
Příloha 1 

Takže vlastně on má, problém si rozvrhnout tu práci na ty 2 hodiny nebo na hodinu a půl, jo, že vlastně maluje, maluje 1 

pak se kouká, co kde vedle všechno ho zajímá a tu pozornost ztratí velice rychle, tak většinou to končí tím, že ten obrázek 2 

nemá hotový, a už se potom nikdy k tomu nedostanem, protože si říká, třeba to někdy dokončíme, ale už se na to ten čas 3 

nikdy nedostane a ten Matěj je hodně živý dítě, se docela vyhledávaj  ačkoli rodiče s tím moc nesouhlasí, protože se hrozně 4 

jakoby podporujou v tom negativním spíš a asi zrovna to bylo téma, které ho nějak zaujalo, že se do toho tak ponořil, že 5 

oba dva, ten Matěj vždycky měl tendence to odfláknout nebo to udělat úplně jinak, hlavně aby to bylo a teď když to 6 

odevzdal, tak jsem jako tady ten obrázek, že jsem byla překvapená, že to zvládne, takhle dobře… 7 

A bude na to pyšný 8 

Ano, on teď prochází takovým tím vývojem on přišel na konci školního roku loni někdy v květnu, on je vlastně novej mezi 9 

dětmi a jak je trošku živější, tak řeší spoustu situací násilím a fyzicky a vlastně mi ho jako se ho snažíme trošku zklidnit, aby 10 

jako více používal pusu a mluvil s těma dětma a omlouval se a vlastně to že nabídl tomu Edovi, že mu pomůže, to je taky 11 

velkej pokrok z jeho strany, tak on vlastně když ho někdo pochválí, tak on je za to hrozně rád, jo je na něm úplně vidět, že 12 

je to dítě co pochválíte a on by hned chtěl udělat něco dalšího jako zavřít inkousty a uklidit třídu jako chtěl by znova jako, 13 

zažít ten pocit, což ale tím že je takovej jako nespoutanej, tak jako těch příležitostí jakoby nemá každý den tolik, že on si 14 

to ne vždycky uvědomí, jak to bylo příjemný ten pocit, takže tam je to jako… Ale určitě se zlepšuje to jo  15 

Můžu se Vás zeptat na pár otázek, oni jsou takový obecný, ale je to i pro ty kolegy, tak..  16 

Určitě 17 

co se Vám vybaví, když se řekne školní hodnocení 18 

No, takový obavy, že vždycky, abych byla spravedlivá, vždycky se obávám, aby sem se nenechala ovlivnit nějakou 19 

momentální náladou, protože někdy je člověk jako ten den je takovej těžší, tak je přísnější, nebo má pocit, že ty děti by to 20 

měli umět už to co čte je tam spousta chyb třeba a někdy zase mám že mi je jich víc líto, že do toho člověk opravdu dává 21 

ty svoje pocity momentální, takže to je to co mě děsí, že vlastně každej si to hodnotí jak se momentálně cítí a i to že 22 

některý děti jsou pak z toho smutný, že mi to přijde zbytečný je takhle jako rozesmutňovat něčím, že se jim to nepovede 23 

a oni pak brečí, že mají za to tu dvojku, takže takový smíšený pocity, no, že to úplně tak nevidím jako fér a objektivní, že  24 

A to máte z těch známek 25 

Ano u známek, ano, u slovního hodnocení tam s tím, to se mi právě líbí, že si to můžeme říct rovnou k tý věci i tak vlastně 26 

děti když něco dělaj nějakou samostatnou práci, tak chodí k tomu stolu průběžně jak jsou hotový, a pak jakoby sledují tu 27 

mojí opravu možná jim říkám pošlu je zpátky, že to nemají zkontrolovaný, nebo jim opravuju věci, který si společně 28 

připomínáme a vlastně jim řeknu rovnou, jak se mi to zdálo, že se jim to povedlo a nebo že to odbili, že je to vidět že si 29 

s tím nedali moc práce nebo je pošlu právě zpátky, aby si to dokončili jako líp nebo změnili tam něco tak to mě přijde 30 

smyslu plný, že oni hned prostě znají tu reakci na tu práci a jestli je to jednička nebo dvojka a to už mě přijde celkem jedno 31 

že důležitý je řeknou „jo, aha“ve slově třeba divadlo je to měkký vždyť jsou ty děti, ale řekne se to hned v tý hlavě, než pak 32 

dostanou druhý den ten sešit, tak tam maj dvojku za něco vlastně ani je to k ničemu jakoby, že se to musí probrat s těma 33 

dětma a pak už ta známka jestli tam je nebo není už je to jedno 34 

Aby se učili, že jo 35 

No, 36 

Aby docházelo k tomu učení se,  37 

Ano, aby si uvědomovali včas ty věci než jim nasázet jedničky, dvojky a když jim rozdám žákovský oni si počítají, kolik maj 38 

známek oni se nedívaj z čeho to je, že třeba z písemky má jedničky a mám tam i dvojky nebo že z matiky mám samý 39 

jedničky, oni to neřeší z čeho to je, oni řeší že kolik jich mají na počet, což mě přijde takový jako  40 

Vy jste se obešla bez známkování  41 



Já bych se určitě obešla, a hlavně jako bych si ulevila sobě, protože opravdu byť to je běžný, že dětem dáváte známky, jak 42 

to cítíte na prvním stupni pak jdou na druhej a tam jim řeknou „ježíš co jste je naučila, vždyť oni nejsou na jedničku, jsou 43 

na trojku“ nebo naopak, jo a i s tím mám zkušenosti, že dítě nosí známky jiný než jsem jim dávala já. Že jsem třeba měla 44 

pocit, že je hodnotím opravdu objektivně ty holčičky, třeba tam jedna měla z matematiky trojku na vysvědčení v páté třídě 45 

a oprávněně jsem měla pocit, že opravdu jako když páťák má problém spočítat  23+14 a trvá mu to a je třeba to spočítá 46 

špatně, takže to jo a to bylo víc těch případů navíc to prostředí kde se ta holčička neorientovala a pak chodila s tím, že má 47 

jedničky a je hrozně šikovná, jak je pilná, tak jsem tomu nemohla věřit, jak je to možný, jo takže mě prostě přijde, že je to 48 

takový přežitek a hlavně ještě ta škála jakoby, ono se to asi nedá tak nahradit nějakým jiným symbolem, mě by stačilo si 49 

to říct ústně, alespoň na tom prvním stupni, pak už si myslím, že už to nejde a pak když jsou srovnávací testy, tak třeba 50 

v pololetí nebo ve čtvrtletí bych třeba dala dětem test s nějakými 100% úspěšnosti a bylo by to prostě na procentuální 51 

úspěšnost hodnocený, aby ty děti věděli jak moc se blíží k tomu tý úplný jakoby dovednosti, že to ovládají jako 52 

stoprocentně, že to si myslím pro rodiče, aby tak jako věděli, kde to dítě asi je, kde je víc zabrat a stejně si myslím, že když 53 

řeknu prostě dítě neslyší tyhle hlásky, nebo nemá upevněný měkký, tvrdý souhlásky, tak je to pro ty rodiče mnohem víc 54 

než 80% z testu, že jo  55 

jasně  56 

Takže mně to slovní hodnocení přijde jako víc vypovídá jako by to stačilo, i když pro někoho je to víc práce, že jo, než 57 

napsat tu známku,  58 

no 59 

muselo by se to udělat tak, aby to nezahltilo úplně učitele, ale aby tam ta zpětná vazba byla, prostě já už jsem si jakoby 60 

vedla desky, kde jsem si psala co v tom období v tom měsíci třeba tomu dítěti dělalo problém a pak když to v tom v dalším 61 

už nebylo, tak se to zřejmě to dítě doučilo, že jsem si to evidovala, alespoň takhle jako jednoduše, že jsem si třeba napsala 62 

„neslyší tyhle hlásky, přesně nebo neumí napsat velký písmeno na začátku“ a ono pak, když si to není u všech dětí jsou 63 

prostě děti, který to maj, takovýhle nedostatky a děti některý třeba zvládají všechno, tak ono toho není tolik úřadování jo, 64 

ale pak je dobrý třeba na těch schůzkách říct „no v září to bylo takhle, v říjnu už to tak tolikrát nebylo a teď mám pocit, že 65 

to třeba úplně vymizelo, že si myslím, že je mnohem podstatnější no, než ty známky 66 

a vést si tu evidenci určitě každý   (klepání na dveře) Ano, Slavíček je na obědě, nevadí, já jsem ho poslala na oběd, protože 67 

jsem si říkala, že bude chtít být najedenej my jsme se domlouvali on si nebyl jistej, on šel na oběd s dětma, že si ho najdete 68 

jsme si blbě rozuměli (pak chrastí klíče pak je slyšet na shledanou, hezký víkend  dveře se zavírají). Ahoj Sebíčku, hezký 69 

víkend 70 

v té prvouce hodnotíte jinak   71 

V pracovním sešitě hodnotím známkama, v centrech nehodnotím známkama vůbec, hodnotila jsem první třídě, protože 72 

jsem měla pocit, že jsou ty děti na to zvyklí na ty známky, takže tam ty jedničky jsem dávala prakticky pořád ke konci jsem 73 

dala občas nějakou dvojku, když už to bylo opravdu hrozný, a ale jinak v centrech, ty listy vždycky opravím, aby to ty děti 74 

měly správně, ale nehodnotím to ten výkon jako jednou známkou za celý centrum, spíš tam mám vyjádření pro děti co je 75 

v těch centrech bavilo, nebavilo co se jim povedlo, co by mohli zlepšit, mám tam nějaké 2 věty pro letošní rok, a u sebe 76 

tam mám jako taky kolonku, abych jim tam taky v případě napsala něco výraznýho co mě tam zaujalo, a nebo taky nic, ale 77 

ty centra jakoby hodnotíme takhle ústně, takže tím jak si to shrneme na konci toho dne, ale známkama to teď nehodnotím 78 

to mi přijde scestný, já tam vždycky napíšu rodičům, co tam ty děti dělali, jaký bylo téma oni pak vlastně dostanou tu 79 

knížku domů, takže vždycky je dám potom do těch desek, tak oni si to prohlídnou, vlastně všechny ty práce a to dítě si 80 

k tomu napíše ke každému centru, co ho tam zaujalo   81 

to je taky to hodnocení, já se neptám jenom na to,  82 

No,  83 

vlastně se hodnotí navzájem  84 

Hodnotí se navzájem, sebehodnocení si napíšou děti určitě, abych já zas měla zpětnou vazbu, co třeba je úplně moc 85 

nebavilo jaká aktivita bych třeba, abych to příště změnila nebo se jí úplně vyvarovala, když pak abych si přečetla, že spoustu 86 



dětí nevyhovovalo třeba psát perkem, tak si řeknu, tak jednou to stačilo, už to nebudeme vracet a já tak k tomu napíšu, 87 

když mám nějakou jakoby potřebu zhodnotit, ale jinak si to zhodnotíme ústně a pak ty děti no 88 

a vlastně a i vlastně v tom průběhu to jsem viděla dneska hodně krát, že vlastně jim dáváte těmi výroky a to je taky to 89 

hodnocení a zrovna to formativní, že vlastně jim říkáte, jak to udělat tak aby to bylo lepší, ale nenapsala si proč  to je 90 

proč jsi ráda když to bylo vynaloženo, to je taky zpětná vazba, něco ti tam chybí asi tak že jo,  91 

No,  to se právě, jako myslím, že právě proto je ta centra baví, že jich je tam míň, že to stíhá, tak krásně s nima asi projít, 92 

že vlastně ty objevy to čtení a psaní je zátěžový to počítání si ty děti tam jedou sami, že buď něco počítaj nebo mají hru, 93 

nebo něco zjišťují nějakou statistiku, ale u toho ani bych ani nechtěla jim extra zasahovat, jenom kdyby třeba nepochopili  94 

a to je taky když jich je míň, že jo  95 

Ano, že oni vlastně tam třeba v té matice se musí přijít na to sami, že tam jim nechci jako říkat, udělejte to jinak nebo 96 

takhle když by si mohli vybádat něco, že tam mi přijde, že mě to právě vyhovuje, že zátěžový jsou dvě, že je vždycky se 97 

střídáme, že já mám čtení psaní, nebo Jana a naopak, že si tu práci jako trošku změníme, že to je trošku o něčem jiným, 98 

že je to psací, povídací, takový jako, než ty objevy ty mi přijdou, že tam si můžeme víc jako rozvášnit, že tam se toho třeba 99 

stihne míň, ale že si o tom do hloubky popovídáme tady je to opravdu, aby si to procvičili to vyjadřování a psaní a čtení 100 

takže a tady v ateliéru děti vůbec si jako pokud ví co mají dělat, tak si to dělají sami tam mě nepotřebují vůbec skoro  101 

A jak se připravujete, stanovujete si nějaké cíle nebo jak 102 

Vždycky se držím tématickýho plánu, abych splnila  103 

a ten máte v nějakým… 104 

ten mám vždycky, jako většinou ty centra, to téma nebo vždycky volím podle  105 

to máte ŠVP 106 

Máme a ještě to teď jako určitě budeme měnit, protože tam ne všechno nám to tam vyhovuje podle těch tematických, 107 

protože měníme taky učebnice, zjistili jsme, že ne všechno nám se jakoby shoduje a tím, že má, já mám frauze vlastně  108 

nebo frauze prvouku, tak tam je to docela skrz tam je 10 témat, což je vlastně na každý měsíc a když to jde, tak se třeba 109 

ty témata prohodí, aby se mi to hodilo k tomu ročnímu období, ale oni většinou to tam mají postupně a já si ty to téma 110 

dělám na ten měsíc podle tý prvouky, a pak do toho buď něco rozvinu a nebo ho skončím dřív a dám si ještě jiný téma, 111 

který v tý prvouce není co  třeba děti zajímá, tak ale většinou si to třeba radši roztáhnu na 14 dní, že jsou třeba týden 112 

centra a pak udělám třeba ještě projektový den nebo se v tom duchu ještě jedeme dál, takže vždycky podle prvouky  113 

