stává se rovněž cílem edukačního procesu (Kratochvílová, 2012/2013, str. 12-16). 

Tento model komplexního rozvíjejícího hodnocení považuji za jeden 

z nejpropracovanějších. Pokud je v tomto smyslu zpracovaná i žákovská knížka, která 

poskytuje prostor pro všechny typy hodnocení, tak je to nejlepší systém, který pomůže 

v prvé řadě žákovi, ale i učiteli a rodičům. Tento styl hodnocení přebírá v posledních 

letech mnoho škol, i to je tedy důkazem, že je to funkční model. 

Slovním hodnocením lze ocenit i slabšího žáka 

Slovní hodnocení je mocným nástrojem pro hodnocení každého žáka. Dokáže totiž 

postihnout rozdíly v pokroku ve vzdělávání, a to ve všech oblastech, nejen ve znalostech, 

ale i v dovednostech a schopnostech. 

Nejlépe se to dá vysvětlit na příkladu. Žák, který žil několik let ve Francii díky zaměstnání 

rodičů, umí velice dobře francouzsky. V klasickém hodnocení by zkrátka dostával 

jedničky. Zato jeho spolužák, který se jazyk učí pouze ve škole a navíc v něm není moc 

zdatný, tak by dostával trojky, čili - by byl horším. 

Ale pokud se vrátíme ke slovnímu hodnocení, tak zjistíme, že onen „trojkař“ udělal veliký 

pokrok, protože na počátku vzdělávání neuměl nic a nyní jazykem alespoň trochu vládne. 

Zatímco „jedničkář“ rozhodně pokrok neudělal, možná právě naopak jazyk spíše 

zapomíná. Ale fakticky jej umí lépe než „trojkař“. 
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Toto se dá vztáhnout na většinu vzdělávacích oblastí. Jedničky a dobré známky obecně 

mohou působit jako pozitivní motivace, zatímco špatné známky jsou negativním jevem a 

demotivují. Tomu se slovní hodnocení vyhýbá a snaží se ocenit každý posun žáka k cíli. 

Proto i méně zdatný žák může získat pozitivní vztah k učení a hlavně je motivovaný. 

Ve školách učitelé slovně hodnotí každodenně, ale často se nechají unést emocemi a 

hodnocení je méně objektivní. Proto by bylo velice vhodné, aby v žákovských knížkách 

byl prostor pro pravidelné slovní hodnocení žáka od učitele.  

Další možnosti hodnocení v žákovské knížce – týdenní plány, portfolia, žákovská knížka 

s osobním programem 

Na mnoha školách se ujalo také hodnocení formou týdenních plánů – nejčastěji na prvním 

stupni. Týdenní plán (s prvky hodnocení) je list, který připravuje učitel pro žáky a rodiče. 

Na jeho přípravě se mohou podílet i samotné děti.  

Jeho obsahem jsou informace o konkrétním učivu, měly by zde být definované cíle – tedy 

očekávané výstupy vzdělávacích oborů programů školy. Obrovskou výhodou je to, že žák 

přesně vidí, co se mu povedlo, kde má mezery a co ho ještě čeká, a to za poměrně krátký 

úsek, může tedy pružně reagovat i za pomoci rodičů. Zároveň se učí hodnotit sám sebe a 

také rozvíjí schopnost porozumět slovnímu hodnocení (Beran, Vinklerová, 2007/2008, 

str. 3-4). 

Týdenní plán informuje děti o tom, co se budou učit, co mají přinést za pomůcky a kdy, 

jaké mají domácí úkoly a na co se mohou ve škole těšit. Dále také informuje rodiče o 

výuce, povinnostech dítěte – rodič tak přesně ví, co má kontrolovat a nedochází tak 

k zamlčování některých skutečností ze strany dětí. Týdenní plán je také velkým 

pomocníkem pro učitele, protože mu pomůže rozvrhnout výuku na celý týden. A velkým 

benefitem je to, že se v něm mohou odrazit mezipředmětové vztahy v učivu, což je 

vzhledem k zavedení Rámcových vzdělávacích programů velice žádoucí. Učitel také 

může díky úspěšnosti plnění plánu ze strany žáka lépe napsat slovní hodnocení. 

S plánem se pracuje po celý týden, nejlepší je začít na začátku – tedy ráno v pondělí, kdy 

učitel představí dětem, co je čeká a společně se na práci naladí. To samozřejmě vyžaduje 

čas, který ale má jistě smysl. Děti se mohou na tvorbě týdenního plánu také podílet. 

