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Přílohy I: Teoretická část 

Příloha I.1 Seznam použitých zkratek 

 

Seznam použitých zkratek 

ČJL – Český jazyk a literatura 

ČR – Česká republika 

ČŠI – Česká školní inspekce 

MUP – Mapy učebního pokroku 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 

Seznam použitých zkratek škol zahrnutých do výzkumu 

Sl – ZŠ Slovní 

St – ZŠ Stupnicová 

Pí – ZŠ Písmenková 

Pr – ZŠ Projektová 

Vý – ZŠ Výběrová 

SAl – SŠ Alternativní 

 

Seznam použitých zkratek – kontextualizace 

U – rozhovor s učitelem 

Ž – rozhovor s žáky 

OH – ohnisková skupina (žáci) 

PK – pedagogická konzultantka 

Ř – ředitel školy 

ZŘ – zástupce ředitele 

RH – rozhovor hloubkový 

RK – rozhovor krátký (o přestávce, na chodbě, před vyučováním apod.) 

P – pozorování (pozorovací archy) 

D – dokumenty 

Portf – Žákovská portfolia 

E – třída extrovertů v ZŠ Projektová 

I – třída introvertů v ZŠ Projektové 
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Příloha I.2 Příklad sestupné komunikační spirály  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Helus, 2004, s. 138 
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Příloha I.3 Strategie a techniky formativního dle Wiliama (2011)  

 

Strategie a techniky formativní hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strategie 1 

Objasňování, 

sdílení 

a porozumění 

cílům učení 

a kritériím 

úspěchu 

5 klíčových strategií formativního hodnocení dle D. Wiliama (2011, s 46) 

Strategie 2  

Organizování 

efektivních třídních 

diskuzí, učebních 

úloh a aktivit, 

kterým zjišťujeme 

důkazy o učení 

 

Strategie 3 

Poskytování 

efektivní zpětné 

vazby, která 

podporuje učení 

a posouvá ho 

vpřed 

 

 

Strategie 4 

Aktivizování 

žáků jako 

zdrojů učení 

pro sebe 

navzájem 

Strategie 5 

Aktivizování 

žáků jako 

vlastníků 

svého učení 

Žákova 

parafráze cílů 

učení 

 

Sdílení 

příkladů 

vynikající 

práce 

 

Vyber  

 vyměň  

 vyber 

 

Žáci navrhují 

testové 

položky 

a správné 

odpovědi 

Odpověďové karty 

ABCD karty 

Písmenkové rohy 

Stíratelné tabulky 

Diskuzní 

a  diagnostické otázky 

Žádné ruce nahoře 

Losovací kelímek 

 

 

 

Nalezení 

a opravování 

chyb 

Používání 

symbolů 

Tečka na konci 

řádku 

Dvě hvězdy 

a přání/žádost 

Tři otázky 

Zaměřená 

zpětná vazba 

 

Mysli – prober 

s partnerem – 

vyslov přede 

všemi 

C3B4ME 

Vrstevnické 

hodnocení 

domácích úkolů 

Skupinová 

příprava na 

testy 

Třídění chyb 

 

 

 

Technika 

semaforu 

Červené 

a zelené 

disky 

Barevné 

kelímky 

Žákovská 

portfolia 

Záznamy 

z učení 

(sebehodno-

tící listy) 
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Příloha I.4 Kritéria hodnocení (deskriptor – četnost výskytu) 

 

Kritéria pro mou práci ve skupině 

Kritérium Stále Často Někdy Výjimečně 

Aktivně jsem se podílel/a na splnění 

úkolu skupiny. 

    

Diskutoval/a jsem ve skupině.     

Snažil/a jsem se zapojit ostatní členy 

skupiny, ptal/a jsme se na jejich názor a 

vybízel/a je ke spolupráci. 

    

Držel/a jsem se tématu, svými 

poznámkami jsem se snažil/a vracet 

členy skupiny k tématu. 

    

Naslouchal/a jsem druhým.     

Nabízel/a jsem vlastní nápady.     

Přemýšlel/a jsem vážně o nápadech 

a názorech druhých. 

    

Vyjadřoval/a jsem ostatním uznání za 

jejich nápady a činnosti.  

    

Kritizoval/a jsem nápady, nikoli jejich 

autory. 

    

Spolupracoval/a s ostatními.     

 

Zdroj: Košťálová a kol., 2008, upraveno 

  



5 
 

Příloha I.5 Kritéria hodnocení (generátor sady kritérií) 

Oral Expression Rubric 

 

 

Name: ________________________ Teacher: Nováková Jarmila 
 

Date Submitted: ____________ Title of Work: ___________________ 
 

   Criteria Points 
 

 
4 3 2 1   

Body Language 
Movements seemed 

fluid and helped the 

audience visualize. 

Made movements 

or gestures that 

enhanced 

articulation. 

Very little 

movement or 

descriptive 

gestures. 

No movement or 

descriptive 

gestures.  
____ 

Eye Contact 

Holds attention of 

entire audience with 

the use of direct eye 

contact. 

Consistent use of 

direct eye contact 

with audience. 

Displayed 

minimal eye 

contact with 

audience.  

No eye contact 

with audience. 
____ 

Introduction 

and Closure 

Student delivers open 

and closing remarks 

that capture the 

attention of the 

audience and set the 

mood. 

Student displays 

clear introductory 

or closing remarks. 

Student clearly 

uses either an 

introductory or 

closing remark, 

but not both.  

Student does not 

display clear 

introductory or 

closing remarks. 

____ 

Pacing 

Good use of drama 

and student meets 

apportioned time 

interval. 

Delivery is 

patterned, but does 

not meet 

apportioned time 

interval. 

Delivery is in 

bursts and does 

not meet 

apportioned time 

interval. 

Delivery is either 

too quick or too 

slow to meet 

apportioned time 

interval. 

____ 

Poise 

Student displays 

relaxed, self-confident 

nature about self, with 

no mistakes. 

Makes minor 

mistakes, but 

quickly recovers 

from them; 

displays little or no 

tension. 

Displays mild 

tension; has 

trouble recovering 

from mistakes. 

Tension and 

nervousness is 

obvious; has 

trouble recovering 

from mistakes. 

____ 

Voice 

Use of fluid speech 

and inflection 

maintains the interest 

of the audience.  

Satisfactory use of 

inflection, but does 

not consistently use 

fluid speech. 

Displays some 

level of inflection 

throughout 

delivery. 