To je trošku mimo, ale mě to zajímá jako spoluautorku těch učebnic, jaké téma Vám tam chybí, protože budeme dělat 114 

reedice 12,55  115 

No a teď si myslím, že jsme jakoby už si řekli, eee že to je spíš že by děti měli vědět co a rodiče v čem se zlepšit, než jako 116 

jenom psát známky. Liší se nějak, to jsme si řekli, ty centra, jinak samozřejmě v češtině je to jiný, že jo. Tam to hodnotím 117 

toco ty děti mají umět. Já jsem to rodičům letos psala, že vlastně ee, tím, že podle ty Rubínový, tam děti už se seznamujou 118 

se souhláskami tvrdýma a měkkýma už v první třídě, tak už vlastně si to hlídáme už od ty první. Takže, ne že bych jim 119 

snižovala stupeň, ale už chci, aby si to hlídali, eee co hodnotím je už i úhlednost, protože v první třídě jsem byla shovívavá, 120 

když – oni psali dlouho tiskacím a pak začali psát psacím. Tak tam některým dětem trvalo, než si spojí ty písmenka a při 121 

tom si hlídali ty chyby. Tak že to teď jakoby v prvním pololetí, že už si budeme hlídat, ale jakoby to nic přísnýho, pořád – 122 

jde mi o ten obsah, jako jestli je to v pořádku.  123 

Píšou ale dobře 124 

Ale některý chyby se holt prostě musí tolerovat, ale opravuju teda všechno, ale jako hodnotím opravdu jenom to co – 125 

velký písmeno na začátku věty, tečka na konci nebo vykřičník, podle toho co to je za větu. Tak že jako v češtině je to trošku 126 

jiný. Cíle ee co by jsme 127 

No vy jste říkala, vy jste říkala, že máte ten tématický plán a  128 



ŽENA 1 ( přeruší ženu 2 )  : Ano, a to vždycky za ten měsíc to téma chci určitě probrat a ať je to v jakýmkoliv předmětě, ale 129 

ee když se mi to přelije do dalšího měsíce, tak se to stane. Prostě jako pro mě je důležitý, aby ty děti se něco naučili, ne 130 

jenom aby to bylo ocuť potuď, ale může se to klidně zkrátit nebo prodloužit. To téma nebo i můžeme být rychlejší v 131 

některých směrech. 132 

Máte to pro některé děti třeba trošku jako menší ty cíle? 133 

ŽENA 1 ( přeruší ženu 2 ) : Měla jsem, teď se celkem vyrovnali. Já jsem měla tu Máju, která seděla vlastně, seděla takhle 134 

úhlopříčkou, ta holčička s brýličkami vedle Sebíka. Tak ta právě měla tu sluchovou analýzu, si ji podle mě vyvíjela asi dýl, 135 

ale taky byla hodně malinká. Ona přišla vlastně v šesti letech čerstvých a spoustu hlásek neslyšela. Tak že když pak začala 136 

psát, tak se jí stávalo, že úplně vynechávala písmenka a hodně dlouho si to v hlavě skládala. Tak že tam jsme ji třeba 137 

ulevovali, jsme pak třeba psali diktát, tak psala každý druhý slovo, nebo jich třeba napsala pět a pak už si si kontrolovala, 138 

už už nepsala. Že na tu jsem shovívavá právě v tom, že ty chyby jí nehodnotím, ale hodnotím, že to napíše vlastně už to 139 

slovo – že tam jsou všechny písmenka co mají být. To že ještě zapomene háček, to ještě přivírám oko. A že i napíše 140 

souvislou větu, že ona měla i problém i tu myšlenku tu větu třeba - Maminka jede na kole – poskládat tak aby to bylo  - 141 

Maminka jede na kole – aby to nebylo - Maminka jede na kole jede maminka – . Jo aby protože se ji to v tý hlavě pořád 142 

jako eee honilo –  143 

Těžko představit, co se v tý hlavě děje 144 

No ano no no – tak že tam třeba u Máji jsem byla mírnější u dětí co teď přišli nově dvě holčičky. Tak že přišly z jiné školy a 145 

byly zvyklý na něco jinýho. Tak měly problém se vyjadřovat jako jako vůbec i ústně i písemně. Tak tam samozřejmě jsem 146 

mírnější, vždycky když jako –  147 

Ty ostatní děti jsou s tím v pohodě ?   3:21 148 

Ostatní děti, mám tam ještě takový ty dvě, zrovna co jste dneska byla mezi nimi, tak to jsou bohémky, který jsou chytrý 149 

jako lišky, ale hrozně dlouho jim trvá, než se opravdu soustředí - usadí, že pak už začnou psát a zase něco je zaujme nebo 150 

se zamyslí. Tak že tam u těch dětí, tam je musím popohánět, ale tam to není, že musím být na ně mírnější v hodnocení, 151 

protože oni jsou opravdu šikovný a chytrý. Jenom si musí hlídat ten čas a ten Eda co dneska byl měl ten atelier, ten má 152 

problémy s časem, že to -  ten se neumí rozhodnout. Tam jako musím eee mu dávat míň ukolů, protože ten není schopen 153 

v tom časovým rozmezí to splnit. I když to  154 

A ostatní děti vědí že Eda prostě to bude mít trochu jinak protože vlastně 155 

Oni vědí ano ano – a oni vlastně jako defakto vůbec neřeší nehodnotí. Já když jsem řekla Máje že bude psát vždycky – teď 156 

malinko piš – teď si odpočiň, teď budem psát my, tak nikdo vlastně ani neřekl proč. Oni to nějak, podle mě ty děti nějak 157 

ucejtí, že. Že někdo bude pomalej – no – ano  158 

Že vám jde vlastně o to dobro každýho - - 159 

ano – no – že vlastně to přijali, nějak jsem to rozhodla a nijak to nikdo ani nekomentoval, mám pocit. No, tak že tak – 160 

Sdělujete co je cílem, vždycky si řekneme co budeme dělat – ten den – v tom předmětě – neformuluju to vyloženě tak, že 161 

dneska řeknu, že chci aby jste se naučili, ale dneska nás čeká -  162 

Hmm, máte taky někdy ty ranní dopisy  - –  163 

Ranní dopisy každý den, ale v první třídě jsem tak vždycky – chtěla, aby se děti malinko vypovídali, tak že jsme ho měli 164 

další ten kruh – teď už si to nemůžu tak dovolit, protože mám 4 hodiny, pak je tam nějaká  ?vyuka?  nebo angličtina. Ta 165 

pátá, tak nás trošku tlačí čas, ale vždycky napíšu zprávu, co nás čeká, nebo jim to zpestřím něčím, ňákým kvízem –  166 

To jsou ty cíle –  167 

Ano, ale pak si, jestli jste si všimla, tam si věšíme ten rozvrh, zafoliovaným v tom jakoby kartičky – tak si vždycky řekneme 168 

– děti to tam nalepí, takovou tou žvýkačkou kancelářskou, co nás dneska čeká, jaký budou hodiny, aby – protože někdy se 169 

ty hodiny i třeba prohodím. Protože potřebuju dvě češtiny místo třeba pracovních činností, tak si pracovní činnosti spojím 170 

třeba s výtvarnou a pak si dám třeba dvě češtiny. Tak si řekneme co budeme dělat a co nás čeká, jestli bude diktát, nějaký 171 



sloh nebo bude písemka, nebo budeme číst a co v matematice, jak budeme pracovat, že třeba bude hra, že se rozdělíme 172 

na skupinky nebo. To jim vždycky řeknu, aby zhruba věděli co nás ten den čeká. Pak už – pak už to každou tu jednotlivou 173 

hodinu neříkám. 174 

To možná nemusíme všechno, je jasný když jim to takhle řeknete, tak asi oni vědí. Nebo se jich možná zeptáte, - zeptáte 175 

teda hmm 176 

- Uhm - co proč hodnotíte – aha – ano jestli, ano jestli, když něco, když zadáme nějaký eee - jo jestli cílům rozumí. Jo jestli 177 

jako ví co je čeká. Co se bude dít.  -  Že cílů dosáhli, jak zjišťujete – Jestli toho co jsem je chtěla naučit, no tak určitě jím 178 

opravováním, tím že my máme teda zavedený, že mi to nosí k tomu stolu.  179 

Uhm 180 

Což je dobrý v tom, že si to řekneme hned. Když jsme tam dvě, když je to zrovna jako, že nejsou centra, a mám tam 181 

asistentku na běžný hodiny, tak je skvělí, že to nosí nám oběma, že se jako – nečekají ty děti. Občas se stane, že čekaj dvě 182 

tři děti u toho stolu, ale zase tím neřešíme nebo nepíšou tolik toho textu. Samozřejmě, když je nějaký vyprávění, tak to 183 

jim nekontroluju hned, to si doma třeba přečtu, vrátím jim to druhý den a oni si pak chtějí vzájemně to přečíst před třídou 184 

to vyprávění – tak že jako to vidí tu známku, ale jinak si to vždycky všechno řekneme v tý hodině. Proč a hodnotíte to jak 185 

jste u toho - - -  186 

Hmm vy jste asi to jste asi říkala, že v té prvouce teda jak to bylo, to jste tam všechno zmínila, že jo, co jste chtěla nebo 187 

jestli vás ještě něco napadlo? 188 

Ne, myslím, že ne, ale i tady vlastně když potom proč to hodnotím tak a tak, tak když jim něco opravuju a už tam u toho 189 

píšu tu známku, tak třeba říkám – tady ti za to dávám dvojku, protože se mi zdá, že sis prostě nehlídala nebo nehlídal tohle 190 

to, a že, už bys to měl znát a všude máš na začátku věty malý písmeno, a to už vlastně už bys měl teď ve druhý třídě vědět. 191 

Tak že to si řekneme takhle, proč není jednička, proč je dvojka. 192 

Hmm vy to někde píšete nebo to spíš říkáte 193 

Jenom to řekneme ústně hmm hmm 194 

Kritéria hodnocení, máte nějaký příklad nebo 195 

No je to je to mnohdy těžký, e v matematice třeba tam, to se mi hrozně špatně hodnotí matematika, protože my už jsme 196 

teď ve fázi, že už děti si jedou, opravdu, každý už svým tempem. Tak že někdo je na stránce 15, někdo je na stránce 17, 197 

někdo je na stránce 20. Tam jsou prostě děti, který jedou, jedou prostě jak stroje. Opravdu hrozně je to baví, pálí jim to a 198 

opravdu předběhli by všechny děti. Pro ně mam ještě ty karty potom, nějakou práci navíc, kdyby se jim už nechtělo 199 

pracovat na tom sešitě, tak můžou si vzít něco jinýho. Ale pak jsou děti přesně pomalejší, kterým to trvá hrozně dlouho a 200 

a já je prostě nechci stresovat, ať si počítají co chtějí, jestli maj teď chuť si udělat pyramidy nebo pavučinky, můžou si i 201 

přeskočit, pak se vrátit. Mě jde prostě aby pracovali, aby je to bavilo ale jestli stihne 10 cvičení za 20 minut nebo jenom 5, 202 

tak, a při tom se na to soustředí – Něco jinýho když by se u toho bavili nebo by nepracovali, ale že tam se mi to právě pak 203 

hodnotí špatně, když třeba to nemá dobře to cvičení nebo maj doplňovat nějaký trojice čísel a pak zjistím že to je špatně, 204 

tak – ale jako jak je možný zhodnotit to dítě jo jako se snaží dospělo ňák k tomu - - -  205 

V rámci toho svýho možnýho // jedno číslo mu tam // vývoje udělá velkej pokrok a --- 206 

Ano přesně tak, jako ví jak to má řešit, ale pak tam vlastně špatně přepočte, že vlastně 13 plus 1 není patnáct, ale 14, a 207 

tím se mu celý ten jakoby rozhodí celej ten úkol, tak mě je právě líto pak jako dát třeba dvojku za tu práci, když vlastně 208 

princip zná akorát jo – Mě to tohle je právě hrozně jako proti srsti, protože ten stoprocentní výkon, že chyby dělaj i jako 209 

dospělí lidi a při tom už to umíme. Já taky zapomenu občas napsat ve slově háček, když spěchám, ráno píšu zprávu, tak mi 210 

to prostě třeba to zapomenu nebo myslím, co bude dál a taky si říkám, jak je to možný, že jsem to zapomněla jo. Tak 211 

hrozně špatně se mi opravdu hodnotí těma známkama a celkově jako by mi úplně vyhovovalo, kdyby ty děti byli hodnoceni 212 

ústně nebo takhle písemně rodičům nebo si to řekneme na schůzkách a vlastně by se v tý škole jako bádali a žili a jako 213 

učili, bez ňákých jako tohle je dobře tohle je špatně a tady máš za to poznámku, teď tam je ten, jo ta žákovská mě vlastně 214 

jako tohle všechno je pro mě navíc, takhle to cítím já, jako osobně, ale chápu, že třeba ty děti hodnotit, potřeba dát 215 



nějakou škálu, že pak je to nesrozumitelný, prostě100 lidí, ten první stupeň přijde že, by o tohle mohl být úplně odproštěn, 216 

že mě prostě ty děti si myslím oni pak, když je něco baví a vidí v tom smyslu, že se něco naučili, tak vlastně jim podle mě 217 

v podstatě jedno jestli tam tu známku mají nebo nemají, pro ně je ten proces toho učení důležitej 218 

mě přijde, že ve vaší třídě ano, protože chtějí pracovat, no  219 

No, já si myslím, že ano.  220 

Tak by to mělo být, že se učí pro sebe a že je to baví  221 

A proto si myslím i na úkor jakoby, toho že dobře tak v těch centrech nestihneme toho tolik jako třeba někdo jiný, kdybych 222 

na ně dupala a měli by prostě nějakej jako úsek „musíte tohle udělat“, když to neuděláte, tak doma nebo o přestávce, tak 223 

by ty děti podali nějaký třeba vyšší výkon, udělali by toho víc, ale já si myslím, že jde o ten prožitek, že jo, když je to bude 224 

bavit, tak prostě u toho vydrží a něco se dozví a budou se na to soustředit, jako ty známky jsou tam nějak navíc, no  225 

jako třeba, co se mi líbí v zahraničí, to je asi to formativní hodnocení, že se někde někdy dělá, že se jakoby jsou ty centra 226 

docela ambiciózní, dokáže prostě zhodnotit život za války, uvést pět argumentů pro to, a jako takhle prostě jakoby cíle, 227 

a pak třeba po nějakým po třech měsících prostě se to jenom jakoby  tam, za… třeba ty děti, to děláte  sebehodnotí 228 

nebo ten učitel jim tam prostě napíše, buď jenom zatrhne nebo napíše formulaci jak jsou na tom je jasný, že nedostanou 229 

třeba nikdo, jako těch 100%, je to tak jako nastavený, ale jak to udělat, aby to nevnímali jako v našem, českém prostředí 230 

jako selhání, když nemají tu 231 

A nebo, že  232 

plný počet a nebo tu jedničku, třeba syn byl rok v Kanadě a tam chodil do školy a vlastně to najednou jako v tom 233 

prostředí, tady měl jedničky a hroutil se jako první prostě z toho, když to bylo jinak a tam prostě najednou měl 58 ze 234 

100 takovej průměr a k tomu prostě i jako, a aby to bylo příště lepší, tak prostě mu zkus tohle, zkus tohle to  235 

Nějaká rada takový jako povzbuzení  236 

a on to v tom …. prostředí najednou bral, že je to zpětná vazba pro něj, ale jak to udělat u nás, taky mi to vadí, kdokoli 237 

mi cokoliv jako nějak zkritizuje, natož, aby to nevadilo, těm dětem  238 

Ano 239 

aby mě to nezastavilo, aby je to nezastavilo přesně jak říkáte, když dostanou dvojku,  240 