Mohou říci, co se chtějí naučit, nebo například jaká forma výuky jim vyhovuje. Během 

týdne je důležité se k plánu vracet a postupně „odškrtávat“ již hotovou práci. Pro menší 
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děti je vhodné využívat „smajlíky“ (zamračený – zatím neumím, obličej s „rovnými ústy“ 

– umím, ale potřebuji procvičovat, protože se ještě někdy pletu, usměvavý obličej – umím 

výborně), starší děti se mohou hodnotit jak „smajlíky“, tak slovně (N – neumím, P – umím 

s pomocí učitele nebo spolužáka, Č – umím částečně, U – umím a nepletu se). Na konci 

týdne je potřeba najít společně s celou třídou čas na závěrečné vyhodnocení týdenního 

plánu. To udělá každý žák sám za sebe a i učitel společně pro třídu. To je jednodušší u 

dětí na prvním stupni, kdy celé hodnocení obstará třídní učitel, který vyučuje děti většinu 

předmětů. Na druhém stupni může být problém ve spolupráci mezi učiteli, kdy vzájemná 

komunikace zabere další čas (Škramlík, 2006). 

Toto by mohla být inspirace, jak vylepšit žákovskou knížku – například v ní nechat volné 

místo na vkládání jednoho listu s týdenním plánem. V případě elektronické žákovské 

knížky se dají týdenní plány vkládat přímo na internet a jsou tak pro všechny, kteří mají 

login a přístupové heslo, dostupné kdykoliv a kdekoliv. Jedinou podmínkou je připojení 

k internetu. Příklad toho, jak může týdenní plán vypadat, je v příloze č. 1. 

Další možností, jak vylepšit funkci hodnocení v žákovských knížkách je využití portfolií 

jako příloh k ní. Nejedná se pouze o složku s žákovými pracemi, jak se mnozí domnívají. 

Protože k jednotlivým pracím je přiloženo i hodnocení učitele a sebehodnocení žáka. 

Výhodou oproti týdennímu plánu je, že žák má vše pohromadě a může si zároveň číst či 

psát hodnocení a dívat se přitom na svou práci, o kterou se v daném případě jedná. U 

portfolia se může žák učit i sebeprezentaci, kdy svou práci představuje napřed 

spolužákovi, případně celé třídě a pak sám učiteli. Může dojít také na společné konzultace 

žáka, rodičů a učitele. 

V dnešní době mají portfolia nejčastěji podobu různých druhů krabic či pořadačů 

s papírovými dokumenty uvnitř. Ale lze si představit i digitální podobu – většina dětí má 

fotoaparát v mobilu, mohou tedy své práce nafotit a ukládat na společné úložiště, nebo 

jako přílohy k elektronickým žákovským knížkám. Digitálně lze ukládat obrázky, 

prezentace v PowerPointu, zvukový záznam, videa apod. Pro tvorbu portfolií existují i 

specializované webové stránky, například www.mahara.org. Nevýhodou je, že tato 

stránka je v anglickém jazyce. Ale tyto nástroje se velice rychle rozvíjejí, je tedy možné 

předpokládat, že budou brzy dostupné i v češtině. 

http://www.mahara.org/
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Velikou výhodou portfolií je individuální přístup učitele k jednotlivým žákům a určitě i 

motivace k dalšímu učení. Nevýhodou je opět časová náročnost. Příklad žákovských 

portfolií je uvedený v příloze č. 2. 

Žákovská knížka s osobním programem je počin, který vznikl na základě zavedení 

Rámcového vzdělávacího programu do škol. Jejím cílem je zorientovat děti v programu 

výuky jednotlivých předmětů a i rozlišit, co je podstatné a co doplňující. Zároveň pomáhá 

k propojení a vnímání mezipředmětových vztahů. Pro jednotlivé předměty učebního 

plánu je v ní zpracován konkrétní přehled požadavků s možnostmi dlouhodobého 

sledování vývoje základních znalostí, dovedností a schopností. Lze předpokládat, že by 

tento přístup vedl k orientaci v naplňování cílových kompetencí. Konkrétní podoba 

žákovské je přiložena níže (Táborský, 2008, str. 20-21). 