Consistently uses 

a monotone voice. 
____ 

        Total-- ____ 
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Příloha I.6 Sebehodnocení: erb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pike a Selby (1994, s. 295) 
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Příloha I.7 Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení: dvě hvězdičky a přání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle anglického originálu vytvořila Martina Žáčková 
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Přílohy II: Metodologie výzkumu 
 

Příloha II.1 Ukázka souhlasu pro rodiče žáků 

 

Praha, 17. června 2013  

Vážení rodiče, 

jsem studentkou doktorského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a realizuji 

výzkum týkající se způsobů hodnocení na 2. stupni ZŠ. V rámci něj bude třeba realizovat náslechy 

v hodinách a rozhovory s žáky. Chtěla bych Vás požádat o souhlas s uskutečněním rozhovoru 

s Vaším dítětem, jejich názor by mi velmi pomohl, jejich názory považuji za velmi cenné. Záznam 

bude použit pouze pro výzkumné účely a bude zachována anonymita dětí v souladu se zákonem 

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  

Veškeré další informace o výzkumu Vám ráda poskytnu na emailové adrese 

veronika.krabsova@pedf.cuni.cz  nebo na telefonním čísle 221 900 526. 

 

Velice děkuji za spolupráci 

Veronika Krabsová 

 

 

Jméno dcery/syna ………………………………………………  Třída: ……………………… 

 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s cca 30 minutovým rozhovorem studentky doktorského 

studia s mým dítětem na téma školní hodnocení. 

 

Datum:……………………..         …………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 
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Příloha II.2 Záznamový arch 

 

Záznamový arch pro pozorování prvků formativního hodnocení 
 

 

Škola: ZŠ Slovní 
(název, typ) 

Učitel: Mgr. Žaneta Nová Třída: VIII.A 

Počet žáků: 
(přítomno, celkem, počet dívek a chlapců) 

 

18 žáků, 7 dívek, 11 chlapců, + 1 dívka přišla 

v 8:14, + 1 chlapec přišel v 8:40 

Předmět: Český jazyk 

(mluvnice) 

Vyučovací hodina:  
(den v týdnu, pořadí během dne) 

 

Středa, 1. vyučovací hodina 

Datum: 28. 11. 2012 Pozorovatel:  VK Poznámky:  

Téma hodiny: Opakování vedlejších vět 

 

 

Doplňující informace, které poskytl učitel:  

„Problematika vedlejších vět je pro děti opravdu hodně těžká, jedna 

studentka mi na náslechách řekla, že vedlejší věty pochopila až na 

vysoké škole. Některé děti nejsou dostatečně vyzrálé na to, aby to 

pochopily, takže jsem rezignovala na to, abych tuhle problematiku 

všechny naučila.“ 

Doplňující informace pozorovatele:  

Postavení lavic – viz foto 

Na začátku hodiny působili žáci hodně unaveně a rozespale, 

nereagovali na učitelčiny otázky atd. 

Osvědčila se práce ve dvojicích. 
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Průběh hodiny 

Čas Záznam Komentář 

8:00 Uvítání, zápis do třídní knihy, žáci si zatím mají vyndat sešity. Žáci byli zaměstnáni při zápisu do třídnice. 

8:05 Opakování, co dělali minule: Otázky U: „Co jsme dělali minulou hodinu? Jaké druhy 

vedlejších vět příslovečných znáte, Moniko? Od čeho tyto vedlejší věty odvozujeme, 

Petře?“  

 

U se snaží žáky dovést ke správným 

odpovědím vhodnými otázkami – vyvolává 

adresně. Ne vždy dodržuje wait-time, někdy 

zamlčené hodnocení.  

Žáci jsou na začátku hodiny unavení, 

rozespalí, příliš nespolupracují, nereagují na 

otázky. 

8:07 Učitelka: „Příští středu si napíšeme písemku na vedlejší věty. Ještě se tomu budeme 

věnovat minimálně tři hodiny. Pokud uvidím, že Vám to ještě nejde, tak písemku 

odložíme na čtvrtek. Ale musíte sami zabrat a věnovat se tomu také doma.“ 

U upravuje plán výuky podle zpětné vazby od 

žáků. 

8:09 

 

Žáci si rozdají pracovní listy (viz příloha, pracovní list), pracovní list si mají nalepit 

do sešitu. 

Někteří žáci nemají lepidlo, ubývá čas na 

práci. U mi po hodině k tomuto řekla, že 

pokud si žáci nenalepí ten pracovní list do 

sešitu hned, většinou ho někde ztratí. Proto 

preferuje nalepit ho hned na místě. 

8:11 Paní učitelka volí před vypracováním pracovního listu opakování. Klade žákům tyto 

otázky: „Co jsou spojovací výrazy, Žando? Jaké znáte spojky podřadicí, Bene? Jaké 

znáte spojky podřadicí, Honzo? Jak poznáte, že se jedná o souvětí, Verčo? Jak 

poznáte větu hlavní, Martino?  

„Na jaký větný člen se ptáme pádovými otázkami? – Nikdo neví? To ale musíte 

vědět, bez toho nedokážete určovat vedlejší věty, musíte se umět ptát na větné členy, 

a potom pro vás bude jednoduché ptát se na vedlejší věty – proto jsem letos věnovali 

opakování větných členů tolik času.“ 

U opět adresně vyvolává. 

 

 

 

U dává konkrétní rady, co žáci musí udělat 

proto, aby se uměli zeptat na vedlejší větu 

8:17 Práce s pracovním listem, v této fázi pracuje celá třída společně. U je po krůčcích 

vede: „Podtrhněte si v souvětí všechny přísudky. Jak podtrháváme přísudek? 

Vlnovkou, výborně, Bene, děkuji. Zakroužkujte si teď spojovací výrazy. Jaký 

spojovací výraz jste si zakroužkovali? Jaká věta je tedy vedlejší? Dobře, a teď si 

zakreslíme graf. Jak to zapíšu? … Jak se na tu větu zeptáme? Ano, a na jaký větný 

člen se ptáme KDO? CO?  Výborně, podmět, takže je to vedlejší věta podmětná. 

Přidat do otázek rozhovoru s žáky: „Využíváte 

konzultace paní učitelky, když Vám není něco 

jasné?“ 

Učitelka vede žáky otázkami ke správným 

odpovědím.  
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Žákyně na U: „Paní učitelko, já to nechápu. Jak se na to mám zeptat, jak poznám, že 

je to podmět?“ 

U: „Ptám se větou hlavním a odpovídám si větou vedlejší. Ptám se kdo co. A kdo co 

se ptám na podmět, takže je to vedlejší věta podmětná. Už je ti to jasnější?“ 

Ž: „Ne.“ 

U: „Tak už nevím, jak ti to mám jinak vysvětlit. Budeme to trénovat a bude to brzy 

lepší, uvidíš. A můžete, kdokoliv, využít mé konzultace, pokud tomu stále 

nerozumíte.“ 

Možná by bylo účinnější, kdyby učitelka tuto 

první etapu s nimi dělala na tabuli – alespoň 

jeden příklad, aby to žáci viděli – jak 

vyhledává přísudky, jak kroužkuje spojovací 

výraz a jak podtrhává vedlejší větu. A šlo by 

využít modelování, aby žáci opravdu věděli, 

proč a co kroužkují, jak se mají ptát atd. 

8:31 U dalších vět se scénář opakuje – paní učitelka vysvětluje, navádí otázkami, doptává 

se na podrobnosti, zakresluje grafy na tabuli. 
 