A oni  241 

tak je to může, najednou je to škoda, když jsou takový nadšený, proto 242 

Zkazí jim to náladu a oni jsou smutný, že jo vlastně se to stydí ukázat a začnou si to třeba i porovnávat on ještě žádnou 243 

dvojku nemá a já mám už tři, a ty holčičky že to jako řeší a dělají to ty citlivější děti, po někom to sjede a je jim to jedno, 244 

jo prostě si řeknou, já jim říkám, děti jednička a dvojka, je skoro to stejný  245 

ale je to zbytečný 246 

A oni přesně, dvojka je dvojka a je to daný, ale mě prostě přijde, že říci co byste přesně řekla, co udělat proto, aby to bylo 247 

dobrý, a že dneska to třeba nevyšlo, a zase dneska vyšly jiný věci, tak to dítě si odnese, dobrý tak nevyšlo tohle, dneska 248 

jsem zvládl tohle a já se to doučím, to není nic závažnýho, když takhle u těch malých dětí jsou to vždycky takový, pokud to 249 

dítě vyloženě nemá problém s něčím, že se to musí nějak řešit, něco neslyší, nebo tak, ale většinou je to na nějakou 250 

nepozornost nebo jo, u těch mladých mi to přijde tak jako zbytečný zlo,no 251 

no, jo  252 

Tady u toho hodnotit navzájem, to si myslím, že by se měli a dokonce jsme si říkaly s asistentkou, že když přišla loni poprvé 253 

jsme se vlastně poznaly, tak my jsme hodnotili ten ateliér a to vždycky chtějí všichni děti hodnotit, ale prostě nemůžou 254 

hodnotit 23 dětí, prostě to vždycky zvolíme nějaký tří a snažím se to domluvit tak, že ty děti se dohodnou včera, aby ten 255 

týden byli pokaždé jiný ty děti a vlastně a ona říkala „nepřijde ti to krutý“, že oni si vlastně hodnotí ten výkon a že třeba 256 



tam někdo bude komu nikdo neřekne nebo že to má hezký, a já jsem říkala, no ale „mi se hodnotíme, tak že se každý 257 

řekne na obrázek co je na něm jako pěknýho“, že to vlastně není ty se mi líbíš, ty a ty jo tak prostě, že tohle se mi líbí tohle 258 

proto, ale oni jsou vlastně všichni pochváleni, a každej jako, a i když se to nepovede, tak je tam něco co se tam povedlo, 259 

nebo ať si to klidně ty děti řeknou, nebo dneska se ti to moc nepovedlo, asi si se dnes moc nesnažil, nebo dneska ti to moc 260 

nešlo, protože ti to třeba nebavilo, nebo to bylo těžký pro tebe, což je běžný, ne, proč ty děti upevňovat v tom, že jsou ve 261 

všem dobrý 262 

přesně tak  263 

Když jim to nejde, tak někdo neumí zpívat, někdo neumí malovat, někdo to tělo neovládá nebo má špatné pohyby ta 264 

koordinace, není prostě zdatnej na tělocvik, jo, prostě mi to přijde takový jako proč by to ty děti nemohly slyšet, dneska 265 

to prostě nevyšlo, prostě nic moc, nepovedlo se to úplně, ale tak jako  266 

vy se tak od toho, aby jste to pohlídaly, aby to bylo po každý, tak to vyrovnáte 267 

Přesně tak, když by to bylo dítě, který to pořád jakoby fláká, tak bysme asi museli zasáhnout, jako dej si záležet nebo si 268 

vyber prostě něco, co se ti pude líbit, dobře nebudeš to třeba dělat voskovkama, tak to zkus pastelkama, ale snaž se, abys 269 

to prostě udělal dobře, někdy se dá dětem nabídnout třeba jiná technika, ale musí prostě ten úkol, všichni plníme úkoly, 270 

že jo to tak prostě je, to bych jako ty děti zas neuvolňovala úplně jako moc.  Co teda (mluvené potichu). Vyhodnotili svůj 271 

úkol to taky asi dělají, oni se rádi pochválí i sebe se rádi slyší, i rádi sami řeknou, že se jim něco povedlo ono je to taky 272 

hrozně povzbuzuje, vemte si příklad, zpětnou vazbu, učební pokroku (vše moc potichu nebylo rozumět) 273 

Hm, to si myslím, že v těch centrech, jak děti říkají, dneska třeba jsme spěchali, tak jsme si spíš povídali, co je bavilo, 274 

nebavilo a tak, ale když je víc času, tak hrozně zajímavý právě slyšet co ty děti se naučili, když se na to fakt musí soustředit, 275 

protože oni žijou okamžikem, tak třeba si to hned nevybaví, ale některý děti třeba, pak hodnotí jako třeba, tohle jsem si 276 

přečetl, to jsem vlastně vůbec nevěděl, a tohle mě zaujalo, že vlastně to oni za pochodu zjišťujou, co všechno jako se za ty 277 

2 hodiny třeba dozvěděli, jo, že to si myslím, že   278 

a proč je to dobrý 279 

No, že to vlastně ty 2 hodiny se udělali, že napsali pracovní list, srovnali nějaký obrázky, zahráli si hru, ale vlastně o tom 280 

tématu něco už věděli, ale že vlastně se dozvěděli další třeba tři informace, který je zaujali a který třeba můžou předat 281 

buď dál, nebo maj z toho dobrý pocit, že něco 282 

že mají dobrý pocit z toho, že se něco naučili  283 

Že to nebyl zbytečný čas, že proto to dělají, že jo 284 

a taky si to tím asi upevňujou 285 

Ano,  286 

můžou se učit od sebe navzájem třeba slyšejí  287 

A nebo slyšet, jak tam ty děti říkají, mi máme na chalupě tu bandasku a nosíme v tom maliny, tak si myslím, že spousta 288 

dětem si budou pamatovat víc, to že v tom ten Sebík nosí ty maliny, než to, že bandaska je nádoba, jako že,  to si myslím, 289 

že je to jakoby přínosný, že to spojí i s tím zážitkem proto si myslím, že i ty témata v tý Vlastivědě, když je to pojatý i třeba 290 

složitější téma nějak jako hezky pro ty děti srozumitelně, tak oni jsou schopný pochopit spoustu věcí, ale do nějaký míry, 291 

musí se jim to nějak jako podat  292 

Hm 293 

Hm, i ta historie, že vlastně, třeba mluvil o Karlu IV. a bylo to tak jednoduše napsaná knížka, že když spíš obrázky, a jenom 294 

jedna jakoby větu, měl 6 takových knih, je to nějaký soubor o nějaký autorky, viděla jsem to dneska poprvé, a jedno bylo 295 

Cyril a Metoděj to jedno, Karel IV., a je to opravdu tak pro první a druhou třídu, možná i předškoláky, klidně 296 

aha 297 



a vždycky tak, to vypadá jako leporelo, mám to ve třídě, potom asi se budete vracet, nebo někdy příště, tak vždycky 298 

obrázek, potom jenom jako věta, a nebo pár vět, takže to ty děti přečtou za chvilku, ale tam bylo přesně, že ho přepadli 299 

piráti, že chtěl všechno vidět na vlastní oči, takže cestoval, ale v převleku, ale je to trošku zjednodušený, ten Karel jede 300 

jako stará babička, husa mu kouká z tý nůše, jako že tohleto, já si pamatuju, že cestoval, ale to, že to nebyla babka 301 

převlečená to zjistí až třeba o rok výš, oni si řeknou, to byla hloupost, ale, že to si myslím, že tohleto je zaujme. Zpětná 302 

vazba určitě, když se jim jako řekne, jo dobrý, dneska se ti to povedlo, krásně píšeš, tak na tu písemku, na tom psaní je to 303 

vidět, že je to pak hrozně baví, když mají tu stránku krásnou, a úhledný to maj, takže se těší na další, že je to motivuje, 304 

když maj pocit, když jsou úspěšný,  305 

hm,  306 

Tohle bych asi řekla, jak v čem, no něco třeba když se něco dozví, třeba v těch centrech, tak to se třeba a pak se většinou 307 

snažím, abychom někam šli, aby to viděli i v jiný podobě, nebo je nějaká výstava, tak je pak hezký, když pak oni říkaj „jé“, 308 

to jsme si předtím četli, nebo jsme na výstavě a oni se vrátí a to jsme přece slyšeli tam, teď jsme se bavili, a tam byla fotka 309 

tý Prašný brány, a já jsem se jich ptala proč se jmenuje prašná, a všichni děti vlastně věděly z tý výstavy, že sem skladoval 310 

ten střelný prach, to si myslím, že jsou nadšený, jo to jsme se vlastně učili, to jsme přece viděli to si myslím, že … 311 

tak vám moc děkuji 312 

 313 



Příloha 2 

00:00 Co se ti vybaví, když řeknu školní hodnocení? vybaví se mi slovní hodnocení, 1 

známkování, pochválení, mezi sebou i ty děti že si spolu taky něco hodnotí. hm a máš ho ráda? nebo 2 

co ti dělá problémy při hodnocení? najít si to správný, to aby jako to ty děti, aby je to naladilo pro tu 3 

další práci. jako aby to pro ně, aby to nebyla jenom činnost pro činnost, aby to nebylo jenom jako že 4 

něco dostanou a je jim to jedno, aby to bylo motivační. zvolit to vhodný pro tu činnost, kterou dělám. 5 

a co jsi teďkon jmenovala…, co všechno děláš, jakým způsobem to děláš? hodnotím slovně, některé 6 

věci si myslím, že stačí zhodnotit slovně..jako i písemně?..potom když jsou centra třeba nebo nějaké 7 

takovéhle aktivity, tak máme papír, na který si ty děti hodnotí samy, nebo hodnotíme formou slovní 8 

během kruhu, že si sedneme společně do kruhu a pak na závěr třeba té hodiny se zhodnotí, jak se jim 9 

pracovalo. někdy hodnotíme tu práci, někdy hodnotíme jako myslim..někdy hodnotíme jako třeba to, 10 

co jsme četli. ale někdy hodnotíme, jak se jim pracovalo ve skupině, jak mezi nimi panovala jaká 11 

nálada, nebo co je bavilo, co jim to přineslo, takže jsou to různý pohledy na to hodnocení. podle toho, 12 

co mi v ten moment přijde důležitý. a v tý literární výchově teda takhle, jakoby 13 

02:00 že si hodnotí teda buďto svojí práci nebo to zrovna, čím se zabývají, to co četli a s čim 14 

pracují s textem… Používáš taky nějaký testy nebo například to, jak sis připravila na ten začátek dnešní 15 

hodiny… Používáš to taky pro hodnocení? to je právě jenom povzbuzení, co si pamatují, nechci, aby ty 16 

děti..protože já v tý literární výchově mám problém s tím, abych je neodradila, já prostě chci, aby ty 17 

děti četly. a tam je podle mě potřeba jenom to pozitivní hodnocení. to takhle vnímám já a nechci jim 18 

říct, tak tys nevěděl tuhle odpověď, tak to už máš dvojku, protože já naopak je chci do toho vtáhnout 19 

a spíš si myslim že tohle oni..třeba dneska něco některý děti neměly, tak o to víc se třeba příště budou 20 

snažit číst pozorněji, aby až příště budeme zas dělat nějaký testík, aby měly..aby byly taky jakoby 21 

úspěšný. jako spíš je motivovat k tý úspěšnosti, k tý radosti z toho, že si to přečtou. a nechci je právě 22 

nějakou známkou, nějakým nepříjemným hodnocením sundat. jasně. a přitom se mi ale jako zdá, že 23 

jim dáváš informaci třeba nejen tu pozitivní – říkala jsi třeba, jak jsi děti obcházela: „je to tam, přečti 24 

si to“ nebo „holky, máte to v tom textu, jenom si to přečti“ nebo „prostě podívej se na tenhle ten 25 

odstavec...na tu část textu a tam to najdeš“ - to je vlastně taky podle mě, jako hodnotící...já se tam 26 

bojim, aby se těm dětem najednou nestalo, že najednou už dlouho jako se dlouho nemůžou hnout z 27 

místa, aby je to neodradilo. takže v ten moment radši použiju to, že je nějakym způsobem k tomu jako 28 

přiblížim, než aby jako pro ně to bylo „ne já to (v tom textu) stejně nenajdu, tak už to radši dělat 29 

nebudu. tam já se tohodle bojim. a to mi právě přišlo, že najednou pookřáli..ten péťa, no to jsou 30 

dyslektici tady ve třídě..stačilo maličký jako povzbuzení a to mi právě přijde, že je ta dobrá zpětná 31 

vazba, kdy on jakoby..se mu trochu pomůže, aniž bysme mu to řikali, že musí jakoby něco udělat. tak 32 

to děkuju, snažim se, já to taky tak vnímám. 33 

04:00 tihle kluci přišli z jiný školy, protože právě tam asi neměli tak jako..nebyly tam moc 34 

dobrý vztahy, necítili se tam dobře a tady, já je vidim a oni se hlásí. jako pro mě to je uplně nejvíc, když 35 

se mi tyhle kluci, kteří jako jsou na češtinu slabí, tak se mi hlásí, tak já z toho mám takovou radost. a 36 

oni jsou chytří, takže to je zase jako ta druhá věc, takže je chci k tomu naladit, proto jim dávám i ten 37 

kratší text nebo míň těch otázek, aby se taky někam dostali, aby si neřekli, já se tam stejně nikdy 38 

nedostanu, protože já to do konce nikdy nepřečtu, takže jim dám jenom část toho textu, aby si udělali 39 

i ty otázky a tím, že mají i ten text, tak si to potom můžou třeba dočíst doma. jasně. aby věděli, jak to 40 

dopadlo. to mi přijde dobrý. tak snažim se no, teď je to dobrý. hlavně, když budou chtít. a v tý 41 

vlastivědě? tu já nemam, no já jí dlouho neučila. bohužel no. takže vlastně tu známku tvoří víceméně 42 



ty známky z gramatiky potom na vysvědčení. tady u mě? nenenene. to ti můžu... (ukazuje , jak si vede 43 

zápisky v klasifikačním sešitě- viz přílohy) já právě těm dětem vysvětluju, že ten čtenářský deník je 44 

formou dobrovolnou, že jim řikám, čtěte, noste knížky, zase tam jim dávám automaticky jedničku, chci 45 

po nich jako postoj jejich k tý knížce v tom čtenářskym deníku a já jim to počítám normálně do známek. 46 

takže oni vědí, jako že..já jsem jim řekla, že čím víc si toho přečteš, tak tím líp pro tebe, protože budeš 47 

mít víc dobrých známek a potom když ti tady nevyjde diktát, tak je to jedno, protože vlastně ale máš 48 

tady o to víc jedniček v tom, takže já beru všechny ty známky dohromady, mam to i rozdělený 49 

takhle...můžu si to vyfotit? no tak to písmo bude každýmu uplně jasný. to já to nebudu nikde ukazovat. 50 

jojojo, určitě, já to mam vlastně tady rozdělený na gramatiku, že tady jako píšu si věci 51 

06:00 z těch češtinskejch věcí, ale píšu si tam třeba i že já jim třeba za tu hodinu že hezky 52 

pracovali, tak jim dám samolepku. tak já si pak u sebe nakreslim jako že jsem jim dala samolepku za 53 

tu práci v hodině, tak to je za tu gramatiku a tadyhle pak mam jako to čtení nebo jako tu literární 54 

výchovu, že dělali jsme básničku, teďka se učili, dneska jim tam zapíšu za tu hodinu prostě jedničku, 55 