 

Výše je uvedeno několik možností, jak se dá hodnotit. Jsou zde i konkrétní příklady 

z praxe. Tím docházíme k závěru, že kombinace klasifikačního hodnocení se slovním je 

nejlepší možná volba. Důkazem může být i to, že na tento typ hodnocení přechází většina 

Obrázek 15 Žákovská knížka s osobním programem 
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škol. Cesta k tomu ale není jednoduchá. I proto, že klasické známkování vyžadují hlavně 

rodiče. A tomuto tématu je věnovaná další kapitola. 

4.3 Známkování vyžadují rodiče 

Je zřejmé, že pokud se učitelé budou snažit hodnotit žáky co nejadekvátněji k tomu, jaké 

nároky jsou na ně kladeny, tak toto hodnocení zabere mnohem více času – oproti 

klasickému známkování. Ale nesmíme zapomínat ani na to, že tento styl hodnocení 

znamená více času i pro žáky, kteří nejprve musí nový typ hodnocení pochopit, aby bylo 

funkční a dostálo svému smyslu. V prvních ročnících základní školy je důležité používat 

správná slova, adekvátní k věku dětí a tak, aby děti pochopily, co jim učitel chce předat 

a zároveň aby hodnocení nepůsobilo stroze a bylo čtivé. Nehledě na to, že se na něm sami 

aktivně podílejí. 

Třetí stranou, která využívá žákovské knížky je strana rodičů. Je velice obtížné s nimi 

leckdy najít společnou řeč. Mnozí nechtějí ztrácet čas pouhým čtením slovního 

hodnocení, protože je pro ně mnohem jednodušší si přečíst číslo a podle jeho hodnoty 

reagovat. Často se nezajímají, co to znamená, co konkrétně dítě neumí. Zkrátka udají 

nějakou laťku (například, že nejhorší známka může být maximálně trojka) a tu dítě musí 

dodržovat. A až ve chvíli, kdy se něco dítěti nepovede, tak se snaží zasáhnout. Známky 

se dají u jednotlivých dětí srovnávat a řadit. Slovní hodnocení je sice méně přehledné než 

samotná číslice zastupující známku, ale nabízí rady, jak zlepšit výsledky práce.  

Proto velice záleží na přístupu školy, která se musí snažit rodiče do procesu hodnocení 

vtáhnout, vysvětlit jim celý systém a přesvědčit je, aby jej akceptovali a naučili se jej 

využívat. Měli by se ptát komplexně po tom, co dítě umí, neumí, co potřebuje zlepšit – 

ne jakou má známku. Konkrétně v České republice je to velice obtížné, protože klasická 

klasifikační škála u nás má dlouhou tradici. 

Jako příklad lze uvést Základní a mateřskou školu, Ivančice – Řeznovice, kde škola dobře 

spolupracuje s rodiči a snaží se jim vysvětlit, proč využívá slovní hodnocení. Na 

internetových stránkách školy (http://www.zsreznovice.org/specifika/hodnoceni-ve-

skole/) se lze dočíst základní informace – obecně o hodnocení, ukázky závěrečného a 

měsíčního hodnocení a také zkušenost rodiče. Je zde kladen důraz na sebehodnocení dětí, 

aby si uvědomovaly úroveň svého výkonu v daném učivu, příčiny úspěchu a neúspěchu 

a následně také cesty k nápravě a zvládnutí toho, co se dětem ještě nedaří. 

http://www.zsreznovice.org/specifika/hodnoceni-ve-skole/
http://www.zsreznovice.org/specifika/hodnoceni-ve-skole/
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Je potřeba děti vést k učení a ne ke sběratelství známek. Děti by se neměly ve škole cítit 

ohroženě (k čemuž vede právě zkoušení a následné známkování nebo porovnávání, které 

probíhá veřejně), protože to vede k zablokování a stresu. To je hlavní myšlenka, kterou 

by měli pochopit rodiče a přijmout různé druhy hodnocení i za cenu, že tomu budou 

věnovat více času. 
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5 Přístup uživatelů k žákovské knížce 

Původním záměrem této kapitoly bylo zjistit, jaký přístup mají žáci Základní a Mateřské 

školy v Jistebnici k žákovské knížce, kterou aktuálně využívají. Výběr této školy nebyl 

nahodilý, protože již na začátku této práce je charakteristika prvních žákovských knížek, 

které se používaly právě v této instituci. Bohužel se ale nepodařilo získat vedení školy ke 

spolupráci a není zřejmý ani důvod, z čeho neochota plynula, protože záměry a 

podrobnosti byly jasně vysvětleny. Proto jsou dotazníky nakonec z jiných škol a tato 

kapitola slouží spíše k nastínění dalších souvislostí, které se pojí s tématem žákovské 

knížky. 

