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1. Úvod a cíle disertační práce 

Nové požadavky kladené na vzdělávání se promítly nejen do změny struktury 

vzdělávacích systémů většiny evropských zemí, ale taktéž do změny role škol jako sociálních 

institucí, do cílů i obsahů vzdělávání. V této souvislosti se také u nás začala prosazovat nová 

kultura vyučování a učení, která kladla důraz na individualizaci učebních procesů, kognitivní 

aktivizaci žáků, zavádění autentických učebních úloh vyžadujících transfer naučeného do 

nových kontextů apod. (Knecht & Lokajíčková, 2013). Do popředí se dostalo osobnostně 

rozvíjející pojetí školního vzdělávání (např. Rogers, 1998; Helus, 2004; Lukášová, 2012; 

Kratochvílová, 2012; Spilková, 2012) a sociokonstruktivistické přístupy k poznávání a učení 

(např. Štech, 1992). Jedním z důležitých bodů změn bylo vytvoření systému evaluace škol, žáků 

a odpovídajících metod a forem hodnocení, tj. otázka po funkci hodnocení. Začalo být 

preferováno komplexní, kvalitativní, formativní, zpětnovazební, individualizované 

a diagnostické hodnocení s pozitivním přístupem k chybě žáka (Spilková, 2012). Objevovala se 

snaha používat širší škálu hodnotících nástrojů, integrovat hodnocení do vyučování a zapojit do 

hodnocení také žáky (Bell & Cowie, 2001). Začalo se věřit, že hodnocení má fundamentální roli 

ve zlepšování procesu učení a v maximalizování žákově úspěchu v učení (Stiggins, 2002).  

V českém prostředí se formativní hodnocení podařilo úspěšně implementovat spíše do 

výuky v primárním stupni vzdělávání. I když se objevilo na téma školního hodnocení několik 

zajímavých publikací (např. Slavík, 1999; Kolář & Šikulová, 2009; Košťálová, Miková & Stang, 

2008; Košťálová & Straková, 2008; Kratochvílová, 2011), většina z nich měla charakter 

teoretických přehledových monografií či metodologických příruček, které jen omezeně 

vycházely z empirického výzkumu. Nebyla vydána původní obsáhlejší publikace věnována 

explicitně formativnímu hodnocení, ani překlad zahraniční publikace. Toto zjištění bylo hlavním 

důvodem, proč jsem si zvolila za téma disertační práce formativní hodnocení.  

Cílem práce bylo vymezit pojem formativní hodnocení a objasnit, jakými způsoby je 

implementováno do výuky na sekundárním stupni vzdělávání. 

 

 



2 

 

2. Teoretická východiska 

Cílem teoretické části bylo shrnout poznatky o formativním hodnocení a metodách, které 

formativní hodnocení využívá: 

• objasnit pojmový aparát termínu „formativní hodnocení“; 

• popsat současný stav teorie i výzkumu na téma formativní hodnocení; 

• popsat metody, nástroje a techniky, které implementaci formativního hodnocení do výuky 

na 2. stupni základní školy podporují. 

 V zahraničí ani u nás není pojem „formativní hodnocení“ jasně ukotven, jak ukazuje 

např. Bennett (2011), což způsobuje další problémy (nejednotnost je rovněž v tom, jaké metody, 

techniky a nástroje k rozvoji formativního hodnocení přispívají), s nimiž bylo třeba se vyrovnat. 

 Pojem formativní hodnocení (formative assessment, např. Black a Wiliam, 1998a, 1998b; 

Wiliam, 2011; Koenig, 2011) nebyl jednoznačně přijat. Někdy se o něm hovoří jako 

o alternativním hodnocení, hodnocení pro učení (assessment for learning, např. Harlen & James, 

1997; Chappuis & Chappuis, 2008), průběžném hodnocení, zpětnovazebném hodnocení či 

hodnocením pro formativní účely. Nejšířeji ho vymezuje OECD (2005) – v tomto případě se 

formativní hodnocení překrývá s pojmem výuka. V českém prostředí se v souvislosti 

s formativním hodnocením hovoří jako o hodnocení zpětnovazebném (např. Slavík, 1999).  