že pracovali celou hodinu. tohleto bylo za tu básničku. jo ale to bylo proto, že oni si to odsunuli, 56 

neudělali to ten den vlastně tu básničku, měli ji umět po tejdnu, neuměli jí a ten druhej den přišli a 57 

tady kňochtali, jo takže a ještě jsme si to rozebírali, jak má ta báseň vypadal, tak to je básnička. jasně. 58 

ale teda se dá spíš říct, že ta literární výchova u těch, kdo jsou aktivní a kdo jako plní úkoly, tak si to 59 

můžou vylepšit. vylepšit známku a ještě tady mam ten čtenářský deník, jo že mi přinesli, že někdo 60 

třeba přes prázdniny přečetl tři knížky, někdo má jednu, tak je to..jo a teďkon mi zase začnou průběžně 61 

nosit ty čtenářský deníky, tak takhle si to jako zapisuju...(k testu na začátku hodiny:)já chci, aby se 62 

posouvali, aby právě jako..samozřejmě můžu tam dát otázky, na který se dá odpovědět ano - ne, ale 63 

mně je právě o to, aby u toho přemýšleli víc do hloubky a další věc je, dávám to na ty lístečky, nedávám 64 

to tam k tomu textu, protože chci, když už si jako čtou, delší dobu sedí na tý židli, aby se zvedli, aby se 65 

prošli, aby se trošku jako uvolnili, takže i z toho důvodu to je jako takový na to uvolnění. 66 

08:00 mě napadlo, že třeba jednou za tři měsíce kdyby to dostali písemně (tu zpětnpu 67 

vazbu), víš, i jim to napsat. jako já že jim to..kdyby to neměli takhle, že by to měli v tom textu..no ale 68 

ne jako často, ale třeba jednou i jako zpětná vazba pro tebe i pro ně, jakoby třeba - neodpověděl jsi 69 

na otázku. no oni to píšou do toho literárního sešitu, někdy to stačí si to takhle projít v tom kruhu, 70 

někdy nám ten čas nevyjde, já jsem to dělala tak jako loni, letos ještě..ale to já jim to tam píšu, že 71 

třeba když oni hledaj ty odpovědi, tak..ne tak některý děti tady nebyly..nevim, já jim tam občas píšu 72 

právě..možná to bylo loni, možná, že letos jsme na to takhle..ale že já jim to tam píšu....dobře, jako že 73 

myslíš tady když špatně odpoví, co mu tam jako píšu, abych jim to jako opravila do toho sešitu...no to 74 

jim tam píšu právě, já se ale ptala..nebo já jim to píšu třeba i v češtině..ale i když to je v tom sešitě, 75 

třeba loni, když to tam někdo měl 76 

10:00 tak já jsem jim to tam napsala, ale já jsem se ptala, ale zadání znělo jinak. tak to jim 77 

tam píšu a oni, potom já to dělám i ve školním sešitě v češtině taky, zrovna dneska jsem to tam jedný 78 

holčičce psala, protože ona dělala uplně něco jinýho. já si s nima tak jako dopisuju, protože já už na to 79 

taky zapomenu, takže já jim to píšu, že ona měla dělat nějaký cvičení...můžu si to teda taky vyfotit? 80 

můžeš. pak tady mam otázku, jestli si stanovuješ cíle já si to píšu do toho sešitu, jako když potřebuju 81 

chodit v tý hodině, tak si to píšu na papír..nebo chodit..jako když jsou to věci, že si odběhnu, tak to 82 

mam takhle sešit na přípravy, že si to takhle do toho píšu, různě si dělám poznámky, co budu dělat, 83 

pak si to proškrtám, co jsem udělala a tak a nebo když to chce, abych opravdu jako měla jistotu, tak 84 

si to napíšu že mam jako vypsaný, co tam budu dělat..to taky můžu? no určitě. to je uplně vzorový. že 85 



si tam dělám třeba i poznámky, když tady byla ta slečna, tak já si tam píšu třeba jako na některý slova, 86 

že si pak nemůžu vzpomenout, jak n ty děti mluvim, a chci jako říct, dokaž mi to, aby slyšely i tohle, 87 

aby jako chápaly, co mají dělat, dokaž mi to v tom textu, tak já si to tam píšu, abych jako to takhle 88 

položila tu otázku jim..já taky, já si to taky píšu. protože já potom jako, najdi mi to, ale myslim si, že 89 

tam je lepší třeba jako to slovo dokaž mi to, tak si to tam udělám, abych na to pak nezapomněla, takže 90 

takovýhle různý věci si tam na ten papír píšu. 91 

12:00 přesvědčuješ se nějakým způsobem, že žáci cílům rozumějí? no, dávám jim otázky 92 

nebo procházím po třídě, dívám se, jestli odpovídají na to, co děláme. pokud si toho všimnu, že tam je 93 

někde nějaký problém, tak se tam zastavím, vysvětlíme si to, ujasníme, ale ty děti jsou zvyklí vlastně 94 

jakmile tomu nerozumí se mě zeptat, takže tam je ta zpětná vazba velmi rychlá, že oni přijdou a ptaj 95 

se mě tam na ten první úkol, někdo nerozuměl, tak ví, že se mě hnedka může zeptat, že mu to jako 96 

znova řeknu jinými slovy, aby tomu rozuměl líp. máš nějaký cíle pro tu literární výchovu na pololetí..? 97 

my jsme vlastně psali ten školní vzdělávací plán na začátku školního roku, takže z toho se to víceméně 98 

tak odvíjí, mám tam napsaný, že chci děti seznámit s příběhy, s prózou, já nevim pak ty jednotlivý věci 99 

jako bajky a tak, takže je to takhle a pak já si používám texty, které se na to jako zrovna hodí, pak 100 

samozřejmě dělám, jako teďka bude projekt, nebo hanka s nima dělala v přírodovědě podnebné pásy, 101 

tak já jsem si k tomu hnedka našla texty a dělali jsme si jako k tomuhletomu a pak jsme to jako propojili 102 

do těch dalších věcí, do výtvarky a tak, takže se chytám i toho, co se děje v těch ostatních předmětech, 103 

aby se to jako prolínalo, takže podle toho to tak flexibilně jako v tom bruslíme no. a myslíš si, že 104 

rozumějí tomu, co hodnotíš? že vědí, za co budou hodnocení? tedy doufám. nemaj někde vypsaný 105 

třeba v tý literární výchově nějaký kritéria, 106 

14:00 co musí prostě přečíst, zaznamenat tři knihy...to jsme si řekli na začátku školního roku, 107 

že já jsem řekla, určitě budete mít dvě knížky tamhle z toho seznamu, protože to je podle mě taková 108 

literatura, která je pro ty děti nejvhodnější, když se mě rodiče ptají, kterou literaturu, tak já je odkazuju 109 

na to čtení pomáhá, za prvé můžou se do toho zapojit, nemusí se do toho zapojit, to není povinný, ale 110 

že dvě knížky z toho seznamu že budou mít, ale pokud ještě samozřejmě kdo přečte další si svoje knížky, 111 

které se mu líbí, ať budou ze seznamu nebo nebudou, tak ať si je zapíše do toho čtenářskýho deníku a 112 

přinese mi to a tím pádem zase sbírá ty jedničky, tak to máme tohleto kritérium jako máme daný a 113 

plus já mám ještě že chci určitě, aby ještě během toho půl roku jsme se naučili nějakou básničku 114 

nazpaměť a tak no. to jsme měli teďka právě. myslim si, že to je vidět, nebo aspoň ty děti, co četly, 115 

tak četly krásně, s přednesem, hlasitě. umějí to všechny takhle? ne všechny ne, ta eliška třeba, ta co 116 

četla, ta má den, kdy čte docela obstojně jako dneska a pak je den, kdy to nemůže vůbec přelouskat 117 

no. ale já jsem chtěla teďka, já jsem vyvolala cíleně tyhlety děti, které dobře čtou kvůli těma dvěma, 118 

aby byli schopní to pojmout, až si budou číst ještě tu další stránku, aby věděli, o čem ta první byla. 119 

takže aby se jim potom líp jako plnily ty úkoly, aby..jo to si myslim, že to se teďka jako zlepšilo, že tady 120 

je třeba takovejch pět šest dětí, který nejsou uplně dobrý čtenáři, ale jinak si jako myslim… já jim čtu, 121 

já to taky používám. ta minulá hodina, co jsme měli v úterý, tak tam jsem já ten text četla, protože 122 

tam bylo orientace v mapě oni si museli jezdit a hledat si tam to místo, takže to jsem chtěla, aby to 123 

bylo jasný. 124 

16:00 aby se neztráceli kvůli tomu, že někdo to bude špatně číst. takže to jsem četla třeba já. 125 

todleto už jsi mi asi odpověděla, jestli dáváš možnost žákům, aby hodnotily svůj výkon, to jsi řikala v 126 

tom kruhu. v tom kruhu, potom máme třeba když mluví jednou za nějako dobu a přinesou si tu knížku, 127 

kterou čtou, takže se bavíme o ní, oni hodnotí, jakou knížku si vybrali, proč si ji vybrali, co se jim na ní 128 



líbí, takže nechám ten prostor i proto, aby oni mohli mluvit a zároveň potom hodně často já v tom 129 

čtení, že jako když si něco přečteme, že hodnotíme, jak odpověděli, nebo jako jak něco..a i v češtině to 130 

máme třeba, během center potom se hodnotí. a proč..jak jim to vysvětluješ, proč by měli se hodnotit 131 

třeba, když jsou to kamarádi nebo už není potřeba jim to nějak zdůvodnit? …jak jsi jim to vysvětlila 132 

nebo jak jim to vysvětluješ, že můžou prostě říct i něco, co by mohlo být i lepší u toho druhého. že to 133 

jako berou, že se ten druhej člověk tim může posunout, nějak asi takhle jsme si to v těch..já už si to 134 

teda uplně moc nevybavuju, s nima to vždycky tak nějak plyne..máš pocit, že tyhlety děti to tak 135 

nějak..že to takhle berou myslíš? že to tak nějak přímo..že bychom to nějak rozebírali, to ne, ale spíš 136 

jako to koriguju během toho začátku, když se tohle začne dělat 137 

18:00 tak se snažim to usměrňovat, aby toho druhýho neranili na jednu stranu a na druhou, aby mu 138 

uměli říct....já ty některý věci dělám tak jako intuitivně, já to neumim prostě říct.. vzpomeneš si na 139 

nějaký jiný příklad zpětné vazby, toho jak poskytuješ žákům nějakou zpětnou vazbu, která by je mohla 140 

zase nějak posunout? 141 

 já tu zpětnou vazbu mám jako že jim to hodně řikám, že se o těch věcech bavíme, že já třeba dělávám, 142 

i když oni jako takhle postupně pracují, tak když je to třeba jednodušší nebo kratší text, tak oni za 143 

mnou chodí s těmi odpověďmi v tom sešitě, já to s nima projdu, řeknu jim, tady to máš takhle, tady 144 

máš něco, tak se třeba vrať, podivej se na to z jinýho úhlu a tak, takže hodně s nima o tom mluvim a 145 

oni potom ještě mají čas, takže si pak dělají ještě další věci, že jim řeknu, tak si tam třeba ještě kresli 146 

obrázek nebo si můžeš ještě udělat úkol nebo si vem knížku a můžeš si číst nějakou kapitolu, takže já 147 

hodně to mam, že si s těma dětma o tom bavim, i u těch malých dětí, třeba do písanky když jsme psali, 148 

tak já..písanka byla celá postavená na tom, že jsem si s těma dětma o tom bavila, že jsem řikala, najdi 149 

mi to písmenko, o kterym si myslíš, že tak by to mělo vypadat. 150 

20:00 zakroužkuj si ho. shodneme se, neshodneme se. proč se shodneme, co myslíš? nejvíc je 151 

tam to mluvení, že mám pocit, že když si o tom spolu povídáme, že to je asi to nejvíc, co jako těm 152 

dětem dá… já mám totiž trošku strach z toho písemnýho hodnocení. já to tady napíšu, někdo si to 153 

přečte, někdo se nad tím zamyslí, ale protože už se dělaj další věci, tak některý děti už jako, jo jasně, 154 

a už to přejde, ale to, že si to řeknem, že v ten moment on je donucenej to jít udělat je podle mě víc 155 

než co si jenom tak jako napíše. akorát že to neni nikde zdokumentovaný, že to proběhne ta chvilka a 156 

pak už to zase neni. no tak možná, věřim tomu, že některý typy to potřebují a potom si to jakoby víc 157 

uvědomí nebo když je to složitější a ještě když tam je jako, a teď v tomhletom dalším cvičení se o to 158 

snaž, tak se k tomu jakoby může vracet, kdežto když to jenom řečený...to hodnocení, jako když jsem 159 

měla ty menší děti, tak tam jsem automaticky dělala za každym tim, za těmi centry, že jsem měla 160 

takhle lísteček, tam jsem měla rozepsaný ty jednotlivý předměty, oni se tam zhodnotí, tady mi ještě 161 

nešlo, tady se budu snažit 162 

22:00 tohle mi jde výborně, tam byly ty věci, nevim, co se probíraly a já jsem tam vždycky 163 

měla ještě jako chlíveček pro sebe a já jsem každýmu dítěti tam psala zpátky, co si o tom myslím já, 164 

jako že tohle ano a tohle ne, tohle..jako taky jsem nad tim strávila hrozně času, ale mně to přišlo 165 

důležitý a u těch malých dětí si myslím, že tam je to dobrý, protože s nimi si sednou rodiče, protože 166 

tam je to taky ještě jinak, tam jako ještě maj tu chuť to s nima dělat. když jim třeba dáš nějakou 167 

zpětnou vazbu nebo navzájem ty spolužáci co si řeknou, máš pocit, že to má význam? většinou ty děti 168 

i třeba něco řeknou, jojo, já už vim, já už to teďka jako neudělám nebo..jo když jim dojde to místo, 169 

který si vysvětlujeme, že tam chybovali třeba, tak jako se snaží, já už to příště, já už budu se snažit, 170 



takže tam v ten moment je tam nějaký jako uvědomění si jako, že by to mělo být nějak jinak, ale..a 171 

někdy se třeba přijdou ptát, a tady, pani učitelko, tady je napsaný co, co jsem tady měl? takže zase 172 

jako se přijdou zeptat, ujistit si, jak to je. potom třeba je to i lepší výsledek v tom dalším, že jim to jde 173 

líp. a používáš jakou škálu třeba na vysvědčení v tý češtině? dáváš čtyřky pětky? na vysvědčení jsem 174 

dávala jedničky dvojky, protože pro mě je.. 175 

 24:00 já mám problém se známkami, protože od jedničky do dvojky je velká jako cesta a já, 176 

bohužel teda se to nesmí, ale já si nemůžu pomoct, já když opravuju sešity nebo píšu známky, tak já 177 

dávám jedna mínus, dvě mínus, protože si myslím, že to třeba ještě neni na tu trojku, na druhou stranu 178 

dvojka to taky neni, takže já u sebe ty známky takhle napsané mám. do žákovské jim říkám, děti nesmí 179 

se to tam psát, takže do žákovské jim píšu jako dvojku bez toho mínus, píšu jako to lepší, ale říkám, u 180 