5.1 Přístup žáků k žákovské knížce 

Děti se s žákovskou knížkou setkají většinou první školní den, kdy ji mají připravenou na 

lavici spolu s dalšími pomůckami. Velice záleží na tom, aby jim někdo vysvětlil, o jaký 

dokument se jedná a že je bude provázet celým školním životem. 

Vyučující většinou řeknou, že se jedná o důležitý dokument, o jehož úpravu musí velice 

dbát, protože bude jejich vizitkou. Spolu s tím je také spojena povinnost žáků ji mít každý 

den u sebe, dávat ji ke kontrole jak učitelům, tak rodičům doma. Menší děti se žákovskou 

knížkou plnou jedniček rády chlubí, naopak Ti, kteří nejsou ve škole moc úspěšní, ji 

schovávají, ztrácejí a zapomínají. 

K lepší představě o vztahu dětí k žákovské knížce jsou přiloženy výsledky dotazníku, 

který obsahoval níže napsané otázky. 

Dotazník pro žáky 

1. K čemu přímo ty využíváš žákovskou knížku?  

2. Považuješ žákovskou knížku spíše za užitečnou nebo spíše zbytečnou? Stručně 

odůvodni.  

3. Jakou část ŽK využíváš nejvíce a jakou nejméně?  

4. Co bys změnil/a a případně jak?  

5. Komu patří žákovská knížka?  

6. Jak bys postupoval/a, kdybys ŽK ztratil/a?  

7. Jak dbáš na úpravu ŽK?  
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Vyhodnocení dotazníků od žáků 

Celkem bylo získáno 40 vyplněných dotazníků. Z toho 21 dotazníků od žáků z 5. ročníku, 

17 dotazníků od žáků z 6. ročníku ZŠ Kostelec nad Četnými lesy a 2 dotazníky ze ZŠ 

Zábřeh, 1 od žáka 3. ročníků a 1 od žáka z 8. ročníku. 

Na první otázku, ohledně využití žákovské knížky všechny děti odpověděly, že na 

známky. Z toho 20 dětí dodalo, že i na jiná sdělení a informace pro rodiče o školních 

výletech, akcích, konání třídních schůzek apod. Tato odpověď je v souladu již s výše 

uvedeným, protože žákovská knížka se skutečně nejvíce využívá k hodnocení, teprve pak 

až ke sdílení dalších informací. 

Na druhou otázku ohledně užitečnosti žákovské knížky 34 dětí odpovědělo, že je 

užitečná, protože ví, co je čeká v budoucnu, a mají přehled o známkách. Dalších 6 dětí 

odpovědělo, že je zbytečná a vedlo je k tomu například to, že ji musí pořád nosit, rodiče 

vidí špatné známky a ty jsou demotivující. 

Jak je popsáno již výše, nejvíce je žákovská knížka využívaná na zapisování známek, 

ostatní části jsou využívány jen příležitostně. 

Většině dětí žákovská knížka vyhovuje, pouze v jednom dotazníku se objevil návrh na 

větší barevnost a více obrázků, případně zmenšení formátu. Tyto odpovědi se dají 

vysvětlit tak, že děti berou žákovskou knížku jako neměnnou věc, a proto ani nepřemýšlí 

nad jejím vylepšením. 

Na další otázku všechny děti odpověděly, že žákovská knížka patří žákovi. Jednoznačnost 

odpovědí je překvapující, ale je dobře, že si děti uvědomují, že tento dokument je jejich 

vlastnictvím a musí se o něj náležitě starat. 

V případě ztráty by se jich 5 snažilo žákovskou knížku najít a v případě neúspěchu by to 

nahlásili třídnímu učiteli a došly by si koupit novou. 

Osm dětí odpovědělo, že se o úpravu žákovské knížky moc nestarají. Ostatní popisovaly, 

že ji mají v obalu, nekreslí do ní, nosí ji v deskách. Jedno dítě zmínilo, že tak činí kvůli 

tomu, aby se líbila rodičům. 