Byť jsou odborníci nejednotní v tom, jak formativní hodnocení nazývat, panuje shoda na 

několika společných znacích formativního hodnocení: probíhá v průběhu procesu učení (např. 

Floréz & Sammons, 2013); jeho účelem je zlepšit proces vyučování a učení (např. Shepard 

a kol., 2005); je plánované a interaktivní (např. Cowie & Bell, 1999); je konkrétní (žákovi 

nesděluje, zda byl jeho výkon správný/chybný, ale také konkrétní informaci o tom, v čem 

chyboval a jak jeho výkon zlepšit); v první řadě slouží žákovi samému (Starý, 2008) a přispívá 

k rozvoji kompetence k učení; až následně slouží učitelům, rodičům či vyšším stupňům škol, na 

které se žák hlásí o přijetí. 

Na základě nastudované literatury jsem pracovala s následující definicí formativního 

hodnocení: za formativní lze označit takové hodnocení, které přináší užitečnou informaci 

o aktuálním stavu vědomostí a dovedností žáka v procesu učení. Tato informace musí žákovi 

sdělovat, kde se právě nachází, ale také naznačovat to, co má dělat, aby se něčemu dalšímu 
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naučil a dosáhl stanoveného cíle. Zároveň formativní hodnocení zahrnuje aktivní zapojení žáků 

do procesu hodnocení, a to skrze sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. 

Mnohé zahraniční studie potvrzují pozitivní dopady formativního hodnocení na učení 

žáků: 

1. Žáci dosahují lepších výsledků, tj. formativní hodnocení přispívá ke zlepšení výkonu žáků 

a celkové kvalitě vzdělávání (Black & Wiliam, 1998a, 1998b, 2005; Bell & Cowie, 2001; Allal 

& Lopez, 2005; OECD, 2005; Hattie & Timperley, 2007; Brookhart, 2008; Wiliam, 2011; 

uceleně Floréz & Sammons, 2013). 

2. Zvláště účinné se ukazuje pro žáky s horšími studijními výsledky a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, čímž se snižuje nerovnost ve výsledcích žáků (Black & Wiliam, 1998a, 

1998b).  

3. Podporuje spravedlivý přístup ke vzdělání, tj. každému žákovi poskytuje šanci, aby v rámci 

svých možností dosáhl maximálního rozvoje (OECD, 2005). 

4. Zlepšuje se třídní klima, žáci jsou vnitřně motivováni. 

5. Žáci jsou zapojeni do procesu učení a hodnocení (sebehodnocení a vrstevnické hodnocení), 

čímž se učí přijímat za své učení zodpovědnost.  

6. Žáci vnímají hodnocení jako přirozenou součást života. 

7. Formativní hodnocení rozvíjí nejen kompetenci k učení, ale také kompetenci sociální 

a personální. Žák oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení 

z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají. 

8. Hodnocení se stává cílem učení – žáci se učí přijímat hodnocení učitele i spolužáků, hodnotí 

sami sebe (např. Hinton, 2008). Rozvíjením těchto metakognitivních dovedností odpovídá jedna 

z klíčových kompetencí pro Evropu, kterou by měli disponovat mladí Evropané ve 21. století, 

a to „Být zodpovědný za své učení“. 

Pozitivní dopady na učení žáků byly tedy dokázány. Výzkumníci, politici ani učitelé 

nezpochybňují pozitivní efekty formativního hodnocení na učení žáků a implementaci 

formativního hodnocení podporují. Otázka tedy již nezní – zda, ale jak efektivně implementovat 

formativní hodnocení do každodenní praxe, jakým způsobem poskytovat žákovi relevantní 

zpětnou vazbu, jak odhalovat a analyzovat jeho chyby a nedostatky. To se stalo východiskem 

empirické části práce. 
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Dalším krokem bylo stanovit, s jakými metodami formativního hodnocení pracovat. 