sebe to mám a já to vim a počítám s tím potom, když ty známky potom z toho dělám celkově. a vědí 181 

to ty děti a nemám jako problém, že by teda někdo něco, že by rodiče přišli, že by s tim nesouhlasili 182 

nebo že by se jim to nelíbilo. fakt je to, já to cejtim jako, že ta pětistupňová stupnice je malá, je to 183 

takový krutý jako..ona se hlavně plně u nás nevyužívá jako, to je nevim taky nějaká tradice, že se z 184 

toho pak děti hroutěj, takže se používá jen třístupňová, nebo i menší, někde...já jim jako ty známky 185 

dávám, když prostě ten diktát napíše špatně, tak tu pětku prostě dostane, tam bohužel mam nějaký 186 

jako..po kterejch postupuju, jo že to mam nějak rozdělený a dostane tu špatnou známku, ale 187 

samozřejmě potom dávám tu celkovou známku tim, že tam zahrnuju i to čtení, i potom sloh 188 

samozřejmě, ten jsme zatim měli letos jednou a nebyla z toho žádná známka, to jsme jako pracovali 189 

ve skupince. takže i ty čtenářské deníky, jako že si myslim že to je jedna velká známka, tak potom se 190 

tam k těm..u jednoho chlapečka, on už tu letos neni, tak tam jsem mu dávala trojku z té češtiny, jinak 191 

se snažim nějak to..já jim to i vysvětluju, že si myslim, že ta gramatika není všechno, že pro mě je 192 

důležitý to čtení a ta literatura právě, takže nechci právě na úkor toho, že prostě tady nasbíraj těch 193 

známek víc jim potom dát špatnou známku na vysvědčení, když vím, že se snaží a že to čtení je začlo 194 

tak nějak bavit, tak..tak já moc děkuju, ještě tě něco napadá k hodnocení? se těšim, že by mi třeba 195 

někdo poradil něco jako jak to dělat, abych..aby to právě bylo takový nějaký systematičtější, jo že u 196 

mě jsou to jako takový nahodilosti. držím se toho slovního hodnocení, ale ty známky a tohle, to mi tam 197 

uniká a v tý literární výchově tam mám problém se špatnou známkou.  198 

  199 



Příloha 3 

00:00 Takže jste radši… Jsem radši, když to můžou vyhledávat sami, no, protože se i učí, kam, 1 

kam jít, pro co šáhnout. Už jsme se bavili i o tom, že třeba wikipedie není úplně jako ten jako zdroj, který 2 

může být vždycky jako, že se nemusí brát vážně, protože tam jsou informace, které tam může vkládat 3 

každý. Takže s tím se snažíme tak pracovat. No a tak mě mrzí, že… A tak to je vidět, jednak že se k tomu 4 

vracíte v těch otázkách - je to seriózní zdroj – jste minule říkala – nebo víme to jistě, můžeme se… že 5 

vám o to jde, to jde vidět a myslím si, že to je hodně důležitý. A k tomu ještě, teď jsem zapomněla, no to 6 

je jedno. Jo k tomu, jo, že mi hodně překvapilo, že přinesli ty úkoly, že jste, že jste to, že to jako berou 7 

vážně. Jako takové to zjisti doma… Musela jste jim to nějak připomínat?  8 

00:43 A k tomu ještě, teď jsem zapomněla, no to je jedno. Jo k tomu, jo, že mi hodně 9 

překvapilo, že přinesli ty úkoly, že jste, že jste to, že to jako berou vážně. Jako takové to zjisti doma… 10 

Musela jste jim to nějak připomínat? Ne, nepřipomínala jsem jim to. Oni maj, kupodivu radši úkoly, když 11 

to maj jako zadané dobrovolně, než když to dostanou povinně. Tam většinou jako se často stane, že, že 12 

nepřinesou a omlouvají se. Takhle to maj takový, možná je to nějak jako určitý druh prestižní záležitosti – 13 

já jsem dostala vyhledat tohle, tak to přinesu -  a v podstatě jediná holčička se přišla omluvit, že nestihla 14 

zjistit o té soše vlastně, jaký svědci tam stojí okolo, takže to hodnotím pozitivně. Tak to je obdivuhodný. 15 

A i vlastně ta vaše reakce, jako že za to nebyla nějak peskovaná - nevadí, já to řeknu za tebe – tak to je 16 

možná motivuje do příště to zase dělat. 17 

01:47 A všechny ty děti si takhle říkaj? No, všechny ne. Tam je taková, řekněme půlka dětí, které 18 

se zapojují aktivně, a druhou půlku aktivizuju já trošku, že když vidím, že jakoby dlouhou dobu se jako 19 

nepřihlásí samy, tak to pak většinou jako ten úkol zadám. Cíleně, protože si myslím, že je důležitý, aby se 20 

o to pokusil každý, i když zrovna jako to nejde z něho, že by jako sám cítil potřebu. A taky teda úkoly 21 

tohodletoho typu? Mhm, oni mě docela překvapují poslední dobou tím, že si rádi připravují ty prezentace. 22 

To jako vzešlo od nich. Ta dnešní byla taková poměrně neumělá, ale teďka v přírodovědě jsme braly vesmír 23 

a přinesla holčička úplně perfektní prezentaci na trpasličí a obří hvězdy. A to opravdu už mělo úroveň 24 

studenta minimálně druhého stupně. Povídala k tomu, nechala si to přepínat jako druhou kamarádkou, 25 

takže z toho mám radost. A to teda jako je iniciativa těch dětí. A já to hodně podporuju a většinou to teda 26 

přichází od dětí, kteří se pak chtějí i hlásit na gymnázium. Myslím, že to je takovej jako indikátor toho, že 27 

jim tam bude dobře, protože už maj jako potřebu ještě vytvářet další práci, kromě toho, co po nich chci já. 28 

Takže to je prima, no.  29 

03:13 Takže to je vlastně i jedna, i jedna ta složka tý vlastivědy, kterou vy tak jako se o ni 30 

snažíte a pak ji nějak hodnotíte? Nebo odrazí se to nějak… Oni to. V podstatě jakoby to hodnocení 31 

probíhá dvěma směry. Jeden je tady ta dobrovolná část. Ta úplně dobrovolná, ta je v podstatě hodnocená 32 

jenom pozitivně. To znamená, že kdo to přinese, tak dostane jedničku ode mě, normálně zapsanou jako 33 

rovnocennou známku. Potom děláme ještě práci, která je taková jako polodobrovolná, v tom smyslu, že si 34 

vytváříme si časovou osu. Vždycky ke každé té hodině nebo ke každému tomu úseku, který probíráme, si 35 

přinese jedno dítě, vytvoří papír nebo obrázek s nějakým tím časovým údajem. Jenom tak jakoby 36 

v podstatě hodně názorně. Nemá tam být mnoho textu. Není to myšleno jako referát. A v tom se mají za 37 

to pololetí vystřídat. To znamená, že každé dítě by za to pololetí mělo přinést a za to jsou teda taky 38 

hodnoceni pozitivně. A tam máme vždycky nějaký termín, do kdy to mají donést, ale většinou si to hlídají. 39 

Ale když to nepřinesou, tak to jako nehodnotim, že by dostaly pětku za to, že to nemají. No a potom část 40 

hodnocení jsou písemné testy a ty píšeme vždycky po nějakém časovém úseku. Ty hodnotím normálně 41 



podle nějaké bodové hranice, kterou si nastavím vždycky pro každý ten test zvlášť. A potom ještě letos 42 

jsme začali zkoušet i zkoušení jako u tabule. Jako, jakožto přípravu na přechod na druhý stupeň. A tam 43 

zase jako je poměrně velký prostor, protože oni, já bych je ráda vystřídala zase za pololetí každý, aby si to 44 

zkusil. Ale zároveň oni mají možnost jedno takové jako právo veta, že když se jim to jednou nepovede, tak 45 

se to nemusí počítat. Takže maj možnost jednoho pokusu jakoby na nečisto, protože se je snažím spíš jako 46 

připravit na ten proces výuky na druhém stupni. 47 

05:26 A zkouší se na druhém stupni před tabulí? Zkouší a na gymnáziích hodně jako. Takže toto 48 

byl takový pokus. 49 

05:35 Máte na to nějaká kritéria? Na to zkoušení? No, my jsme si říkali, že bude vždy položeno 50 

pět otázek a ty by měli umět zodpovědět. Pokud se jim to jako nepodaří, tak mají jakoby jednu záchranou 51 

a většinou zatím to má jako spíš smysl motivační. Já jako se snažím jim poměrně, nechci říct jako dávat 52 

lehké otázky, ale nesnažím se je nachytat. Takže jakoby ty, to hodnocení… 53 

06:04 A ty otázky vědí předem? Oni vědí, z jakého jako obsahu to může být. Většinou ty otázky 54 

vybírám v učebnici, za každou kapitolou v učebnici je zhruba pět otázek, které se týkají toho textu, a já 55 

často vybírám z těch otázek, které jsou v té učebnici. Občas je jako jinak zformuluji, takže oni jakoby maj 56 

tu oporu, že to není úplně tak, že bych si já vymejšlela úplně jakoby z čista jasna nějaké otázky na ně. Vědí, 57 

že to bude, teďka třeba já nevím, probírali jsme pravěk a první Slovany, takže mají třeba tři kapitoly a tam 58 

je dohromady třeba patnáct otázek k tomu textu, a že nějakou z nich můžou dostat. Nebo po nich teďka 59 

chci, pokud, když vím, že to je třeba dítě, které je takové jako šikovnější, tak je nechám mluvit i samotný. 60 

Oni, když třeba se jich zeptáte na to, co víš o svatém Václavovi, tak jsou schopni i sami poměrně jako 61 

pěkně mluvit. Občas jako je to tak jakoby na přeskáčku, ale některé děti už jsou schopny nějakého 62 

tokového jako ucelenějšího povídání. No to jsme si zrovna říkali s manželem, že má naše dcera, že jo 63 

také v té páté třídě najednou je hodně obliba v těch powerpointových prezentací. Tak jsme říkali, že je 64 

to samozřejmě jako hodně, hodně pozitivní. A pak jsme si oba vyprávěli ty svoje podobné zkušenosti, 65 

ale horší, než vy jste tady dneska zažila s tou technikou, jak nás to oba úplně vykolejilo, a říkali jsme, 66 

že se vlastně zase tou oblibou techniky, že se jako dost často možná jako zapomíná na takovou, to 67 

mluvení bez opory v textu, tak to třeba ta dcera vůbec neumí. Takže to mi přijde jako docela fajn, že to, 68 

že, jestli tomu dobře rozumím, že dělají oboje, že vlastně teda mají hovořit o něčem. Já se snažím je vést 69 

k tomu, aby řadili ta fakta. A my když jako je to, je to teďka ještě jako těžká práce pro ně, ale když o něčem 70 

mluví, tak se je i snažím navádět třeba na tý dnešní hodině, nevím, jestli to bylo vidět, aby mluvili 71 

v nějakých ucelených celcích. Takže, když se bavíme o Václavovi, tak jeho dětství, jeho dospělost, 72 

zahraniční politika, to, aby jako neskákali z jednoho k druhému. Tak to je spíš takový cíl pro jakoby letošní 73 

rok, aby se todleto naučili. A snažím se, aby o těch věcech přemýšleli, protože si myslím, že, nebo nevím, 74 

já jako nemám moc úplně srovnání, je to, hodně srovnávám s tím, co jsem zažila já. Vím, že v páté třídě 75 

jsme to dělali podobným způsobem, ale nikdo nás jako nenutil o těch dějinných souvislostech přemýšlet. 76 

Já myslím, že ty děti už jsou dneska jako tak daleko, že jsou toho schopné a že to nemusí zůstat až na 77 

druhý stupeň. A líbí se mi třeba, oni psali teda po té minulé hodině vlastivědy, pak ještě měli ten výstup, 78 

ten dopis svatému Václavovi, já to mám nafocené a chci to přepsat do, do wordu, pak bych vám to poslala, 79 

protože to stojí opravdu za to. Dopadlo to moc hezky, v podstatě z toho vznikla taková reflexe toho, co se 80 

všechno naučili a dozvěděli. 81 

09:05 A co mu měli psát? To bylo nějak… Měli mu psát, co by mu chtěli sdělit. I s ohledem na 82 

to, že spousta věcí vlastně se udála po jeho smrti, protože ho zvolili za český národ za patrona, tak jak by 83 



mu to řekli. Jestli třeba jsou nějaké otázky, na které by se ho chtěli zeptat, tak se. Hodně se samozřejmě 84 

ptali na ty vraždy, ty tak jako táhnou. Ale líbilo se mi, že tam i někdo hodnotil, že sice Boleslav ho jako 85 

zavraždil údajně, tam si jako taky necháme hodně prostoru, jak to vlastně bylo, aby to nebrali jako fakt, 86 

že to tak je. A ale napsal ten dotyčný, myslím, že to byl nějaký chlapeček, že Boleslav byl ale vlastně taky, 87 

taky dobrý, protože prostě byl dobrý panovník, a že by mu to chtěl sdělit. A to se mi hrozně líbilo, že to tak 88 

jako vnímají, že, že to není jenom jako ten Boleslav, to je ten zlej, co zabil toho svatýho Václava a že se mi 89 

podařilo jim předat i to, že, už jsme se o tom teda bavili dřív, že vlastně to není vše, že ty dějiny nejsou 90 

černobílé, že to vždycky nějakým způsobem funguje. 91 

10:06 To je úplně super. Já jsem teda se nechala inspirovat, jak jsem učila o cílech první hodinu, 92 

tak jsem to udělala na Přemyslovcích jako příklady a chtěla jsem po nich jako nějaký velký myšlenky, 93 

jako to dělá Hausenblas, nebo prostě sdělení, co by z toho. A říkala jedna ta skupinka podobnou věc 94 

jako ten, tendleten kluk, tak to jsem z toho tak jásala a druhá skupinka řekla třeba, že to, co se dřív 95 

mohlo, co bylo jako regulérní cestou získání moci, tak dneska už se nesmí. Tak jsem si říkala ty jo, to 96 

jsou dobrý… Taky kdyby jako, jako samozřejmě pak už je to těžší, teď chci příště, aby vytvořili jakoby 97 

tu hodinu, aby je k tomu dovedli, a to už bude horší nebo předpokládám. Ale, ale měla jsem z toho 98 

velkou radost. Takže to je, to je bezvadný, že ty děti to nevidějí černobíle. No a to, že je k tomu vedete, 99 

to si myslím, že je, že je tam vidět. 100 

11:03 Ještě u toho zkoušení, jak to teda, abych na to nezapomněla, jak to teda pak tedy, když 101 

to dozkoušíte, tak jako vy to nějak sumarizujete, co bylo dobře, co špatně? Já teda se přiznám, že to 102 

dělám letos poprvé a zatím jsme se nedostali do špatných známek, protože oni docela. Ta vlastivěda je 103 

letos hrozně baví. Loni to bylo takový spíš jako zeměpisně zaměřený a letos máme dějiny, což teda máme 104 

opačně, než to většinou je na školách. Většinou je ve čtvrté třídě vlastivěda. A myslím, že možná je to lepší, 105 