8:35 

 

Žáci pokračují sami stejným způsobem – ve dvojicích. U zapisuje grafy vět (správné 

řešení) na tabuli. Žáci za ni chodí a ptají se na radu: „Jak se mám tady zeptat na tuhle 

větu?“ U: „Podívej se, která věta je hlavní? A proč zrovna tahle? Může být věta 

hlavní uvozena spojkou? Správně, nemůže.“  

Ž:  „Aha, takže tahle věta je hlavní. A na tuhle se už umím zeptat, děkuju.“ 

 

Učitelka dovede otázkami opět ke správné 

odpovědi. 

Podobný postup se opakuje také u další 

žákyně. U neřekne žákům správnou odpověď, 

ale dovádí je ke správným odpovědím.  

8:37 Ž1 ke svým spolužačkám: „Holky, vysvětlete mi, jak to určujete. Já tomu furt 

nerozumím.“ 

Ž2: „Koukej, nejdřív si podtrhneš spojovací výraz…“ 

Ž1: „Jo, to umím. Ale jak poznám, co je to za druh věty? Já prostě nerozumím tomu, 

jak se mám zeptat…“ 

Ž2: „No, ptáš se stejně jako na větný členy.“ 

Ž1: „Jako tím že, co, aby a tak?“ 

Ž2: „Ne, třeba tím kdo co, kdy a tak, chápeš? Tady máš tu tabulku a tady to, jak se 

ptáš…“ 

Ž1: „Aha, takže tady se naučím tu tabulku a budu se umět zeptat, jo? 

Žáci si navzájem vysvětlují, jak určují vedlejší 

věty – účinné. Práce ve dvojicích – 

vrstevnické učení – se osvědčila. 

8:40 Kontrola práce – paní učitelka ukáže grafy vět, rozeberou si tyto věty  

8:44 U zadává na konci hodiny žákům domácí úkol na zítra: „Za domácí úkol udělejte 

cvičení devět. A radím vám, abyste si předtím zopakovali větné členy, bez toho 

nebudete umět určovat vedlejší věty. Viděli jste to dneska…“ 

Rada pro žáky – účinná (zmiňováno v hodině 

již dvakrát, toto bylo zdůraznění, a rada, jak 

úspěšně vyřešit domácí úkol). 
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Příloha II.3 Ukázka pyramidového modelu otázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirace: Wengraf, 2001, in Spiess, 2011, s. 14 

 

 

 

Cíl výzkumu 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: Jakým způsobem je formativní hodnocení začleňováno do 

výuky na 2. stupni českých ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifická výzkumná otázka 1: Jaké 

metody formativního hodnocení 

používají vybraní čeští učitelé na 2. 

stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru 

ČJL? 

 

Specifická výzkumná otázka 2: Jaké 

metody formativního hodnocení 

reflektují žáci 2. stupně jako účinné? 

Tazatelská 

otázka: Jak 

pracujete 

s cíli výuky?  

Tazatelská 

otázka: Používáte 

sebehodnocení 

(když hodnotíte 

sami sebe, svou 

práci, svůj výkon? 

 

Tazatelská 

otázka: 

Hodnotíme se 

navzájem mezi 

sebou? 

 

Tazatelská 

otázka: Jak 

pracujete 

s kritérii 

hodnocení? 

Stanovujete si cíle 

výuky daného dne/ 

týdne/ tematického 

celku? 

Sdělujete tyto cíle 

svým žákům? 

Sledujete v průběhu 

výuky/dne/ týdne, jak 

se Vám daří stanovené 

cíle plnit? 

Kdy, při jakých aktivitách? 

Vyhovuje vám to? 

Proč ano/ne? 

Máte možnost potom porovnat vaše hodnocení 

s paní učitelkou? / Máte možnost porovnat svůj 

výkon s hodnocením vašich spolužáků? 

K čemu vám to slouží? 

Viděla jsem, že jste se hodnotili navzájem, děláte 

to často? Co vám to přináší? 
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Příloha II.4 Schéma semistrukturovaného rozhovoru s učitelem 

 

Rozhovor s vyučující SŠ Alternativní (Waldorfská pedagogika) 

Tazatelské otázky  

Hodnocení 

 Co pro vás hodnocení znamená? (TO1) 

 Jaký máte vztah k hodnocení? (TO1) 

 Jak ovlivnila tato škola váš vztah hodnocení či způsob hodnocení? (TO3) 

 Jakou funkci má podle vás hodnocení? (TO1) 

 Jaký máte systém hodnocení? Vím o holistickém a osobnostním přístupu, zaměřujete se 

při hodnocení na tři oblasti (myšlenkově-poznávací, citově-prožitkovou a činnostně 

volní). Jak se to projevuje v praxi?  Co přesně a jak si zaznamenáváte? (TO2) 

 Snažíte se vždy postihnout individuální pokrok žáka. Jakými způsoby získáváte informace 

o každém jednotlivém žákovi (kromě pozorování máte čas i na individuální rozhovory 

s žáky apod.?) (TO5) 

 Jakými způsoby žákům poskytujete zpětnou vazbu? (TO4) 

 Jak vypadá vaše týdenní či epochové plánování? (TO4, TO5) 

 Jak pracujete s cíli výuky? Stanovujete si cíle výuky – daného dne, týdne, epochy? 

Sdělujete tyto cíle svým žákům? Znají je Vaši žáci? Sledujete v průběhu epochy/ 

týdne/dne, jak se Vám daří plnit stanovené cíle? (TO4, TO5) 

 Používáte kritéria hodnocení? Považujete to za důležité? Proč? (TO4) 

 Jak a kdy kritéria hodnocení sdělujete žákům? (TO4) 

 Podílí se žáci na tvorbě kritérií? (TO4) 

 Jakým způsobem opravujete písemné práce? Pracujete s nimi dále? Jak? (TO2) 

 Rozvíjíte u svých žáků schopnost sebehodnocení (sebereflexe, sebeevaulace)? Jakým 

způsobem to činíte a u jakých činností? Považujete to za důležité? Proč? (TO4) 

 Využíváte také vrstevnické hodnocení? Považujete to za důležité? Proč? (TO4) 

 Za jakým účelem si žáci ukládají materiály do portfolia? Jak s portfolii žáků pracujete vy? 

(metoda portfolia x závěrečné portfolio) (TO4, TO5) 

 Co obsahem žákovských knížek sdělujete žákům a rodičům? (TO2) 

 Jak přesně probíhají neformální třídní schůzky? O čem rodiče informujete? Jak 

komunikujete s rodiči o možnostech zlepšování výkonů žáků? (TO5) 

 Předpokládám, že v rámci vzdělávacích konferencí jste se zabývali také tématem 

hodnocení. Co jste například diskutovali? Podařilo se Vám vyřešit problematiku přepisů 
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slovního hodnocení na známky a vnitřní motivaci žáků, která jde s tímto ruku v ruce? 