Rozhodla jsem se jich sledovat pět: výchovně-vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, poskytování 

zpětné vazby, sebehodnocení žáků a vrstevnické hodnocení. Dotazování či pozorování procesu 

výuky a produktů žáků považuji za prostředek, jak získávat informace o žácích k tomu, aby jim 

mohla být poskytnuta odpovídající zpětná vazba – ústní i písemná. 

3. Metodologie  

Protože cílem výzkumu bylo popsat reálnou podobu implementace formativního hodnocení 

do výuky na českých školách ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura na úrovni ISCED 2 

a zjistit postoje žáků k této podobě implementace, byla naformulována následující výzkumná 

otázka: Jakým způsobem je formativní hodnocení začleňováno do výuky na úrovni ISCED 2 ve 

vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura? Tato otázka byla následně rozdělena do 

pěti specifických výzkumných otázek:  

1. Co vybraní čeští učitelé hodnotí?1 

2. Jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení používají vybraní čeští učitelé?  

3. Jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení reflektují žáci těchto učitelů 

jako užitečné? 

4.  Jaké důvody (impulsy) vedly učitele k začleňování formativního hodnocení do výuky? 

5.  V jakém kontextu (na úrovni školy) implementace formativního hodnocení probíhá?  

Byl zvolen kvalitativní design, strategie vícepřípadové studie. Sběr dat probíhal na sedmi 

školách, ve výzkumné zprávě je prezentováno šest z nich – ZŠ Slovní, ZŠ Stupnicová, ZŠ 

Písmenková, ZŠ Projektová, ZŠ Výběrová a SŠ Alternativní. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zahraniční literatura (např. Looney, 2011), u nás např. Slavík (1999), zdůrazňovali, že školní hodnocení nelze 

oddělit od školy jako celku. Znamená to, že platí: „Jaké je školní hodnocení, taková je i škola a naopak – jaká je 

škola, takové je hodnocení v ní“ (Slavík, 1999, s. 26). Z toho plyne, že v souvislosti s hodnocením ve škole je nutné 

se zabývat širším rámcem, tj. vzdělávacími koncepcemi.  
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Tabulka 1 Hlediska případové studie 

 

Typ empirického výzkumu Kvalitativní 

Charakter případové studie kolektivní (dle Stakea), deskriptivní (dle Yina) 

Typy použitých metod dotazovací, pozorovací, analýza dokumentace 

Sledované aspekty školní hodnocení 

formativní hodnocení 

komunikace mezi učiteli a žáky 

Hlavní aktéři případové studie učitelé, žáci, (vedení školy) 

Realizace terénního výzkumu leden 2013 – červen 2015 

Prezentace zkoumaných případů Anonymní 

 

Jako výzkumný případ jsem zvolila „učitele“ – jak a za jakých podmínek implementuje 

formativní hodnocení do výuky, a jaké to má dopady na jeho žáky. Výběr případu byl záměrný, 

založen na kriteriálním vzorkování, a konstrukce vzorku byla graduální. 

Sběr dat v tomto výzkumu sestával z několika fází a metod sběru dat: 

a) analýza způsobů hodnocení škol v příslušných dokumentech (způsoby hodnocení avizované 

v dokumentech školy, zejména ve ŠVP); 

b) přímé pozorování žáků a učitelů ve školních třídách na 2. stupni ZŠ, příp. 1. ročníku SŠ (ve 

vzdělávacím oboru ČJL) za použití pozorovacích archů, terénních poznámek, případně 

audiozáznamů; 

c) přímé pozorování školy – na chodbách, v kabinetech, sborovnách, při školních akcích apod.; 

d) hloubkové polostrukturované individuální rozhovory s učiteli;  