že to je v páté třídě, že oni opravdu už v tý výuce jsou schopni jakoby nějakého hlubšího vhledu. A začali 106 

jsme s tím, zatím to dopadá, komu se to nepodaří, tak má tu záchrannou možnost jako si říct, že ne, že za 107 

to nebude známkován. Takže ještě jsem se nedostala do situace, že bych zkoušela někoho, kdo by třeba 108 

nebyl vůbec připravený nebo vůbec nic nevěděl. Takže tam si říkám, že to budu muset ještě jakoby 109 

rozmyslet, jestli si řekneme, že třeba každá nezodpovězená otázka je třeba stupeň dolů nebo tak, to bych 110 

ráda ještě promyslela a samozřejmě než to začnu tak dělat, tak to vždycky říkám těm dětem do předu. Že 111 

oni jako, mám ráda, když ty kritéria znají předem a není to jako nějakej vývoj situace v průběhu zkoušení, 112 

no tak. 113 

12:23 No tak já nevím, kdyby vám to nevadilo a těm dětem nevadilo, tak bych to taky ráda viděla, jako 114 

todleto zkoušení, protože jako hledání cesty, jak teda… Jo, ještě jsem přemýšlela, jestli by taky nebyla, 115 

jestli by možná jako nevnímali jako spravedlivější, kdyby třeba ty otázky jsem měla jako připravené a oni 116 

by si je třeba mohli vytá… vylosovat, jo? Že by, že by to nebylo tak jakože, aby neměli pocit, jsem přemýšlela, 117 

že když jim dám nějakou složitou otázku z jejich pohledu, tak že jsem si to vymyslela schválně, abych jako 118 

je nachytala. Tak tam ještě přemýšlím, že to nějak ošetřím tímto směrem. Jako zase na druhou stranu si 119 

myslím, že, že vás z toho, by je nenapadlo vás z toho podezírat z těch všech přístupů, no. Asi ne. Ale 120 

možná teda, že jako to je, je náhoda. 121 

A ten test, mohla byste mi třeba potom poslat jako jednu nějakou práci? Jo, určitě. 122 

13:31 No a já tady mám teda teď ty otázky a udělala jsem, jak jsme začaly jinak, letos jsou teda otázky 123 

od kolegy, tak já možná budu přeskakovat to, co už jste říkala. 124 



Co je podle vás smyslem školního hodnocení, vůbec? Já si myslím, že by to měla bejt zpětná vazba pro 125 

děti, částečně, jako jakým způsobem pracují, jo. Ne částečně, myslím si, že to je hlavní smysl, jako jim dát 126 

nějakou reflexi toho, té jejich práce a možná, spíš než práce, tak i vývoje, posunu v tom, co dělají. No, tam 127 

trošku narážím na ten náš systém těch známek, no. Protože ty úplně prostor nedávají tomu, takže. 128 

14:35 A když vemete to hodnocení, nejenom to známkování a nejenom to písemné, tak to 129 

máte pocit, že dostávají od vás zpětnou vazbu? Nějakou třeba jenom verbální? Já se o to určitě snažím. 130 

Teďka se mi ještě třeba vybavuje v souvislosti s vlastivědou, že letos, zatím jsme se k tomu moc nedostali, 131 

když dělají třeba referáty nějaké, tak jsme je hodnotili, ne……. Že jsme v podstatě dávali celá třída, včetně 132 

mě, tomu mluvčímu zpětnou vazbu o tom jako, za co bychom ho pochválili, v tom referátu, a co by bylo 133 

dobré dělat jinak. A to si myslím, že hodně dobře fungovalo, že to nebylo tak, že bych známkovala jako 134 

referát po obsahové stránce, protože tam ta měřítka jsou taková, jako někdo si ho udělá kratší, ale řekne, 135 

sdělí jako spoustu zajímavých myšlenek nebo informací. Někdo ho má dlouhý a třeba opakuje to samé 136 

pořád dokola. Ale tam jakoby to hodnocení spíš fungovalo potom jak to udělat, jak vůbec dělat referáty, 137 

co jim tam třeba chybělo za informaci, jestli ten člověk to, jakým způsobem to sděloval, a to mi přijde taky 138 

hodně důležité. Je to vlastně jako taky, taky bych to řadila mezi hodnocení. 139 

16:07 Takže předem jste si nějak řekli, co teda ta prezentace má obsahovat? Jo a pak jsme 140 

vždycky jakoby v podstatě hodnotili každou, každou jednotlivě. Ale bylo to takovým tím způsobem, že jsem 141 

se vyhnula tomu jako říkat, říkat, co bylo špatně, ale spíš, co vylepšit. Takže oni se učili dávat takové ty 142 

rady – příště bych doporučil mluvit víc nahlas – takže to nebylo takový to – mluvil jsi potichu, nebylo ti 143 

rozumět – ale v podstatě šlo o ten způsob toho, to předávání nějaké té konstruktivní kritiky, což si myslím, 144 

že je jako. Na tom jsme pracovali hodně loni a samozřejmě ze začátku to bylo těžké, protože měli sklon 145 

k tomu říkat – no bylo to krátký, ty sis to nepřipravil a tak. A potom už jako opravdu se dostali k tomu, že 146 

dávali rady, které měly smysl. Naučili se i neopakovat to, co zaznělo v té třídě, protože s tím ze začátku 147 

jsme taky bojovali. To bylo furt – bylo to pěkné a další zase bylo to pěkné, takže jsme si říkali, no tak takhle 148 

ne. Takovou cestou se nebudeme ubírat, no.  149 

17:18 Takže jak jste, jak, jak, když jste si řekla ne, tak jak jste to, co jste udělala, aby to bylo 150 

jako kvalitativně lepší potom? Vy jste opravovala ty formulace – nemůžeš to říct jinak nebo…? Já se 151 

spíš, zase jsem dávala otázku dětem, všem, když někdo to takhle hodnotil, jak by se to dalo říct lépe, aby 152 

to tomu člověku třeba bylo příjemné. Hodně pracujem, hodně těžíme z matematiky tady z diskuse, 153 

argumentace a hodnocení, takže se to promítá takhle i do jiných předmětů. A jinak ještě, co se týká toho 154 

slovního doprovodu, já se snažím hodně jako doprovázet i známky, aby věděli. Za prvé, když známkujeme, 155 

tak máme nějaká kritéria, třeba pro hodnocení práce. U testů tam to zrovna moc neplatí, tam spíš pracuju 156 

s nějakou jako bodovou škálou, ale dělaj třeba občas i nějakou samostatnou práci do sešitu. Že třeba mají 157 

písemně odpovídat na otázky třeba v učebnici a doprovodit to obrázkem, tak si dopředu vždycky dopředu 158 

řekneme, když prostě dobrá práce je ta, která je – že jsou odpovědi celou větou, je to doprovozené 159 

obrázkem a ještě třeba něco. Že máme prostě třeba tři kritéria, která řeknem předem, že jsou na jedničku. 160 

A každé, které bude chybět, tak potom tu známku tahá o stupeň níž. A to si myslím, že je docela dobrá 161 

cesta, protože oni jakoby vědí, co za tou známkou se skrývá. Anebo naopak, když třeba píšeme i ty testy, 162 

kde teda pracuju s nějakými body, tak jim pak vysvětluju, říkám – tady třeba si to nějakým způsobem 163 

zformuloval, ale není jasné, proč to tak je, proto ti tam ten bod ubírám. Pokud… A to říkáte nebo i píšete? 164 

To říkám a většinou to říkám teda konkrétním dětem, protože oni se poměrně dobře připravují, takže tam 165 

jako nejsou nějaké velké jako rozdíly ve známkách. Ale když se to někomu nepodaří a vidím, že tam je 166 

potřeba to jakoby ještě doprovodit nějakým komentářem, tak to dělám. Tak si ty děti beru stranou a říkám 167 



jim ještě, co jakoby za tím bylo, aby věděli, že. Protože oni někdy bojují s tím, že tu formulaci mají 168 

neúplnou, ale z jejich pohledu je to správná odpověď. Takže tam pracujeme i s tímhle tím. Vlastně 169 

budujete tu jejich kompetenci k učení, aby uměli příště. Takže to, jak jste říkala, ta konstruktivní nebo 170 

formativní zpětná vazba. 171 

19:54 A vy jste říkala, že, že těžíte hodně z matematiky, liší se nějak hodnocení v té vlastivědě 172 

a v jiných předmětech? Nebo, určitě se liší, ale jaký jsou případně rozdíly? No, já si myslím, že já to mám 173 

trošku specifické v tom, že já jsem jako přesvědčená, že ten první stupeň, vůbec základní školy, měl bejt 174 

pro ty děti maximálně motivační. Takže já se opravdu snažím hodnotit to, co dělají nebo to co dělají navíc, 175 

než to, co nedělají, a kde jsou ty nedostatky. A to se, snažím se to teda vyvažovat těmi, těmi testy. Ty si 176 

myslím, že jsou takový jakoby v tom klasickém měřítku, ale jinak je to spíš o tom -  udělej si referát navíc, 177 

přines nějakou prostě, nějakou zajímavost a snažím se prostě za tohle je vlastně odměňovat tou známkou, 178 

jako jedničkou, teda konkrétně. Takže oni spíš jako sbírají ty kladné známky, než že bych se snažila jim 179 

doka… ne dokazovat, ale zkoušet jako ty vědomosti, protože pro mě je cennější, třeba ve vlastivědě, o 180 

tom, jak o tom uvažují, než to, že si třeba pamatují, že Cyril s Metodějem přišli roku 863. 181 

21:07 A jak o tom uvažují, to máte pocit, že, že jde hodnotit jenom pozitivně? To úplně nevím 182 

teďka, jak se k tomu postavit jako. Nebo třeba, jak jste, jak budete nebo jestli vůbec budete a pokud 183 

ano, tak jak budete hodnotit ten dopisu tomu svatému Václavovi? Jo. Tak já jsem to zatím hodnotila jen 184 

z hlediska češtiny, protože to proběhlo v češtině a z hlediska vlastivědy, tam. Ono to teda dopadlo 185 

extrémně dobře, opravdu až to uvidíte, tak mě překvapilo, že i nejslabší holčička, která tam je, tak ten, 186 

samozřejmě, co se týče délky, tak třeba to bylo čtvrtinová délka, než ten nejsilnější žák ve třídě. Ale 187 

v podstatě, co se týče obsahu nebo těch informací, které bych já si třeba myslela nebo chtěla, aby si odnesli 188 

z té hodiny, tak to tam vlastně bylo. Takže jako kdybych to měla známkovat do vlastivědy, tak zase prostě 189 

by zato dostala většina těch dětí, v podstatě všichni, když o tom uvažuju, jako jedničku. Jako pozitivní 190 

hodnocení. Protože tam opravdu jakoby jako reflexe to fungovalo velmi dobře a informace tam byly. My 191 

jsme si akorát pak ještě četli, právě pro porovnání, jeden ten dlouhý dopis a jeden velmi krátký a pak jsme 192 

s tím pracovali ještě, co se týče toho, že jedna holčička opravdu měla celostránkovej dopis, shrnula tam 193 

úplně všechno, co se událo v jeho životě, včetně nějakých otázek, na kterých se ptala, i toho, proč si ho 194 

váží a tak. Opravdu to bylo, mělo to pěknou úroveň. A druhý chlapec, ten udělal opravdu jen krátkou, 195 

krátký dopis, ale zajímavé bylo, že já jsem to přečetla, dětem jsem to nechala zhodnotit jako, jak by to 196 

porovnaly, ty dopisy. Neříkala jsem, že jeden je horší, druhý je lepší. Oni teda vnímali to, že tam bylo více 197 

informací u té Andulky a pozitivně hodnotili, že nějak jakoby to strukturovala. No a ten chlapec, kterýho 198 

jsem četla jako pro porovnání, tak já jsem si právě, já jsem v tom viděla to, že jeden je kratší, druhý delší, 199 

nějaký obsah informací. On mě překvapil svojí reakcí, protože on říkal – no, ale já jsem nechtěl v tom 200 

dopise shrnovat to, co už víme. Já jsem se snažil jako zeptat na to, co třeba ještě nevíme anebo mu sdělit 201 

to, co jakoby on by nemohl vědět, kdyby teďka jako jsem s ním mohl mluvit. Tak přece mu nebudu říkat, 202 

že jeho babička byla Ludmila a dědeček Bořivoj, když to ví. Ale já jsem mu chtěl sdělit, že jsme ho zvolili 203 

patronem české země a tak. A to mě hrozně překvapilo vlastně tadyto myšlení. A tady si zase myslím, že 204 

je hrozně důležitý, když s těmi dětmi se k tomu vrátíte a mluvíte o tom. Kdybyste o tom s ním nemluvila, 205 

tak byste to… Kdybych to prostě to jako jenom hodnotila jakože. Já jsem to teda dopředu nezadala ta 206 

kritéria, jak to má, kolik těch informací tam má být. My jsme to brali opravdu jenom z hlediska češtiny, že 207 

jsme stanovili nějaký počet vět, aby to teda, aby někdo nenapsal tři a někdo třeba třicet. Ale kdybych to 208 

vlastně hodnotila jako z vlastivědy, na nějaký počet informací, tak on by byl mnohem níž, než ta Andulka, 209 

ale přitom vlastně ten myšlenkový pochod byl z mýho pohledu jako velmi cenný, no. 210 



24:30 A cíle si teda, jak si stanovujete? Jak vůbec plánujete v té vlastivědě? Ve vlastivědě? Já 211 

si vždycky vytahuju z každé té kapitoly to, co bych chtěla, aby si odnesli, aby si pamatovali. Co si myslím, 212 

že z té páté třídy je pro ně důležité. Takže pokud třeba, zase když se vrátím k tomu tématu, co bylo 213 

probíráno, pokud si budou pamatovat, že svatý Václav je patronem české zem, a že to byl panovník, který 214 

třeba měl nestandardní zahraniční politiku, v té době nebo byl velmi vzdělaný, tak tydlety informace mi 215 

pro začátek budou stačit. Pokud budou vnímat i to, že bratr, který ho zavraždil, byl také dobrý panovník, 216 

a nebudou ho vnímat jenom jako zlýho bratra, který ho zabil, tak si myslím, že to je jako perfektní 217 

nadstavba toho, co si odnesou a… Takže vždycky jakoby beru nějaký minimální obsah informací, který 218 

bych chtěla, aby, aby si pamatovali. Nebo nějaké třeba i vztahy mezi těmi obdobími. My jsme si třeba, 219 

třeba mým cílem bylo taky, aby si uvědomili, že ty dějiny nejsou jakoby… Děláme si časovou osu ještě 220 

v sešitě, a že nejsou jako od do, byť si to tam jakoby vyznačujeme, tak že to není prostě tak, že je pravěk 221 

a pak přijdou, já nevím, Sámova říše a jsou to prostě předěly, které přijdou v jeden den, v jeden rok. Ale že 222 

to třeba nějakou dobu trvá. Anebo jsem i hledala takový jako cíl, aby si odnesli vůbec z toho období těch 223 

prvních Slovanů a Sámovi říše, Velkomoravské říše, že jsme byli v nějakém postavení v Evropě a kolem nás 224 

byly třeba nepřátelé a jak se s tím jako vypořádávali. Takže takové ty souvislosti taky trošku po nich jdu. 225 