(TO5) 

Motivace vyučující 

 Proč jste se rozhodla pro waldorfskou pedagogiku? Co Vás ovlivnilo? (TO3) 

 Jaká hlavní pozitiva waldorfské pedagogiky, ve vztahu k hodnocení, vidíte? (TO5) 

 Je zřejmé, že změna přístupu k hodnocení a její formy není možná bez proměny 

vyučovacího procesu. Přesto se zeptám - co byste doporučila, zejména v oblasti 

hodnocení, tradiční pedagogice? Je ještě něco jiného (kromě slovního hodnocení, týmové 

spolupráce a spolupráce s rodiči), které jste zmiňovala v rozhovoru? (TO5) 

 Jak se snažíte zajistit, aby vaše hodnocení bylo spravedlivé? Jakou formu hodnocení 

považujete za nejspravedlivější? Proč? (TO2) 

 Kde získáváte inspiraci pro hodnocení, které používáte? Co Vás ovlivnilo? Co Vás 

motivovalo? (TO1, TO3) 

 Setkala jste se s termínem formativní hodnocení? Jak mu rozumíte? (TO2) 

 Považujete způsob hodnocení, který na waldorfské pedagogice využíváte, za ideální? 

Měnila byste na něm něco? Pokud ano, co by to bylo? (TO5) 

 Máte ještě nějaké myšlenky, podněty, na které jsem se nezeptala? Nějaké komentáře? 
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Příloha II.5 Ukázka části přepsaného rozhovoru s pedagogickou konzultantkou Martou (ZŠ 

Projektová) 

 

T: Marto, ještě jednou, můžu si vás nahrávat? 

M: Ano, určitě si mě můžete nahrávat. 

T: Děkuju moc, budu se ptát hlavně na hodnocení, zejména na zpětnou vazbu, ale začnu obecně. 

Jakou roli vlastně vy tady zastáváte v této škole 

M: Moje?  

T: & 

Marta: Já moje role se nazývá pedagogická konzultantka a stále mi připadá že je to složité jako 

nějaké stručné vystižení toho co dělá ale myslím že jako ten člověk konzultant tady v tom projektu 

zastává několik jako rolí jako třeba lektorskou jako moderátorskou jako metodickou didaktickou 

… teď třeba i někdy jako koučovací a mentorskou … to jsou takový jako práce který mi jako 

zabírají dost času tady v tom projektu vytížení 

T: to znamená se všemi učiteli/ 

Marta: se všemi učiteli úplně se všemi učiteli včetně vedení školy  

T: & dobře, rozumím že by to bylo na dlouho. Proto teda přejdu k tomu hodnocení formativnímu 

K: & dobře 

T: Dokázala byste shrnout, jak tato škola přistupuje k tomu formativnímu hodnocení nebo zpětné 

vazbě? 

Marta: jo … myslim že tahleta škola k tomu přistupuje už proto že v tom projektu. Tak k tomu to 

vedení k tomu přistupuje jako velmi otevřeně a je otevřeno jako velmi revolučním myšlenkám jo 

a myslim že a že učitelé si už jako na ledacos zvykli takže ledacos tady ta ochota jakási jako 

absorpční schopnost tady těch kolegů mi připadá nebývala vysoké oproti vůči třeba jiným školám 

kde třeba vím že jsem byla nebo tam třeba působím … ještě konzultuje třeba v jiný škole, tak jim 

pomáhám ale je to jako třeba jednou za tři týdny jednou za tři týdny oproti tomu že jsem tady ve 

škole třeba tři dny v týdnu. Taky mě tu zajímá jak nutná je ta intenzita aby se v té škole prostě 

něco proměnilo – to mě jako zajímá a taky mě to udržuje v normálu prostě co se tady jako dá 

udělat to není normál proti jiným školám. To se vůbec jako nedá srovnávat to co tady vstřebávají 

kolegové. No a k tomu formativnímu hodnocení ono to vlastně pomalu v tom projektu vyplynulo.  

(…) 

T: Jak tedy by mělo podle vás vypadat, jako to ideální hodnocení? Jestli dokážete říct třeba nějak 

obecně, vím, že je to hrozně těžké, abychom opravdu mysleli na každého toho žáka, tak třeba jestli 

vás něco napadne co by se mělo dělat na co by se mělo myslet obecně 

Marta: to nevím jestli dokážu, protože oni se tam do toho míchaj vlastně věci jsou úplně jako 

nereální, jako třeba kdyby mohla nebýt klasifikace…. Si myslím, že součástí toho formativního 

hodnocení to si myslím, je jako i ta efektivní komunikace toho, protože když ten učitel, dám příklad 

má tam ty určité škály, pracuje s kritérii, ale jako i třeba ironicky a hodí takový já tomu říkám, 

učitel tomu říká takový jedovatý ocasy, ukáže se kdo tam má tu moc, jo. Kdo může vzít tu žákovskou 

knížku, to práskne tam větším, to je ten učitel a když se tam tohle to a to si myslím, že se v tom 

formativním hodnocení moc neotvírá tak potom nějaká kritéria a indikátory, když ten učitel se 

chová takhle a neumí být respektující tak to vlastně ztrácí smysl, to snad je pak flákat, to říkám 

schválně tak ošklivě ty známky, že … já bych byla ráda, kdyby ale zároveň si uvědomuju že když 

někdo neumí užívat ten jazyk neumí psát slovní hodnocení tak vlastně proč ho nutí dělat slovní 

hodnocení, protože pak je to taky příšerný 
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T: A  jsem jenom pochopila nebo tak jsem si to teda myslela, jak jsme se bavili s Markétou, že 

úpravě v rámci toho semináře na zpětnou vazbu jste vlastně největší část věnovali právě té 

komunikaci, jak komunikovat nejenom s kolegy ale i s novými žáky at.. takže to jsem měla pocit, 

že je to groo 

Marta: to určitě, protože ona ta zpětná vazba to tak je o tom že pátrám ono se nějakej našli nějakej 

seminář Efektivní komunikace, to učitelé taky měli, tak teďko nám řekne ten lektor, že musíme 

pátrat po tom porozumění a učitel nerozumí tomu, jo a potom když je ta situace a já řeknu, a jak 

si to jako propátral, sem se ho zeptal, a co ti odpověděl , a to že mu to jako řek a co ses z toho 

dozvěděl a já už se takhle ptát můžu protože já už jsem pro ně věrohodná, mě přijali a oni jako se 

nezačnou vymezovat rozumíte, ale a to dalo hroznou práci, abych se na tohle mohla ptát, třeba 

ten učitel se mě zeptá a jak by ses ptala ty? Já říkám no, já bych se zeptala takhle jo, nebo třeba 

ještě v souvislosti tady mělo i typologie MBTI a třeba pro introvertního kolegu poskytovat zpětnou 

vazbu průběžně je mnohem větší míra než pro extroverta, protože a teď já to třeba vidím, ty lidi 

mám nakoukaný oni prochází tou třidou a dívají se a teď já vidím, že mu proběhne na tom obličeji 