e) skupinové rozhovory a ohniskové skupiny s žáky pozorované třídy; 

f) hloubkové polostrukturované individuální rozhovory s vedením školy, resp. s odpovědnou 

osobou, která má na starosti filosofii hodnocení na dané škole, pokud nebude moci zodpovědět 

dané otázky učitel zapojený do výzkumu; 

g) obsahová analýza, resp. analýza dokumentů (např. žákovská portfolia, žákovské diáře, týdenní 

plány, sešity, pracovní listy, didaktické testy, dotazníky, hodnoticí dotazníky, sebehodnotící 

dotazníky či učitelovy záznamy hodnocení). 

 Aby došlo k uchování původních nasbíraných dat, byl pořízen doslovný převod 

mluveného projevu z rozhovorů do písemné podoby dle transkripční konvence A. E. Leix 
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(2006), která umožňuje zaznamenat i neverbální projevy, jako jsou dlouhé pomlky, smích či 

zdůraznění nějakého úseku výpovědi. V empirické části jsou potom autentické výpovědi 

respondentů. 

Pro kódování, kategorizaci a konceptualizaci dat byl využit softwarový program pro 

kvalitativní analýzu dat MAXQDA 11 a zvoleno otevřené kódování.  

Pro prezentaci dat jsem volila upravené schéma paradigmatického modelu zakotvené 

teorie podle Strausse a Corbinové (1999). Jevem, ústředním fenoménem, je formativní 

hodnocení. Příčinné podmínky tvoří impulsy, které vedly učitele k implementaci formativního 

hodnocení do výuky. V položce Kontext se věnuji zasazení formativního hodnocení do školy 

jako celku, vlivu ředitele, zástupce, ostatních učitelů či dalších osob na škole. Mezi intervenující 

podmínky zahrnuji široké a obecné podmínky, které ovlivňují strategie jednání nebo interakce, 

mohou zahrnovat čas, prostor či individuální biografii. Ve strategii jednání jsem sledovala 

jednání učitelů (jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení využívají, jakým 

způsobem komunikují s žáky apod.). Následky, tj. jednání nebo interakce reagující na daný jev, 

jsem pojmenovala jako „účinky“ a zajímaly mě účinky učitelova přístupu k formativnímu 

hodnocení na žáky – např. jak jim pomáhají dané metody, techniky a nástroje formativního 

hodnocení v učení.  

4. Shrnutí výsledků výzkumu 

Výsledky jsou rozděleny do dvou částí. V té první jsou představeny příběhy šesti učitelů 

– v jakém kontextu se pohybují (charakteristika školy), jaké impulsy je vedly k implementaci 

formativního hodnocení do výuky a co vše je ovlivnilo. Popisuji, jakými způsoby učitelé hodnotí 

a jaké metody, techniky a nástroje používají. Za cenný považuji pohled žáků (v souladu 

s konceptem pupil voice) na tyto metody, techniky a nástroje formativního hodnocení.  

V druhé části vycházím z výsledků všech škol zapojených do výzkumu a prezentuji 

důležitá témata – pro žáky i učitele – vztahující se k formativnímu hodnocení, která se 

objevovala napříč všemi školami zapojenými do výzkumu (cross-case analýzou).  

 

 Co učitelé hodnotí? Z rozhovorů s žáky i učiteli i analýzou dokumentů lze říci, že 

učitelé hodnotí všechno (diktáty, slohové práce, písemné práce, testy, čtenářské deníky, mluvní 
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cvičení, referáty, aktivitu, sešity) – vzhledem ke komplexnímu charakteru vzdělávacího oboru 

Český jazyk a literatura, který je rozdělen do třech složek, hodnotí učitelé širokou škálu znalostí, 

ale také dovedností a schopností žáků. V některých školách je také snaha hodnotit klíčové 

kompetence (ZŠ Stupnicová), jiné školy se vydaly cestou oddělení znalostí a snahy (ZŠ 

Písmenková).  Vysoký počet známek má ale pozitivní konotace – žáci nejsou stresováni tím, že 

by jim jeden výkon mohl zhoršit celkovou známku. Kromě toho jim je umožňováno (či je 

považováno za nutnost – např. SŠ Alternativní) si výkon opravit, což je výzvou si učivo lépe 

osvojit. 

Jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení používají vybraní čeští 

učitelé? Učitelé málo pracovali s výchovně-vzdělávacími cíli. Někdy byly ztotožňovány 

s tématem hodiny, jinde pomáhaly čtrnáctidenní plány či výstupy tematických plánů ŠVP (ZŠ 

Slovní, ZŠ Stupnicová). Oblíbenou metodou formativního hodnocení se zdají být kritéria 

hodnocení, s nimiž je však nakládáno různě. Nejčastěji se jednalo o slovní uvedení požadavků 

na výsledný produkt (ZŠ Výběrová) či o sepsání kritérií do formy jednoduchého checklistu (ZŠ 

Slovní, ZŠ Písmenková). Na ZŠ Stupnicové i ZŠ Projektové učitelé pracovali se sadami kritérií, 

které jsou nejvíce nápomocny žákům při učení, protože konkretizují žákův výkon a slouží 

k objektivizaci hodnocení.   

Zásadní roli v přístupu k žákům ve vztahu ke zpětné vazbě sehrává komunikace mezi 

učitelem a žáky. Pro formativní hodnocení je nutné podávat zpětnou vazbu okamžitou či 

včasnou, formulovanou popisným jazykem. Popisný jazyk důsledně používala učitelka Kristýna 

ze ZŠ Projektové. Ten si velice rychle osvojili také žáci, kteří ho uplatňovali také při 

sebehodnocení nebo vrstevnickém hodnocení. Jako problematická se ukázala ironie, nadržování 

žákům či jejich znevažování. V případně písemné zpětné vazby se ukázalo, že žákům pomáhá 

také to, pokud slovní komentář upozorní jen na slabé stránky jejich práce (ZŠ Stupnicová, ZŠ 

Písmenková), a neuvádí, co se v práci podařilo. Efektivní byla proto, že žáci si z ní byli schopni 

vzít doporučení pro příště. 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že vzhledem k povinnosti rozvíjet u žáků dovednost 

sebehodnocení, budou mít školy tuto metodu formativního hodnocení nejvíce propracovanou, 

ukázalo se, že ji používají spíše nahodile, a pouze tehdy, zbyde-li čas. To potom vedlo k jejímu 

rozpačitému přijetí ze strany žáků, kteří ho mnohdy považovali za zbytečné. Vrstevnické 

hodnocení žáci považovali za funkční a rádi by dostávali zpětnou vazbu od spolužáků ke svému 
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výkonu častěji. Kromě toho žáci uvedli, že fakt, že spolužáci budou výkonu věnovat pozornost 

(mají úkol hodnotit), je pro žáky výzvou udělat úkol co nejlépe a tak, aby to ostatní zaujalo. 

Učitelé ho ale nepoužívali příliš často, protože je časově náročné. Tam, kde bylo uplatňováno, 

bývalo spojeno s hodnocením učitele a sebehodnocením žáka, nejčastěji k referátům nebo 

mluvním cvičením. 

 Zasadní však není to, jaké metody formativního hodnocení uplatňují, ale jak s nimi 

pracují. Jako neefektivní se ukazovalo nesystematické, nahodilé a mechanické uplatňování 

metod, nástrojů a technik formativního hodnocení (práce s kritérii, se sebehodnocením, 

s žákovskými portfolii) ze strany učitelů a důvěra v to, že pomáhají žákům v učení. To ve svém 

důsledku potom vedlo k rozpačitému přijetí těchto metod, nástrojů a technik na straně žáků.  

Jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení považovali žáci za 

efektivní? Není tolik důležité, jaké metody, techniky a nástroje formativního hodnocení 

považovali žáci za efektivní, ale jaké podmínky by měly být nastaveny, aby tomu tak bylo. Musí 

být s nimi pracováno systematicky a být jasný jejich smysl. Tam, kde ho žáci neviděli, 

považovali metody za zbytečné a nepovažovali za nutné se na nich aktivně podílet či se v nich 

více angažovat. Jedinou výjimku tvořilo vrstevnické hodnocení – které bylo všemi žáky uváděno 

jako velice nápomocné v jejich učení. 

V jakém kontextu na úrovni školy hodnocení probíhá?  Všichni učitelé byli ovlivněni 

kontextem školy – na ZŠ Slovní se učitelka Žaneta musela naučit psát na vysvědčení slovní 

hodnocení a hodnotit graficky na schodech. Na ZŠ Stupnicové učitel Jiří sledoval vzhledem ke 

koncepci školy podrobněji klíčové kompetence. Jana na ZŠ Písmenkové zase oddělovala znalosti 

a přístup ke studiu, stejně jako využívala pro hodnocení ve čtvrtletí výstupy hodnocení vytvořené 

předchozím vedením školy nebo hodnotící listy na referáty, které byly vytvořeny vedením 

současným. Učitelka Kristýna ze ZŠ Projektové byla ovlivněna dlouhodobým projektem 

a mentorkou, která byla škole projektem poskytnuta – to ji vedlo k systematickému používání 

popisného jazyka zpětné vazby. Na učitelku Irenu ze ZŠ Výběrové měla vliv výběrovost školy, 

populace žáků a očekávání rodičů, které s sebou neslo důraz na výkon, znalosti, řád a disciplínu. 

Hodnocení učitelky Laďky bylo v souladu s waldorfskou pedagogikou školy.  

Všechny školy v souladu se svou koncepcí, kterou uváděly ve svém ŠVP, proměnily 

i pojetí hodnocení. Tomu přizpůsobily také žákovské knížky (nazývejme je alternativními 

žákovskými knížkami v souladu s Viktorovou a Smetáčkovou, 2014). Ty kromě standardních 
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položek (docházka a omlouvání dětí, informace pro rodiče apod.) nabízejí speciální stránky či 

oblasti zejména ke specifickému obsahu vyučování, hodnocení žáků či jejich sebehodnocení. 

Zvláště oddíl pro sebehodnocení lze označit za současný trend, kterým školy sledují zapojení 

žáků více do výuky a přenáší zodpovědnost na jejich bedra. Více tak respektují rozvojovou, 

komunikační a motivační stránku, nežli formální. 

Jaké důvody (impulsy) vedly učitele k tomu, aby začali začleňovat do výuky 

formativní hodnocení? Učitelé byli ovlivněni různými zkušenostmi – na ZŠ Slovní to byl 

nastavený systém školního hodnocení, který začínající učitelka Žaneta přijala. U učitelky Laďky 

na SŠ Alternativní to bylo dané charakterem waldorfské pedagogiky. Podobně tomu bylo také 

u Jiřího, který byl ovlivněn filosofií školy, která se vydala cestou rozvoje klíčových kompetencí, 

které s sebou nesou změnu pojetí hodnocení. Významným impulsem pro něj však byla také 

snaha být spravedlivý, proto se rozhodl zpracovat sady kritérií na hodnocení mluvního projevu. 

Učitelku Janu ovlivnilo absolvování kurzů RWCT, Kristýnu ze ZŠ Projektové zejména 

zkušenost z role asistenta pedagoga, která ji vedla k tomu, aby se více začala zajímat o to, jak 

komunikovat s kolegy a žáky tak, aby nebyl narušen vztah k nim.  