A jsem ráda, když jako si to pamatují, no.  226 

26:31 A říkáte jim to, že vám o tohle to jde? Nebo které cíle jim sdělujete, jestli i tyhle obecné? 227 

To jim jako neříkám tady ty obecné, spíš se snažím, aby na to přišli jako. Snažím se klást ty otázky tak, aby 228 

oni sami k tomu došli, aby si to… Protože zase já jsem přesvědčená o tom, že když si o tom přemýšlí a 229 

dojdou si k tomu poznatku sami, tak si to spíš zapamatují, než když jim to budu sdělovat já. Takže mně 230 

jako často se dostávám do role, že tam stojím v té třídě a říkám – představte si, že jste teďka, já nevím, 231 

člen Sámovy družiny – a tak se je snažím tak jako do toho dostat, aby začali jako přemýšlet, jak by to tedy 232 

mohlo fungovat, odkud to nebezpečí mohlo přijít. A aby třeba k těm takovým širším souvislostem došli 233 

sami, a ono se to většinou podaří. A nemám to teda samozřejmě nějak ještě jakoby podložené, ale jsem 234 

přesvědčená o tom, že to je poznatek, který je prostě uložený na dýl, než když bych jim řekla – tak se 235 

podívejte, tady jsme byli, tady byli tidleti nepřátelé, a proto to tak bylo.  236 

27:40 Vy jste vlastně i v tom rozhovoru, v tom 17. listopadu, říkala, že vám jde o to, aby 237 

porozuměli té době, aby měli nějaký jako přehled o tom, co bylo. Tak to je i prostě, takhle to vnímat. A 238 

oni do dneška teda to vnímají tak, že vlastně, my jsme se k tomu kolikrát dostali a vždycky si jakoby 239 

připomínáme ten 17. listopad jenom tak jako, že to naťuknem. A je pravda, že oni z té hodiny tenkrát si 240 

odnesli to, že jako si pamatují ten termín nesvobody a toho, jak to v té době vypadalo, a proč teda lidi jim 241 

nebylo dobře, a proč se vlastně bouřili. A vzpomenou si teda i na to vysokoškolské povstání, ale už by vám 242 

asi neřekli přesně třeba roky. A to je přesně to, co jako jsem chtěla. Jako mně nejde o tom, aby prostě si 243 

pamatovali, myslím, že to bylo ve třetí třídě, že jo, přesný letopočet, protože to se jim bude připomínat na 244 

druhém stupni, na střední škole, na vysoké škole. Ale jde mi o to, že vlastně pochopili poměrně dobře, už 245 

v poměrně malém věku, jakoby o co se jednalo. To si, to vždycky jako dokážou i jako s odstupem těch let 246 

teďka jako znova zopakovat. 247 

28:54 Takže tohle to prostě, to je ta vaše believe a to nějak teda máte někde pod tím vším, co 248 

s nimi potom děláte. A ty konkrétní cíle té hodiny, to jim na začátku hodiny říkáte? Většinou jo. A Proč 249 

nebo proč ne? Tak já vždycky spíš, když mluvím o tom, co v té hodině budeme dělat, a pak si myslím, že 250 

to probíhá hlavně v té reflexi, tak jakoby ty nejdůležitější myšlenky nebo ty věci, které jakoby si měli 251 

zapamatovat. Tak se k tomu vracíme spíš na konci, než že bych jim říkala, že budeme se… Protože k těm 252 

konkrétním věcem se často dostaneme až v průběhu té hodiny. Takže jim ne vždycky jim všechno říkám 253 



na začátku hodiny. Spíš jim říkám takovou jako rámcovou představu, co uděláme. A pak, jak to proběhne, 254 

si to na konci shrneme a tam se snažím jakoby zase klást ty otázky, aby odpovídali na to, co si myslím, že 255 

by si měli z té hodiny odnést 256 

29:57 Mac děkuju, chcete ještě něco k tomu hodnocení, cokoliv by vás napadlo, co jsem se 257 

nezeptala? No nevím…. Mě spíš vede k zamyšlení, jak jste se zeptala, jestli na druhém stupni zkouší ústně, 258 

že se na to vlastně potřebuji i zeptat. Nevím třeba úplně, jak to funguje tady na škole, ale vím, že na 259 

spoustě, zvlášť těch gymnázií, jakoby těch výběrových škol, to takhle funguje běžně. A já třeba si 260 

pamatuju, že jsem to teda svým způsobem nepřijímala úplně pozitivně, proto se snažím jako, aby to pro 261 

ně nebyl stres. Aby je to spíš, no protože já jsem jako úplně nesnášela na gymnáziu, když prostě jsem 262 

věděla, že můžu bejt kdykoliv vyvolávaná na cokoliv a vlastně to bylo opravdu o tom zkoušení jako 263 

nějakých těch termínů víc, než abychom rozuměli té situaci, nebo dneska to tak jako hodnotím, zpětně. 264 

Takže ta265 



Příloha 4 

00:00 Jestli byste mi mohla říct, co se vám vybaví, když řeknu slovní, teda slovní, školní 1 

hodnocení? Tak úplně jako první se mi vybaví klasické známkování, které jsem já zažila jako malá. A když 2 

se řekne školní hodnocení, tak mně s tím i souvisí, když jsem dostala první pětku a měla jsem z toho strašné 3 

trauma, protože jsem, mi připadalo, že nebyla zasloužená. Že to bylo nespravedlivé. A jako druhé se mi 4 

při tomhle výrazu vybaví to, jak to mám nastavené já teďka jako dospělá, kdy známky sice máme a 5 

používáme, ale já ráda dětem ke známce ještě třeba jenom nějaké povzbuzení nebo – chválím, pěkné, 6 

prima -  a smajlíka, kytičku, sluníčko nebo cokoliv, co tu známku v té škále 1 až 5 nějakým způsobem oživí. 7 

Případně, pokud je tam něco horšího, tak se snažím najít aspoň něco pozitivního a potom k tomu připisuji 8 

na čem má ten daný žák zapracovat, co má zlepšit. To je pro mě školní, školní hodnocení. Najdu to, co se 9 

daří, a potom upozorním na to, na čem je potřeba pracovat. 10 

01:37 A proč to děláte? Proč tam připisujete, asi to povzbuzení, to je jasné a i to na čem je 11 

potřeba pracovat? Protože si, ne vždycky si myslím, že ten žák dokáže sám jenom ze samotné známky 12 

vyvodit, na čem sám má pracovat. A ve chvíli, kdy já mu dám jenom známku a on ji vezme – hmm, tak 13 

trojka, hmm, tak čtyřka – a nic s tím neudělá, tak pro mě je to úplně k ničemu, protože jsem mu já poskytla 14 

nějakou zpětnou vazbu tou známkou. Já potřebuju, aby on věděl, na co se má potom zaměřit. Otázka je 15 

druhá, jestli už to potom udělá nebo ne, ale myslím si, že pokud tam je tohle slovní hodnocení, tak ta 16 

šance, že na tom zapracuje je větší, než když je tam jenom nějaké číslo. 17 

02:28 Tak to jste asi řekla, jakým způsobem hodnotíte už teďkon ještě, ještě něco? V podstatě 18 

to s tím souvisí, to je... Vy jste vlastně zmiňovala takové to písemné hodnocení, ale když to vezmete jako 19 

obecně i ta zpětná vazba může být v procesu jenom jakoby slovním. Ústním, tak to určitě. Tak písemně 20 

je to v případě, že oni mi odevzdají nějakou písemnou práci. Ale stejně tak, stejně tak hodnotím i v případě, 21 

že spolu komunikujeme ústně.  22 

03:01 Takže zase vám jde o to povzbuzení, aby neztratili motivaci, plus o tu zpětnou vazbu, 23 

aby věděli, aby příště ten výkon byl… A aby měli radost z toho, co oni sami dělají, aby věděli, že ta snaha, 24 

kterou vynakládají, za to stojí, že, že to není jenom proto, že musí, ale že třeba proto, že se dozví, že oni 25 

jsou také dobří. 26 

03:26 A liší se nějak hodnocení v prvouce a v těch jiných předmětech? Z mé strany asi ne. I když, 27 

rozhodně v matematice a v češtině je, co se týče známkování, mnohem snazší. Pokud udělá chybu 28 

v příkladu nebo doplní špatné písmeno, tak samozřejmě to je chyba, která se velice snadno oklasifikuje 29 

známkou. Ale takže v tomhle je třeba matematika, čeština na známkování lepší. V té prvouce je to hodně 30 

o tom, nebo i v ostatních předmětech – osv, případně potom ve slohu, při čtení, kdy oni už musejí 31 

přemýšlet a tam vlastně to není o tom, že by vyloženě udělali chybu. Jako která se dá snadno vyškrtnout, 32 

tam je potom potřeba hledat, jak, jak to mysleli a to známkování už tam není tak striktně dané. Já hodně, 33 

hodně se snažím cenit toho, když se ty děti snaží a ve chvíli, kdy vidím z jejich strany snahu, tak hodnotím 34 

jejich snahu. Někdy i tomu přikládám větší důraz, než na ten výsledek, který mají. Je to individuální, ve 35 

smyslu, záleží na konkrétní práci, ne na konkrétním žákovi, ale na konkrétní práci, kterou mají zadanou.   36 

05:03 A známky dostávají z prvouky za co? Známky z prvouky – máme nějaké testíky, ale 37 

zároveň si vedou sešity. A sešity si vedou tím způsobem, že do nich tvoří. Na příklad tvořili plánek školy, 38 

takže tam hodnotím ne jenom to, jak se jim to podařilo nebo tady patra, ne jenom, jak se jim to podařilo, 39 

ale i jak se snažili, aby to bylo upravené, jak to vypadalo. A měli si tam udělat příklad rozhovoru, 40 



vystřihovat, takže tam jsem potom hodnotila to, jakým způ.. jak byli kreativní, jak se jim, jak se jim dařilo 41 

ten rozhovor, který měli si nalepit do toho sešitu, seskládat, jestli to odpovídalo tomu, co jsme se naučili… 42 

06:05 Měla jste dopředu kritéria třeba u toho, co budete hodnotit na tom? Já jsem jim dopředu, 43 

já jim vždycky dopředu řeknu co, co budu hodnotit, na co si mají dát pozor. A potom to hodnotím. Jako 44 

všeobecně to asi nedovedu říct, ale vždycky ke konkrétní práci řeknu, proč to děláme, co je tam důležité, 45 

na co si mají dát pozor, a to potom hodnotím.  46 

06:36 To budu pak moc ráda, když mi dáte nějaký konkrétní příklad v nějakém konkrétním 47 

učivu. Nemusíte teď, ale do budoucna, že bych nějak to ilustrovala 48 

06:50 Takže to jste už řekla, že sdělujete žákům, co se bude dít. A přesvědčujete se nějakým 49 

způsobem, že tomu rozumějí těm cílům jako, co budou dělat? Tak já se, já se vždycky snažím to, co říkám 50 

říct různými způsoby. Když.. Za jedno se jich ptám, jestli tomu rozumí a potom tu stejnou věc řeknu, 51 

přeformuluju, řeknu ji jiným způsobem a znovu se zeptám, jestli tomu rozumí. V případě, že mám pocit, 52 

že není problém, tak potom jenom při práci se koukám u jednotlivých žáků, jestli tedy podle toho postupují. 53 

A v případě, že třeba nezačnou pracovat tak, jak jsme se dohodli, tak chci, aby to zopakoval někdo z žáků, 54 

to co mají dělat, to zadání nebo to jak to oni pochopili, aby mi řekli oni. 55 

08:04 Pak je tady otázka, jak zjišťujete, zda žáci cílů dosáhli, možná jste na to už odpověděla, 56 

že jste řekla – vždycky jim řeknu, co se bude dít, co se bude hodnotit, a pak to hodnotím. Rozumím tomu 57 

dobře nebo chcete k tomu něco dodat? V podstatě to tak je. Já u většiny případů nebo rozhodně je to tak, 58 

že při školní práci já se koukám, jak k těm cílům dochází. Takže se jakoby kontroluju i ten postup, a potom 59 

máme dané, že, že si tá já prohlédnu v daný termín a ohodnotím. 60 

08:47 Někdy, asi vy máte potřebu, možná, máte potřebu jim někdy říct, proč budete hodnotit, 61 

tak jak budete hodnotit. Třeba proč dáte horší hodnocení nebo proč jste dala? Tak teď mě napadá 62 

konkrétní příklad. Teď jsme měli výtvarku, byla tam zadaná práce – drobné vystřihování, taková byla to 63 

poměrně titěrná práce. A dopředu jsem jim řekla, co je tam důležité, na co si mají dát pozor, jakým 64 

způsobem mají pracovat se šablonami, jakým způsobem šetřit s papírem, jakým způsobem vystřihovat a 65 

tak dále. A řekla jsem jim, že to jsou věci, které já potom budu hodnotit s tím, že zároveň jsem jim 66 

vysvětlila, proč to mají dělat, proč mají šetřit papírem, proč je důležité, aby ty tvary, malé, tam měli 67 

opravdu správně obkreslené a správně vystřižené, že tím cvičí jemnou motoriku. Většina tomu rozumí i 68 

tady těm pojmům, někomu stačí, když místo odborného termínu řeknu – prostě si tím procvičujete vaši 69 

šikovnost, to abyste měli šikovné ruce. A to i potom budu hodnotit.  70 

10:14 A mohla byste to ještě, já to asi tuším, ale jenom to doříct prostě, proč je to, proč to 71 

děláte, proč jim to někdy takhle vysvětlujete, třeba ten konkrétní příklad, že to. Proč jenom prostě 72 

neřeknete – prostě to budete stříhat – budu se dívat na to, jak to máte přesné nebo jak se vám to vešlo 73 

na ten papír. Proč máte i tu potřebu jim říct, že si tím procvičují prsty nebo jemnou motoriku nebo 74 

šikovnost? Tak jeden z důvodů je to, ony, ony se samy často zeptají – a proč to máme dělat? A čemuž já 75 

se většinou snažím předejít, protože ve chvíli, kdy ony mi položí otázku – a proč to máme dělat -  tak to je, 76 

no tak pro mě je to stejné jako – no tak my ale o to vůbec nemáme zájem. A já tím, že jim řeknu důvod té 77 

práce, tak v podstatě to považuju i jako motivaci pro ně. Oni rozumí tomu, co dělají, a je větší šance, že 78 

jim to nebude připadat jako nějaká zbytečnost anebo jako jenom nějaká povinnost, kterou oni si musí 79 

splnit. Ale aby oni sami věděli, z jakého důvodu do toho tu energii investují, proč se oni mají snažit.  80 



11:35 Hodnotí, hodnotí se někdy u vás navzájem, děti? Jak se jim něco povedlo nebo ne? Jsem 81 

na to hodně opatrná. Jsem na to hodně opatrná, tak. Já zatím tuhle třídu neznám tak dobře, abych, abych 82 

si to mohla dovolit. A v těch třídách, co jste učila před tím? Tak, tak určitě ano, ale já jsem to měla tak, 83 