takový stín spokojenosti a nic neřekne, a já se pak zeptám…. Hele  myslíš, že třeba děti vědí, jestli 

tu věc kterou dělali jestli ji zvládli dobře? Já myslím, že jho a myslíš, že jim to říkáš jo? A… ty 

myslíš , že ne. No já jsem viděla jako na tvém obličeji , že jsi byla spokojená a já vlastně a teď jim 

to dojde hele ale  já jsem seděla vzadu, ale já jsem vlastně neslyšela co tam vidíš, některý ty lidi 

když se usmějou, ježiš marja. Já říkám, no vidíš to je možná ta introvertnost, že vám stačí že vám 

to projde hlavou ale už to nepotřebujete do toho vnějšího světa posílat, ale v tý hlavě toho učitele 

trénovat To dítě se to musí dozvědět… ty učitele, ty jo mě vůbec nenapadlo, že to neříkám, ty se 

na něj jen hodně vlídně jako tváříš, ale když se na tebe to dítě zrovna nedívá, tak neví, že jsi 

spokojená nebo že on má být spokojený a to už jsou takové  nuance, jak by mělo vypadat ideální 

hodnocení to nedokážu říct, protože pro mě by byla taková snová situace, že ty lidi jsou 

motivovány, že jsou motivovaný i ty děti že to na ně přenášíme a … chtějí na tom pracovat, protože 

to je zajímavý se zlepšovat a ne proto aby tam přišli, ale to já chápu, že to je iracionální, takže, 

tak já se snažím kultivovat ty různý spektra těch fazí, který vidím, že s tím souvisí, že třeba před 

pěti lety, když jsem nedělala tuhle práci, tak jsem taky myslela že ty kritéria jsou důležitý a když 

je pak ten učitel hnusnej na ty děti, tak je to jedno, že to umí, že jim tam řekne, tak děti, taky teď 

zvedněte ruku, komu se to dneska líbilo a neví, co ten učitel očekává a nebudou zvedat ruku 

správně když se muže stát, že ten učitel řekne, tak to si mě trochu nepotěšila Veroniko, to jsem 

čekala, že to jako bude lepší. Tak když tohle řekne ten učitel, tak co je tohle jako za zprávu, jak se 

má to dítě potkat s tou informací. Já si nedělám iluze. Vím, že čas od času to tady někdo těm dětem 

říká, to je jasný, ale já když to slyšim tak na to jako upozornim. Nebo když mám potom ty semináře, 

jo, nebo něco s těmi učiteli tak to tam jako spustim, že to je jako nevídaný, že nějaké škole ten 

učitel řekne třeba/ 

<Zvoní telefon, pedagogická konzultantka ho zvedá a následně je odvolána vedením školy na 

schůzku.> 
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Příloha II.6 Ukázka části přepsaného rozhovoru s žáky 

 

SŠ Alternativní, ohniskové skupiny s 5 žáky prvního ročníku: Bořek, Jáchym, Zuzka, 

Sára, Lenka; T – tazatel 

 

T: && Dobře a teď to slovní hodnocení na tom vysvědčení, tak máte pocit, že odpovídá tomu jak 

ste se snažili a jaký byl ten váš výkon? Zkuste teď to vztáhnout třeba na tu češtinu, ať se bavíme 

konkrétně o stejném předmětu. 

Bořek: Češtinu? 

Zuzka: Tak my sme měli vlastně už teda jestli můžu jenom jedno vysvědčení tady konkrétně a třeba 

si myslím že to bylo vlastně že jak to bylo vlastně bylo v tom půl roce tak jako bylo to vlastně úplně 

jako pravdivý a právě tam bylo napsáno třeba v čem se člověk může zlepšit a to si myslím, že ta 

známka člověka neřekne. To prostě člověk dostane třeba trojku a může se jako zeptat toho učitele, 

nebo tak, ale právě tady je to jako přímo napsaný i vlastně je tam něco co třeba nad čim člověk 

jako je dobrej nebo tak. A myslim že i třeba pro toho učitele by to mohlo bej docela těžký když je 

člověk v něčem dobrej a v něčem ne tak jako nějakej průměr to je takový jako to/ 

T: & 

Bořek: Mně třeba přijde že se to teda jako nějak moc neliší a že mi to moc nedalo to slovní 

hodnocení když teda mluvim jako konkrétně o tom půlročnim že všechno co tam bylo napsaný sem 

už tak nějak o sobě věděl protože to prostě nějak pozoruju jako jak sem na tom jakoby a některý 

ty slovní hodnocení mi přišly úplně zbytečný. Třeba sem měl slovní hodnocení z tělocviku který 

bylo úplně …. 

Sára, Zuzka: @ 

Zuzka: No jo 

T: Zkuste mi říct příklad jestli vás mohu poprosit 

Bořek: No dobře měl sem tam že… měl sem tam jenom napsaný… jako jaký sem měl časy při 

nějakým běhu a pak že mě baví florbal nebo co ale přitom sme ho třeba ani nikdy nehráli nebo 

jakoby že tak jako to je zrovna tělocvik takovej jako trošku pofiderní ale jako že nepřišlo mi to 

nějak jako zvlášť jako informující ty…ty hodnocení od učitele. 

T: máte s tim stejnou zkušenost? 

Sára: No já mám zkušenost jako že ze základky s tim že tam ty učitelé to tam se skoro nepsaly testy 

a ještě úplně jako že na prvním i na začátku druhýho stupně se vůbec ne to a jako nějak to jako ty 

učitelé moc neřešli a pak sem dostala vysvědčení…a vlastně tam byly věci který sem třeba vůbec 

nedělala a tak i jakože i třeba v pozitivním že sem tohle udělala hrozně šikovně a tak a přitom to 

jako že nebylo úplně o mě. Ale tady už se to jakože nestalo teďka. Že vim že před tim to hrozně 

často bylo že prostě sme měli úplně podobný vysvědčení ale tady už to tak neni. 

T: Máte pocit měli ste tam něco takového čemu ste jako fakt nerozuměli? Kromě teda toho že tam 

byly časy jasně, ale/ 

Bořek: To ne, že nerozuměli spíš některý ty informace tam úplně jsou zbytečný. 

Zuzka: Tak vono já myslim že je to tam hlavně aby prostě i když to třeba člověk o sobě ví tak aby 

jakoby to měl takový to napsaný jakože by teda fakt s tim už měl něco dělat. Že když to má člověk 

jenom v hlavě tak je to na nic 

(…) 

T: & Děkuji. A můžete si někdy promluvit o tom, jak na tom jste? Jako je příležitost v nějakých 

půlených hodinách a tak? 

Bořek: Můžeme mít konzultaci každej kdykoliv. 

Sára: A nebo vždycky před pololetím. Ona má jednu nebo dvě hodiny, to je podle toho jak to stíhá, 

že rozdá nějakou samostatnou práci a vždycky si po jednom volá ty žáky a říká jim, jak na tom 

jsou a jaký jako budou mít zhruba to vysvědčení, a že třeba když třeba napíšou nějakej test líp, 

tak že třeba dostanou lepší známku nebo něco takovýho. 
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T: Takže to je to co si najde čas na každého většinou. A jak je to když má #… ty si řikal Bořku #. 