Nejsystematičtější práci s formativním hodnocením jsem zaznamenala na ZŠ Projektové, 

která se zapojila do pětiletého projektu, jehož cílem bylo zajistit, aby se v každé vyučovací 

hodině každé dítě učilo a dosahovalo maxima svého rozvoje, a škole byl poskytnut na celou 

dobu projektu mentor – pedagogická konzultantka. Na druhém pólu se nachází učitelka Laďka 

ze SŠ Alternativní. Ta sice neznala pojem formativní hodnocení, ale komunikovala s žáky 

v souladu se zpětnou vazbou formativního hodnocení, respektovala jejich individualitu a snažila 

se, aby uspěl každý z nich. Používala pro to celou řadu metod a nástrojů formativního 

hodnocení, aniž by o tom věděla. Její přístup ale do velké míry přisuzuji filosofii školy, v níž 

učila. Harlen a Jamesová (1997) ve svém výzkumu došli k podobnému závěru: tam, kde 

formativní hodnocení zaznamenali, si učitelé neuvědomovali jeho existenci. Naopak 

v případech, kdy učitelé věřili, že hodnotí formativně, jednalo se jen o doplněk sumativního 

hodnocení. K podobným závěrům došly další výzkumy (např. Bell & Cowie, 1997). U nás stejné 

závěry uvádí Poláčková (2009, 95). Naopak tam, kde učitelé věřili, že hodnotí formativně (např. 

ZŠ Výběrová), se jednalo jen o doplněk sumativního hodnocení (srov. Harlen & James, 1997; 

Bell & Cowie, 2001; Poláčková, 2009). 
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Formativní hodnocení je spravedlivé. Za zajímavé zjištění považuji, že formativní 

hodnocení bylo v rozhovorech s učiteli i žáky silně spojováno se spravedlivostí. Na ZŠ 

Výběrové u učitelky Ireny, u níž převládalo transmisivní pojetí výuky, cítili žáci nejvíce potřebu 

hovořit o příkladech nespravedlivého jednání. Naopak tam, kde učitelé využívali metody 

formativního hodnocení efektivně, žáci sami zmiňovali spravedlivost hodnocení (a nemuselo se 

jednat jen o kritéria hodnocení, která bývají se spravedlivostí spojována nejčastěji – např. Gipps, 

1994).  

5. Závěr 

Ve své disertační práci jsem se zabývala tématem, kterému je zejména v zahraničí 

věnována značná pozornost, protože se věří, že formativní hodnocení přispívá ke zlepšení 

výkonu žáků a celkové kvalitě vzdělávání. Je jím podoba implementace formativního hodnocení 

na sekundárním stupni vzdělávání. 

Formativní hodnocení jsem definovala jako hodnocení, které přináší užitečnou informaci 

o aktuálním stavu vědomostí a dovedností žáka v procesu učení. Tyto informace musí žákovi 

sdělovat, kde se právě nachází, ale také naznačovat to, co má dělat, aby se něčemu dalšímu 

naučil a dosáhl stanoveného cíle. Zároveň formativní hodnocení zahrnuje aktivní zapojení žáků 

do procesu hodnocení, a to skrze sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Základními metodami, 

které jsou využívány k tomu, aby byl naplněn cíl formativního hodnocení, jsou: výchovně-

vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, poskytování zpětné vazby, sebehodnocení žáků a vrstevnické 

hodnocení. 

Cílem výzkumného šetření bylo popsat reálnou podobu implementace formativního 

hodnocení do výuky na českých školách ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura na 2. 

stupni ZŠ, příp. 1. ročníku SŠ (ISCED 2) a zjistit postoje žáků k této podobě implementace.  

Formativní hodnocení na úrovni ISCED 2 je u nás spíše ve fázi hledání cest, jakým 

způsbem má být implementováno. Pouze ZŠ Projektová za pomoci mentora dokázala zcela 

vědomě a systematicky formativní hodnocení do výuky zapojit: učitelka Kristýna plánovala svou 

výuku a stanovovala si také důkazy o učení žáků – jak pozná, že žáci stanovených cílů dosáhli. 