Závěrem lze konstatovat, že děti berou žákovskou knížku jako samozřejmou součást 

školní docházky. Pokud se jim daří, žákovská knížka motivuje a v opačném případě ne. 
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5.2 Přístup učitelů k žákovské knížce 

Dotazníků od učitelů je celkem pět. Jak zněly otázky, je uvedeno níže. Učitelé zapisují 

do žákovských kníže nejvíce, případně zapisování řídí. Obecně to považují za povinnost, 

která je nutná a leckdy až otravná. 

Dotazník pro učitele 

1. Podle čeho vybíráte žákovskou knížku? 

2. Jak dlouho využíváte současnou podobu ŽK?  

3. K čemu Vám slouží ŽK? 

4. Čím Vám vyhovuje a nevyhovuje současná ŽK? 

5. Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky? Byl/a 

byste pro přechod na tuto verzi? 

Vyhodnocení dotazníků pro učitele 

Ve 4 dotazníkách se objevila odpověď, že žákovskou knížku vybírá vedení školy, pouze 

jedna odpověď zněla, že žákovská knížka je vybírána podle jejího uspořádání a 

přehlednosti. Při odevzdávání dotazníků několik učitelů zmínilo, že je nikdy nenapadlo 

přemýšlet nad tím, zda je jimi používaná verze žákovské knížky vhodná či ne. 

Díky odpovědím na druhou otázku je zřejmé, že se podoba a struktura žákovských knížek 

téměř nemění. Pouze v jednom případě se každý rok provádějí některé změny. 

Ve třetí otázce učitelé odpovídali, že jim žákovská knížka slouží k zapisování informací. 

Chápou ji tedy ve 4 případech jako jednosměrný informační prostředek – od učitelů 

k žákům a jejich zákonným zástupcům. Jen v jedné odpovědi bylo popsáno, že slouží pro 

informace plynoucí od učitelů k dětem a rodičům i od rodičů k učitelům. 

V jednom případě učitelka odpověděla, že by jí vyhovovalo více prostoru pro poznámky 

o chování. V dalším dotazníku se objevila problematika elektronických žákovských, 

protože na této škole musí učitelé zapisovat informace dvojmo a rodiče využívají spíše 

elektronickou verzi. Jako protipól je ale druhý dotazník s názorem, že žákovská knížka je 

vizitkou žáka a není závislá na technice. Zároveň ale upozorňuje na to, že musí žáky 

hlídat, aby nepsali přepisovacím perem a nesnažili se falšovat údaje. 

Ohledně zavedení elektronických žákovských knížek se názory různí. Jeden učitel je pro 

zavedení pouze v případě, že po škole bude zaveden wifi signál. Další elektronickou verzi 
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žákovské knížky využívá již několik let a vidí více výhod než nevýhod. Ve dvou 

dotazníkách se objevuje názor, že klasická papírová verze je pro žáky, zvláště ty menší, 

lepší, protože je hmatatelnější a záleží na vzdělanosti učitele v informačních 

technologiích, protože v případě, že se musí vše učit od začátku, to zabere mnoho času 

navíc. A v posledním dotazníku se objevuje výčet nevýhod elektronické žákovské knížky 

(závislost na technice, elektrické energii, napadení systému, výpadek, pomalejší předání 

informací, větší časová náročnost pro učitele i pro rodiče) a zásadní stanovisko proti 

jejímu zavedení. 

Závěrem lze tedy říci, že učitelé o žákovských knížkám přemýšlejí mnohem více než žáci, 

ale vzhledem k tomu, že ji mají přidělenou vedením, tak její případné změny neřeší. Berou 

ji jako nutnost a již zažitý systém pro předávání informací. A ve věci elektronických 

žákovských knížek jsou spíše konzervativní, ale ve chvíli, kdy systém funguje, tak se 

tomu nebrání. 

5.3 Přístup zákonných zástupců ke školní dokumentaci dětí 

Odpovědi na dotazník jsou pouze od jednoho respondenta, a ačkoliv neobjektivnost je 

zřejmá, tak uvedení odpovědí je přínosné. 