Jsou ty individuální konzultace. Tak to využíváte? Chodíte tam? 

Jáchym: Využívá to dost lidí. Minimálně třeba nebo nevim jestli u češtiny zrovna. Ale vim že u 

matiky se to využívá hodně ty konzultace. 

T: Jo? 

Jáchym: Často po škole. 

Sára: Ale i biologie někdy. 

Jáchym: Ale i biologie. Jako hodně takovejch obecně asi problematičtějších předmětů se dá říct. 

Bořek: Taky je to taky je to úžasný když člověk chybí, že si tam může dojít a zkonzultovat co 

všechno potřebuje. 

T: A zkusili byste mi přiblížit, jak ty konzultace vypadají? Nebo vy tam přijdete s tim, že máte 

konkrétní problém chemii ještě asi chemii asi máte třeba jo prostě chyběl jsem na já nevim ketony/ 

Jáchym: [Ke co?]   

T: ketony, to vás teprve čeká, tak teď je potřebuju vysvětlit. Nebo jak to probíhá? 

Bořek: No třeba u matiky sem slyšel teda aspoň tak že to funguje tak, že dostaneme úlohy. Že 

nerozumíme třeba logaritmických rovnicím teď. Takže dostaneme od učitele logaritmický rovnice 

spoustu úloh, ty vypočítáme a až potom můžeme přijít na konzultace a probrat s nim ty úlohy když 

jim nerozumíme. Ale nemůžeme tam jen tak přijít že … 

T: něčemu nerozumíte 

Bořek: No, něco nechápeme. 

Sára: Ono dřív to tak bylo ale on se pak naštval že tam chodili lidi který vlastně pro to vůbec nic 

nedělali. Tak řekl že tam můžou až potom, co něco udělaj.  

Lenka: Že to je vlastně v podstatě vypočítaný úlohy od něj jsou vstupenka na konzultace. 

T: Aha. 

Zuzka: ale tak to je třeba ta matika. Já vim že sem chyběla prostě právě na chemii a přišla sem 

jakože v tý konzultaci jenom tak jako že že prostě na tohle sem nebyla a měla sem teda konkrétní 

jako otázku proč je něco tady kyselina a tak a i pak jako že vlastně celý to téma mi jako pan učitel 

vysvětlil asi v deseti minutách a šla sem jako prostě. 

T: Aha. A na tu češtinu to využíváte? Tyhle konzultace? 

[Žáci hlavou dávají najevo, že ne]   

T: Ne. Nepotřebovali ste/ 

Lenka: Akorát Slováci doučování aby to uměli potom. 

Zuzka: Jo, to maj no. 

T: A nevyužili ste to v češtině proč?  

Jáchym: Nikdo to nepotřebuje. 

T: Nikdo to nepotřebuje? 

Zuzka: To nepotřebujem. 

Sára: Asi v tý češtině zrovna tak jako takový ty složitosti to moc tam neni. 

(…) 

T: Zkusili byste mi ještě říct jak paní profesorka opravuje chyby? Jako když třeba odevzdáte ten 

čtenářský deník, jak jste o něm teď mluvili, tak jako jestli vám tam dá jako jen nějakou známku 

nebo nějaký komentář nebo jako … 

Bořek, Sára: Komentář 

T: Komentář? 

Bořek: Napíše co kdyžtak/ 

Jáchym: Třeba pěkné 

Ostatní: @ 

Zuzka: Nebo občas když se jí zhodnocení tak tam tam napíše že sem se nad tím třeba hezky 

zamyslela nebo něco takovýho.  Ale jinak jako prostě … na konci napíše nějaký … já nevím… 

Lenka: třeba smajlíka 

T: Smajlíka?/ 
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Sára: Já to napíšu třeba hovorově a ona nad to jakoby tužkou jenom napíše jak by to mělo být 

správně ale to je fakt málokdy. A pak na konci napíše třeba v pořádku a to je všechno. 

Ostatní: @ 

T: Aha.  

Jáchym: To je takhle jenom když tam člověk nemá žádný chyby. Potom když tam sou chyby tak se 

tam píše co mu jako chybělo co se má dodělat a gramatický chyby mi tam píše minimálně 

gramatický chyby jaký mam  

(o slohu) 

T: Jo a je to třeba celý odstavec nebo jedna věta? 

Lenka: No jak komu 

Sára: Jak komu 

Zuzka: Záleží to, jak se vám to povede 

T: Bořku, třeba? 

Bořek: Já mívám většinou odstaveček 

T: A je tam třeba i napsáno na co příště se zaměřit abyste to příště zlepšil? 

Bořek:No je to mix je to mix rad do příště a pochval za slovní zhodnocení různý myšlenky a tak 

T: & Dobře děkuji, tak od slohu se posuneme. Napadá Vás ještě něco co paní profesorka nedělá 

a vy máte pocit, že by vám to mohlo pomoc? Když srovnáte třeba jiné učitele - myslim v tom 

hodnocení 

Sára: Paní učitelka v tomhle je taková opravdu důsledná a myslim že skvěle jakoby ... se mi na 

tom líbí jak má ten řád že nás jako vždycky i informuje nebo jako má takovou hodinu kdy jako 

všechny informuje a tak a  

T: & 

Sára: Takže mi to přijde spravedlivé. Mně jako zrovna ona se zdá spravedlivá že sice má ten 

osobní přístup ale ne tak osobní že by ňáký lepší studenty upřednostňovala ale že prostě fakt má 

tu hranici a bere všechny mě se zdá úplně stejně. 

T: & 

Sára: Možná spíš někdo jiný by se měl od ní učit 

Bořek: Že tam nepromítá své subjektivní pocity 

T: & A máte pocit že to není tak tady na škole že to zase záleží na učiteli 

Všichni najednou přitakují 

Jáchym: To všechno záleží na učiteli. 