Používala sady kritérií, které žáci označili za účinný nástroj hodnocení i učení. Zároveň byli žáci 

zapojování do hodnocení prostřednictvím sebehodnocení (sebehodnotící listy, hodnocení pohyby 

apod.) a vrstevnického hodnocení, v rámci nějž dokážali používat popisný jazyk zpětné vazby. 
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Ostatní učitelé termín formativní hodnocení spíše neznali, podobně jako některé z metod, které 

využívá. Někdy ho však uplatňovali intuitivně, bez znalosti teorie.  

Současné předpisy umožňují školám promyslet specifické systémy hodnocení, kterými 

lze implementaci formativního hodnocení podpořit. Přestože existuje klasifikační řád, učitelé 

mají relativní volnou ruku při výběru metod, technik a nástrojů hodnocení, promyšlený systém 

hodnocení z různých důvodů (nejčastěji zmiňována časová náročnost, vysoký počet žáků ve třídě 

apod.) nemusí být vždy zdárně doveden do konce a plnit očekávaný účel. Podle názoru žáků ani 

slovní hodnocení není zárukou, že získají výstižnou a motivující zpětnou vazbu ke svým 

výkonům. Přesto se zdá, že školám a učitelům se daří najít cesty, kterými žákům podávají 

informace o jejich výkonu, a tím jim pomáhají v učení, protože žáci neuváděli, že by trpěli 

nedostatkem informací o svém výkonu.  

Kromě toho, že metody formativního hodnocení, uplatňované systematicky, zlepšují 

učení žáků, činí učební process, i process hodnocení, spravedlivějším. V těch případech, kdy 

učitelé formativní hodnocení uplatňovali, měli žáci tendenci vyzdvihovat spravedlivý přístup 

k hodnocení. 

Podle Looneyové (2011) by hodnocení mělo být integrální součástí učení, bezprostředně 

reagovat na žákovy výkony a poskytovat kvalitní informaci o vědomostech a dovednostech 

každého žáka i o způsobu jeho myšlení tak, aby bylo možno přizpůsobovat výuku jeho 

potřebám. Heritagová (2007) uvádí, že učitelé vnímají formativní hodnocení za konkurenta učení 

– projevuje se to v tom, když říkají, že jim hodnocení ubírá čas na učení. V tomto smyslu lze za 

pozitivní vnímat krok MŠMT, které si uvědomilo pozitivní efekty formativního hodnocení na 

učení žáků, stejně jako nedostatečné podpory učitelů v těchto dovednostech. Snad proto se ve 

Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014, s. 31) zavázalo rozvíjet opatření s cílem: 

„vytvořit platformu pro podporu formativního hodnocení dětí, žáků a studentů; rozvíjet 

evaluační nástroje k monitoringu všech (…) aspektů žákova výkonu spolu s detailní specifikací 

dovedností potřebných k podání žádoucího výkonu a s ukázkami vyhodnocených žákovských 

prací – mezi evaluační nástroje je přitom třeba připomenout nejen nástroje testového charakteru, 

ale i pozorování a obsahovou analýzu žákovy práce a žákovských výstupů (…)“. Jedním ze 

základních cílů výše zmíněné Strategie je rovněž modernizovat systém hodnocení na úrovni 

dítěte, žáka a studenta. Znamená to větší důraz na formativní hodnocení, které je provázené 

sledováním individuálního pokroku žáků. V tomto ohledu je slíbena učitelům maximální 
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podpora, aby se naučili zpětnou vazbu poskytovat. Česká školní inspekce by měla připravit pro 

učitele manuál, aby věděli, jak formativní hodnocení do výuky zavádět. Doufejme, že již 

v nadcházejících letech budeme svědky toho, že učitelé budou používat hodnocení, které 

podporuje učení žáků, zcela vědomě a efektivně; žáci i jejich rodiče ho přijmou za své 

a uvědomí si jeho sílu v podpoře učení. 
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