Dotazník pro rodiče 

1. Jak často kontrolujete ŽK? 

2. Jaké informace nejčastěji v ŽK hledáte a proč? 

3. Jak Vám vyhovuje komunikace se školou prostřednictvím ŽK? Popište. 

4. Pokud porovnáte klasickou a elektronickou ŽK, co shledáváte lepším a proč? 

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

Rodič odpověděl, že papírovou žákovskou nekontroluje téměř vůbec, protože na škole 

funguje elektronická verze, kterou považuje za přehlednější a přesnější, protože například 

u známek učitelé popisují, co hodnotili a jakou váhu známka má a navíc má přehled i o 

průměru známek v jednotlivých předmětech. Elektronická verze se dá využít i k omluvám 

absencí dětí, což je výhodné i v případě, že rodič je mimo domov a informace se k učiteli 

dostane rychleji. Učitelé do elektronické žákovské vpisují i upozornění na testy, takže 

rodiče se mohou připravovat s dětmi včas a přesně na to, co z čeho budou zkoušeny. 

Papírovou žákovskou knížku tedy téměř nepotřebují. 
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Závěr 

Celá práce je věnovaná tématu žákovská knížka. Problematika žákovské knížky jakožto 

jednoho z klíčových prvků komunikace mezi školou, žáky a rodiči mě velice zaujala, a 

proto jsem se rozhodla toto téma podrobně zpracovat. První řešenou otázkou bylo 

legislativní ukotvení tohoto dokumentu, které, jak jsem zjistila, je spíše naznačeno, než 

aby bylo přímo řešeno, neboť samotný pojem žákovská knížka se ve školském zákoně 

ani vyhlášce o základním vzdělání nevyskytuje. Pojem žákovské knížky jako takové je 

obsažen pouze ve školních řádech jednotlivých škol. Proto bylo nutno ji pro účely této 

práce přesněji vymezit. 

Dále jsem se zaobírala historií žákovských knížek. Tyto byly zavedeny do škol v druhém 

pololetí školního roku 1950/51, což plyne z Věstníku ministerstva školství, věd a umění.  

V práci jsem se zabývala strukturou žákovské knížky, a to jak z obecného hlediska, tak 

konkrétními příklady žákovských knížek z 50. let minulého století, tedy těch, které byly 

u nás zavedeny jako první (žákovské knížky z národní školy Jistebnice). Tyto historické 

žákovské knížky jsem porovnala s těmi aktuálně používanými a dospěla jsem k závěru, 

že dnešní klasická žákovská knížka je velice podobná prvním verzím, provedené změny 

jsou pouze dílčí. Z uvedených příkladů bylo patrné, že i žákovská knížka musela být 

poplatná minulému režimu. 

Vzhledem k tomu, že se moderní technologie nevyhýbá ani školství, v práci je obsažen 

nový trend v této oblasti – elektronická verze žákovské knížky. Jako vše nové, má i tato 

verze své klady a zápory. Domnívám se však, že do budoucna budou elektronické 

žákovské knížky spíše přínosem a budou usnadňovat život všem jejich uživatelům. Pro 

příklad, jak může taková žákovská knížka v elektronické podobě vypadat, byly užity 

názorné příklady (ilustrace aplikace a webového rozhraní). 

Dále bylo nutno se zaobírat otázkou žákovské knížky v systému hodnocení žáků, a to jaké 

jsou vůbec možnosti hodnocení a zda je současná podoba žákovské knížky pro jeho zápis 

vyhovující, případně jaké jsou další možnosti a alternativy právě k lepšímu zápisu, jako 

například slovní hodnocení, žákovská portfolia a další. Závěrem k této problematice lze 

říct, že známky požadují hlavně rodiče a v práci jsou rozebrány důvody, proč tomu tak 

je. 
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V závěru práce jsem se zabývala názorem uživatelů (žáků, učitelů, rodičů) na žákovskou 

knížku, její význam. Prostřednictvím dotazníků bylo zjištěno, že většina uživatelů bere 

žákovskou knížku jako samozřejmost a moc se nezabývají tím, zda je využívaná hodnotně 

a zda lze zvýšit její potenciál, nebo se jedná o zbytečnou práci. Různí se zde názory na 

elektronickou žákovskou knížku, které jsou ovlivněny zkušeností. A podle toho, zda je 

pozitivní nebo negativní, vypadá i obecný postoj. 

Závěrem lze říci, že žákovská knížka je dokument, jehož důležitost je zřejmá a zaslouženě 

má své místo ve školství již mnoho desítek let. Otázkou do budoucna je, zda se nezmění 

celý systém hodnocení žáků, což by jistě zásadně ovlivnilo roli žákovské knížky, která 

není důležitá pouze pro systém hodnocení, ale také pro celkovou komunikaci mezi jejími 

uživateli. 
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