Ostatní: @ 

Sára: Celej tvůj život 

Jáchym: Ne fakt každej ten předmět je úplně celej odvozenej od učitele 

T: & 

Jáchym: To tady hraje asi tu největší roli  
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Příloha II.7 Hlavní zdroje dat shromážděných ve výzkumu 

 

Školy 

 
ZŠ Slovní 

(Sl) 

ZŠ 

Stupnicová 

(St) 

ZŠ 

Písmenková 

(Pí) 

ZŠ 

Projektová 

(Pr) 

ZŠ 

Výběrová 

(Vý) 

ZŠ 

Alternativní 

(Al) 

SŠ 

Alternativní 

(SAl) 

Pozorování        

Pozorování 

vyučovacích 

hodin 

českého 

jazyka 

4 4 5 6 4 4 6 

Pozorování 

školy přes 

den (akce 

školy, DOD, 

projektový 

den atd.) – 

počet akcí 

2 2 2 5 2 0 1 

 

Rozhovory 

 

Vedení školy 

(zástupce, 

ředitel) 

2  

se 

zástupcem 

0 

1 krátký 

rozhovor 

s ředitelem 

 

1 

pedag. 

konzultantka 

0 0 

1 krátký 

rozhovor 

s ředitelem 

Učitelé 

českého 

jazyka 

 

 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

2 

(2. stupeň 

a 1. 

stupeň) 

2 

(2. stupeň a 

zkušená 

učitelka, 

která vedla 

třídu od 1. 

do 9. třídy) 

1 

Žáci (počet 

skupin, D – 

díky, Ch - 

chlapci) 

12 

3 skupiny 

(4 dívky, 

8 chlapců) 

7 

3 skupiny 

(4 dívky, 

3 chlapci) 

9 

3 skupiny 

(6 dívek, 

3 chlapci) 

9 

4 skupiny 

(4 dívky, 

5 chlapci) 

8 

1 skupina  

(6 dívek, 2 

chlapci) 

3 

1 skupina 

(2 dívky, 

1 chlapec) 

5 

1 skupina 

(3 dívky, 

2 chlapci) 

 

Oficiální dokumentace školy a artefakty 

 

ŠVP 1 2 1 1 1 0 1 

Výroční 

zprávy 
1 5 7 3 4 0 1 

Inspekční 

zprávy 
1 2 2 2 3 1 1 

Vysvědčení 2 1 1 1 1 2 3 

Žákovské 

sešity, 

žákovská 

portfolia, 

písemné 

práce žáků 

10 4 8 7 6 
3 epochové 

sešity 

2 epochové 

sešity 

Pravidla 

chování ve 

třídě 

1 - 1 1 - - 1 
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Přílohy III: Výsledky 
Příloha III.1 Ukázka grafického hodnocení (ZŠ Slovní, Český jazyk, 7. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha III.2 Podklady pro jednání učitele, žáka a rodiče (ZŠ Slovní) 
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Příloha III.3 Kritéria hodnocení formou checklistu (ZŠ Slovní) 

 

…………………………………………………. PÍŠE ÚVAHU 

Napiš úvahu na téma:  

Jsem hrdý na to, že jsem Čech? / Jsem hrdá na to, že jsem Češka? 

Před psaním si vytvoř myšlenkovou mapu, která Ti poslouží jako osnova. Nezapomeň 

dodržet úvahový slohový postup. Mysli také na spisovné vyjadřování a pravopisnou 

správnost. Text by měl mít rozsah na cca 20 řádek. 

 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kritéria hodnocení: 

 

Myšlenková mapa……………………………….    

Splnění tématu…………………………………... 

Dodržení slohového postupu…………………. 

Řečnická otázka………………………………... 

Myšlenková originalita………………………… 

Souvislost a návaznost textu…………………. 

Struktura textu (úvod, stať, závěr)…………… 

Rozsah…………………………………………….. 

Vhodný výběr jazykových prostředků……… 

Pravopisná správnost………………………….. HODNOCENÍ:        % 
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Příloha III.4 Hodnocení v žákovské knížce systémem „volume“ (ZŠ Stupnicová) 
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Příloha III.5 Sada kritérií pro hodnocení mluveného projevu (ZŠ Stupnicová) 

 

Kritéria hodnocení projevu 

Výborný výkon (A) Průměrný výkon (B) Podprůměrný výkon (C) 

 

projev trvá minimálně______ projev je mírně kratší projev je krátký 

 

žák mluví většinou zpaměti, pokud 

text zapomene, umí správně reagovat 

(práce s konceptem) 

žák používá častěji připravený 

koncept 

 

projev je nepřipravený 

(koncept chybí nebo je 

pouze přečten) 

 

žák srozumitelně vyslovuje, náležitě 

intonuje, užívá přiměřené tempo řeči, 

vkládá správně pauzy, volí vhodnou 

sílu hlasu 

 

žák se dopouští drobných chyb 

v členění a modulaci souvislé řeči 

(tempo řeči, síla hlasu, pauzy, 

intonace), projev je však celkově 

srozumitelný 

projevu není rozumět 

 

 

projev je spisovný 

 

v projevu se občas objeví 

nenáležitý výraz (hovorové slovo, 

chybný slovní tvar)  

projev je hodně nespisovný 

 

 

text odpovídá tématu, je obsahově 

srozumitelný (sdělná hodnota) 

 

text neodpovídá tématu, je 

obsahově srozumitelný (sdělná 

hodnota) 

projev neodpovídá tématu, 

je obsahově zmatený  

a nesrozumitelný 

 

text je stylisticky správný  

 

v textu se občas objevují menší 

stylistické chyby (opakování slov, 

zeugma) 

 

v textu se objevují závažné 

stylistické chyby, většinou 

vyplývající 

z nepřipraveného textu 

(parazitní výrazy, 

nadužívání zájmen, 

anakoluty, častá 

nedokončená sdělení atd.) 

 

žák volí vhodné mimořečové projevy 

(postoj, mimika, gesta) 

 

žák se místy dopouští 

nevhodných mimořečových 

projevů (reakce na posluchače, 

viditelná tréma, chybný postoj 

atd.) 

žák se při projevu nevhodně 

chová 
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Příloha III.6  Hodnocení mluvního projevu: Sebehodnocení žáka, vrstevnické hodnocení 

a hodnocení učitele (ZŠ Stupnicová) 

 

 

Příloha III.7 Kritéria pro hodnocení čtenářského deníku (checklist, ZŠ Stupnicová) 

 

Kritéria mají žáci ZŠ Stupnicové také pro zápis knihy ve čtenářském deníku. Nejedná se však o 

kriteriální hodnocení, ale jen položky, které je nutné zaznamenat, a naopak, čeho se vyvarovat. 

Struktura čtenářského deníku je rozdělená do dvou bodů: Co by měl deníkový zápis obsahovat a 

Co nemá cenu dělat (poznámky učitele českého jazyka): 

 

Co by měl deníkový zápis obsahovat: 
 autor a název; 

 žánr (povídka, román, sci-fi atd.); 

 stručný obsah; 

 citát a jeho zdůvodnění (Proč? Souvisí obsah citátu nějak se mnou?); 

 charakteristika vybraného hrdiny s úryvky, které to dokazují; 

 otázka podněcující uvažování, vhodná k diskusi (vztahující se obecně k tématu knihy). 

 

Co nemá cenu nebo pouze pochybnou: 
 opisovat obsah knihy od spolužáka nebo z internetu; 

 spoléhat se na filmovou adaptaci; 

 vymlouvat se, že v knihovně mají půl roku zavřeno. 
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Příloha III.8 Pravidla chování o přestávce (chodba ZŠ Písmenkové) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha III.9 „Pravidla hry“ (ZŠ Písmenková) 

 

Pravidla portfolia – Český jazyk 

Složky portfolia 

 

1. Sešit školní (464) v pevném obalu – na mluvnici, sloh i literaturu 

2. Sešit na diktáty (524) – ve škole 

3. Kulturní deník 

 

Způsob hodnocení v ČJ 

Známkou a slovním hodnocením, za jedno pololetí budeš určitě psát alespoň 2 kontrolní diktáty 

a 1 slohovou práci. Čekají tě písemné práci po ukončeném tematickém celku, ale i různé malé 

testíky. 

 

Na každou vyučovací hodinu budu nosit: sešit školní (464), učebnice a diář. 

Kulturní deník odevzdám po dohodě s učitelem. 

 

Diktátové sešity mohou rodiče vidět během třídních schůzek a konzultačních hodin. Zbytek svého 

portfolia si nosíš pravidelně domů. 

Podpis žáka:      Podpis rodičů: 
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Příloha III.10 Výstupy a kombinace sebehodnocení a hodnocení učitele ve čtvrtletí 

 (ZŠ Písmenková) 

 

 

  

Výstup Sebehodnocení Vyjádření 

učitele 

Do kulturního deníku zaznamenám název, 

autora, stručný obsah a vlastní hodnocení 

knihy (Hemingway, Rolland, Remarque). 

Ano, to jsem zvládla 

v pohodě. 

 

Přemýšlím nad daným tématem, projevím 

vlastní názor, přináším argumenty (úvaha). 

Ano, snažím se a myslím, že 

to jde  

 

Na charakteristické ukázce literatury 1. pol. 

20. stol. porovnávám své hodnoty a postoje 

s příběhem a zařadím do doby. 

Snažím se.  

Zaznamenávám a reprodukuji hlavní 

myšlenky uměleckého textu. 

To mi jde.  

Píši bez pravopisných chyb a používám 

správné gramatické tvary přídavných jmen. 

Někdy něco spletu, ale jinak 

si myslím, že docela ano.  

 

Píši bez pravopisných chyb a používám 

správné gramatické tvary číslovek.  

Já si myslím, že jsem se 

trochu zlepšila. 

 

Píši bez pravopisných chyb a používám 

správné gramatické tvary zájmen. 

Ano, snažím se.  

Píši bez pravopisných chyb a používám 

správné gramatické tvary sloves. 

Ano, myslím, že to mi jde.  

Navržená známka 1 – 2 A  

Okénko pro rodiče: 

 

 

 Podpis 

rodičů:  
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Příloha III.11 Pracovní list na hodnocení referátů  (ZŠ Písmenková) 

 

ZŠ Písmenková 4  
 

Jméno a příjmení:     Datum: 

Předmět:       Téma referátu: 

 

1) Mluvím nahlas, spisovně, zřetelně a plynule 

2) Nepoužívám parazitní slova („slovní vatu“) 

3) Mluvím podle osnovy, nečtu, mám možnost nahlédnout do práce 

4) Vím, o čem mluvím 

5) Dbám na obsahovou (věcnou správnost) 

6) Neznámé pojmy správně vysvětlím 

7) Udržuji kontakt s publikem 

 

Sebehodnocení     Hodnocení učitelem 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slovní sebehodnocení: 

 

 

 

 

Hodnocení podle třídy: 

 

 

 

 

 

Slovní hodnocení učitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 + + + + 

 1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

 + + + + 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

Bylo to asi dobrý jenom to mohlo být trochu delší  

Měla to velmi pěkné, ale mohlo by to být delší o trošku, ale to je taková maličkost  

Kvalitně přednesený referát, příjemný a srozumitelný přednes.  

(datum a podpis učitele) 
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Příloha III.12 Promyšlená výuka učitelky Kristýny, z hodiny dílen čtení v 8. ročníku (ZŠ 

Projektová) 

 

Cíle hodiny:  

Žák si zopakuje základní pojmy z versologie (rým, verš, sloka, refrén).  

Žák vytvoří báseň jako odezvu na přečtenou pasáž knihy, kterou čte dle své volby. 

 

Důkaz o učení: vytvořená báseň; žákova reflexe jeho učení 

 

Deskriptory z čtenářského kontinua 

Oblast: Čtenářské chování 

Linie 1: Výběr textů pro zážitek z četby 

Úroveň: pokročilý 

Deskriptor 1.1 Žák si samostatně vybírá knihy, které mu přinášejí čtenářský zážitek. 

 

Oblast: Čtenářská odezva 

Úroveň: postupující 

Deskriptor 1.1 Samostatně vyjadřuje pocity, prožitky a osobní mínění týkající se toho, co čte. 

 

Příloha III.13 Analytická sada kritérií pro recitaci básně, vytvořena  žáky pod vedením učitelky 

Kristýny (ZŠ Projektová) 

 

 KVALITA 1 KVALITA 2 KVALITA 3 

NAUČENOST 

TEXTU 

Žák recituje zpaměti 

báseň, která má min 

16 veršů bez pomoci 

textu a učitele. 

 

Žák umí zarecitovat 

polovinu básně (10- 6 

veršů). K recitaci 

potřebuje občasnou 

pomoc učitele či text s 

básní. 

Žák umí zarecitovat 

méně jak 6 veršů. 

K recitaci potřebuje 

stálou pomoc učitele 

či text s básní.  

ZPŮSOB 

RECITACE 

Recitátor mluví 

srozumitelně a nahlas. 

Nepoužívá výplňková 

slova. Žák 

přizpůsobuje modulaci 

hlasu a tempo 

přednesu potřebám 

básně.  

Recitátor mluví 

srozumitelně a nahlas 

pouze po upozornění 

učitele či diváků. 

Recitace je spíše 

houpavá a tomu 

odpovídá o tempo 

recitace. Občas se 

objeví výplňkové 

slovo. 

Recitátor mluví 

potichu a 

nesrozumitelně. Hlas 

je monotónní, tempo 

je příliš pomalé nebo 

příliš rychlé. Přednes 

je plný výplňkových 

slov. 

POSTOJ 

RECITÁTORA 

Žák udržuje oční 

kontakt s publikem. 

Gesta, mimika i 

pohyby těla doplňují 

přednes. 

Žák ztrácí oční 

kontakt s publikem 

(chvíli se dívá do 

země, do publika). 

Gesta, mimika a 

pohyby těla doplňují 

báseň jen z poloviny.  

Žák nemá vůbec 

oční kontakt 

s publikem. Gesta, 

mimika a pohyby 

těla jsou buď příliš 

statické, nebo příliš 

rušivé. 
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Příloha III.14 Ukázka vrstevnického hodnocení (ZŠ Projektová) 
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Příloha III.15 Sebehodnocení vytvořené na základě konzultace učitelky Kristýny a pedagogické 

konzultantky Marty (ZŠ Projektová) 
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Příloha III.16 Žákovská knížka se sebehodnocením žáka (ZŠ Výběrová) 

Příloha III.17 Žákovská knížka se sebehodnocením žáka (ZŠ Výběrová) 
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Příloha III.18 Ukázka z žákovského portfolia (ZŠ Výběrová) 

 

  

 

 

 

 

 