že před tím jsem měla menší skupiny dětí. A hodně byly, byly hodně podobné, ty děti, takže tam, tam 84 

v podstatě žádná rizika nebyla. Tady ta třída je hrozně rozmanitá. 85 

12:32 Jo to naprosto chápu, ale kdyby teda třeba v tom malým kolektivu, kde jako to 86 

nehrozilo, tak proč, proč to může být pro ty děti taky jedna třeba z hledisek, kde se něco učí? To určitě, 87 

já to jako nezavrhuji, ale ne vždycky si můžu tohle dovolit. My míváme při osobnostní výchově, míváme 88 

kruhy, kde mimo jiné, co často děláme, si děti vedou zážitkové deníky a potom vypráví svoje zážitky a 89 

ukazují, co k tomu namalovaly, co si přivezly z jakého výletu. A co by se dalo považovat za hodnocení 90 

potom od těch ostatních, a zároveň pro mě je to, že poslouchaly se mezi sebou, tak mají říct -  třeba se mi 91 

líbilo, že Barča si namalovala tenhle obrázek nebo, že si přivezla tady ten pohled nebo líbilo se mi, že Kevin 92 

pozval Ryana na oslavu – tak v tomhle, v tomhle případě si to dovolím a funguje to. Pro mě je to zároveň 93 

i zpětná vazba, že dávaly pozor, a je to také nutí se navzájem poslouchat, ale, ale jinak jsem na to opatrná.  94 

13:59 Tak a poslední série otázek je o té zpětné vazbě. Vy už jste o tom mluvila na začátku, že 95 

vlastně je to vůbec tím smyslem toho proč vlastně je jako hodnotíte. Takže já nevím, jestli ještě tady 96 

k tomu je ještě, jestli si vybavíte nějaký příklad, kdy jste dala žákům nějakou zpětnou vazbu o jejich 97 

učebním pokroku. Nevím, jestli vylovíte něco z hlavy nebo… Třeba to dělaly ty, já nevím, ty rozhovory 98 

s, to byli asi s rodiči nebo prarodiči? To mají ve druhé třídě. Aha, to nebylo tady, to jsem popletla. Mě 99 

teď nenapadá rychle žádný konkrétní příklad… Ano, byly jsme na dopravním hřišti, takže tam šlo výborně 100 

v první chvíli, kdy se pustily. My jsme si před tím zopakovaly dopravní předpisy, na co je potřeba při jízdě 101 

na kole dávat pozor. Jak jsme na to psaly test, tak jsme si o tom povídaly, tak to samy děti pak říkaly i těm 102 

policistům, ale ve chvíli, kdy se vpustily děti na hřiště a měly to aplikovat v praxi, tak na spoustu věcí 103 

zapomněly. A objely si tři kolečka, pak jsme je zastavily, samotné jsme je vyzvaly k tomu, na co si dávají 104 

pozor, na co si mají dávat pozor. Upozornili jsme je, na co třeba zapomněly a po dalších třech okruzích 105 

vlastně jsme je zastavili znovu a řekli jsme – super teďka už jste tady odbočovaly správně, tady na tohle 106 

jste si daly pozor, takže to je jako takový konkrétní příklad, který mě teďka napadá. Moc děkuju, úplně 107 

perfektní. Jste strašně hodná, že jste si našla čas… 108 

 109 



Příloha 5 

00:00 Takže ti rodiče, jak mi psali? No jako o tom hodnocení, že si nedávala teda… Ano, ze 1 

začátku jsem tedy nedávala žádné jako známky, spíš jenom takové motivační, protože jsem je přebírala 2 

vlastně a v první třídě měli někoho jiného. No a blížil se tak konec září, října, už jsem začínala dávat dvojky, 3 

trojky, nechtěla jsem ještě dávat pětku, takže začínám vykřičníky s tím,  e příště by to už byla pětka. No a 4 

v matematice se mi to stalo, kdy jsme psali poprvé diktát číslic, kdy oni vlastně jenom počítají, teda 5 

nepočítají, jenom píší a zapisují správně to číslo, protože. Dneska jsme tam třeba měli tu číselnou osu. A 6 

to ještě mi u toho frause chybí, jakože tam není taková ta seznamka s tím. No a, takže dostali vykřičník, 7 

no a rodiče dostali ty deníčky domů, protože já jim tu práci vlastně dávám domů, ať to vidí. Řekla jsem, že 8 

pro mě je důležité, ať to vidí, jestli je to nebude obtěžovat, ať hodí parafu, já si to založím, že, nebo to dám 9 

do těch vaniček. A jedni rodiče mi poslali mail, že jako z čeho to má? Protože prostě viděli vykřičník. Tak 10 

jsem jim řekla, ať se mrknou do aktovky, že tam mají deníček a že to byl jenom diktát čísel, jo? Takže 11 

procvičují, jinak, že ji chválím, tu dceru, je to jako přirozeně inteligentní dívenka a není problém. Takže 12 

vadí mi to, že byli zvyklí na, minulý rok, na jedničky a škaredé jedničky, takže byl velký problém, když dítě 13 

dostalo dvojku, natož čtyřku, pětku. A znovu jsem jim říkala na začátku, ať si nelámou hlavu z jedné pětky, 14 

že jsou někteří stresmani, že maj samé jedničky, a pak skopou písemku. Takže neberu v potaz jenom tu 15 

písemku, ale jako celou práci teda za půl roku, že? Nebo naopak někomu se nedaří celý půlrok, pak se to 16 

naučí, procvičí, dostane jedničku, mě to překvapí, mile, ale zas to nějak jako kombinuju, takže je ta známka 17 

důležitá, ale zbytečně stresují se z toho děti a rodiče. A to maj, nevím, jestli je to dobou, protože rodiče 18 

byli jiní. A když jsem na té včerejší třídní schůzce říkala, víte, v dnešním školství nejsou problémové děti, 19 

učebnice, osnovy, ale rodiče. A to teda ztichli všichni a byl klid. A říkám, opravdu to jsem nevymyslela já, 20 

ale je to opravdu tak. Jako, když se zamyslím nad filmy: Škola, základ života, Marečku, podejte mi pero, 21 

tak to postavení učitele je někde jinde, než teď. A to je právě ten problém české společnosti. Je to tak. Jo, 22 

to mě, mě to teda hrozně mrzí, protože já jsem potom jako ta jedna paní se mě pořád ptala něco a to 23 

nemusíte a to byla babička a já říkám a vy jste? Já jsem babička, ale já jsem přeslechla to jméno, a zas mi 24 

bylo hloupé jako se ptát. No a ona mi říká: no to né, to není pravda, to jao musí být to. No a já říkám: No, 25 

ale já nevím, já jako co víte o školství, ale nemáte pravdu. Prostě každá škola má školní vzdělávací 26 

program. Buď maj rozpracované měsíční plány, tady jsou třeba týdenní plány jako. A ona tam začala něco 27 

ještě o školských úřadech, no tak to já už jsem potom nechtěla nějak rozebírat. No tak já nevím, jestli to 28 

byla bývalá paní učitelka, nebo babička jenom z jiné doby, jako nevím 29 

03:26 No tak je to určitě náročný, ty třídní schůzky, jste to zvládla. Víte, jako mám pocit dobrý, 30 

velmi dobrý a jsem ráda, protože mám toho důvěrníka ve třídě. Taky jsem je neznala ty maminky, nikdo 31 

se do toho nehrnul. Já říkám, prosim vás, já vám přivezu slivovici z Moravy. Pravou, domácí. Vemte to 32 

někdo, někoho musíme, vy se znáte mezi sebou. Vzala to výborná maminka, která má už starší děti, takže 33 

zná. A sama, když jsem poslala první mail, tak mi odepsala: Paní učitelko, nehažte flintu do žita, moc vás 34 

prosím. A vím, že nároky hanspaulských rodičů jsou a ona to napsala věru nelehké, nebo věru těžké, nebo 35 

něco takového v tom, jo. Takže když přišla na třídní schůzku, tak řekla: paní učitelko, doufám, že nás 36 

nebudete tady peskovat nebo co, Já říkám: nenene, já jsem ráda, že jste přišli v tak houfném počtu, a vím, 37 

že ti, kteří měli potřebu v ředitelně být, v době té mé nemoci, tak nepřijdou. Ani nenapsali třeba, že by se 38 

omluvili. A neměli potřebu ani za ty první dva měsíce přijít, tak… 39 

04:36 Můžu se zeptat na několik těch otázek k tomu hodnocení ještě? Ano, určitě. Co se vám 40 

vybaví, když se řekne školní hodnocení? Školní hodnocení? Tak hodnocení té práce. Mé, žáka, školy, 41 

vedení. A jak hodnotíte? Vy jste říkala teda to… známky… to už jste říkala, chcete k tomu ještě něco 42 



dodat, nebo? Tak mám známky, mám i slovní hodnocení, kdy třeba v písance napíšu třeba pěkné písmo 43 

nebo chválím. Teď jsme něco dělali. Nebo mám taková ty razítka, tam jsou přímo takové jako: zlepši 44 

písmo, jo, nezlob, bystrý. A takové ty motivační malinké smajlíky nebo co. 45 

05:14 A v té prvouce? To je hodně těžký, že? Na základě čeho dáváte známku? Třeba 46 

v prvouce? To jenom za to, že to splnili. Já mám takové, v prvouce, takové malinké lístečky. Takové 47 

desetiminutovky. Takže hodnotím tu práci nebo to učivo tak, že jsme měli třeba v září směrovou růžici, byli 48 

jsme venku s buzolama. No a pak jsem jim to nakreslila na tabuli a oni měli dopsat světové strany. Jo, 49 

nebo pak tam mám ještě desetiminutovku, co jsme tam dělali? Jo, dala jsem jim, ať napíšou jméno, 50 

příjmení, kdy se narodili. Tak to jsou takové testíky jako. Jinak ta prvouka mi nesedí. Mám radši Novou 51 

školu. Jako, je to náročné, ty úkoly jsou tam hrozně jako obsáhlé. Ale já mám těch materiálů, takže já si 52 

okopíruju třeba nějaké, jo? A mám třeba ten sešit do té osobnostní výchovy a tam to jakoby prolínám 53 

s něčím. Teď třeba budeme brát v prvouce rodinu, takže to trošku spojím s tím OSV. No a zas tam vlepíme 54 

do toho sešitu třeba pracovní list na téma 55 

06:17 A tam máte teda taky nějaký testík třeba na něco z té rodiny?... V tom OSV? Z té rodiny, 56 

třeba? Jo, to mám připravený, ten bude, ten bude. A to bude o čem? To budou ty rodinné vztahy… Rodinné 57 

vztahy, jasně, jasně. … babička, maminka a toto, jo? Nebo, co to tam třeba ještě psali. Jo nebo jsem 58 

napsala desetiminutovku z prvouky a měli nakreslit vlajku. Jo, takže jenom tři barvy, jenom takového něco, 59 

něco takového.  60 

06:46 Vy jste říkala, že teda máte ty týdenní plány, nějak se toho držíte? Nebo jak si vlastně 61 

plánujete, co budete učit? Ano, tak mám plány na celý rok. To tady mi daly holky. Ale já mám plány ještě 62 

svoje. My jsme měli jinak rozpracované, takže se držím už toho, co mám zažité. S tím, že k tomu musím 63 

dodat ten, toho Frauze, ty cyklotrasy a já nevím, takové ty –ová, ať se tam objeví. Co mi chybí třeba, tak 64 

tam není geometrické učivo vůbec. A jak jsem říkala, třeba číselná osa. My jsme právě dneska, já jsem 65 

nevěděla, jestli někdo prošel a... My jsme měli otevřené dveře, protože jsem v matice řekla, ať přinesou 66 

metr. Právě ta Laura, od té Dariny, přinesla ten pracovní pro ty chlapy. No a já jsem vzala ten krejčovský. 67 

Tak jsme to porovnávali a zkoušeli jsme tak ňák, jo. No a to jsme otevřeli ty dveře a ona měla pětimetrový 68 

no a děcka se smála, že já mám malý. A říkám, ale já jsem jako ženská a potřebuju šít, nepotřebuju 69 

pětimetrový. A Laura zase říká, no já mám tátu a on si potřebuje měřit, takže on má velký dům. Tak to 70 

byla moc hezká ta matika, jo. No a pak jsem jim nakopírovala ty číselné osy, takže tam měli 0-20, to jsme 71 

jenom promrskali, to si tam jenom zato, a pak jsme zapisovali z druhé strany, pak stihli ještě takovej diktát 72 

číslic, ale to jim nebudu hodnotit, protože mě tlačil čas. Takže jenom se mrknu, jak to píšou a jak to stihli 73 

třeba. 74 

08:12 Takže máte prostě něco dané plus do toho dáte to své a nějak to takhle naplánujete 75 

třeba den předem, nebo to už jste zkušená? No, ne, na některé věci se ještě podívám, protože toho Frauze 76 

neznám, My jsme podle toho nechtěli učit. Nebo nám to jako nesedělo, nevím. A vím třeba, že i na jiných 77 

školách v Praze odcházej od toho Frauze. Jo, je to jako zase… Mluvíte o matematice, nebo obecně? O 78 

matematice. Jo, protože třeba jako mně by vyhovovalo třeba právě ta prvouka od Nové školy. Ta se mi 79 

líbí, tam jsou takové doplňovačky, rébusy, postavičky, super. Češtinu, my jsme měli třeba Novou školu, 80 

Alteráckou. Ta čeština není špatná tady. Ta mi tak jako vyhovuje.  Je taková přehledná. I ta písanka je 81 

fajn, ale matika. Včera za mnou přišla, protože mám ten dysklub, maminka z vedlejší třídy. A právě se mě 82 

ptala, je to dysgrafička, ta holčička, že prostě počítá na prstech. A byla hrozně nešťastná ta maminka, že 83 

prostě nevím jak, prostě neví. Já říkám, víte co, my to berem jinak jako. My se na toho Frauze díváme 84 



jinak, ty děti přemýšlí jinak. Ale já sama třeba v jejím věku s tou poruchou bych měla taky problém. Říkám, 85 

zkuste se domluvit s paní učitelkou jako, co budou, jak to budou dělat. Určitě do třetí třídy nebude počítat 86 

na prstech. A byla z toho ta maminka taková utrápená. Tu holčičku já neznám, dneska mají přijít. Jo takže 87 

třeba co mi tam chybí tak… a zas jak jsem říkala, máme ty desetiminutovky, máme sešit a tabulky, kde 88 

procvičujem psaní číslic. To nemaj dobře naučené ještě někteří. Možná tak dva tři, to bude za chvilku 89 

dobrý. A geometrické učivo. A to vím, že měli pak problém. Když šli na gympl, vyhořeli na tom. Takže ta 90 

škola se, a je to taky pražská, codí tam od mojí kámošky dcera, tak jsme řešili,  a protože zase její maminka 91 

je učitelka dlouholetá v důchodě už je. Nevím, co to je za školu, ale vím, že bydlí… to je jedno. A tak sem 92 

se jí právě ptala. Hele Míšo, podle čeho jedou, jak to. A ještě jsem se jí ptala:  A tykají učitelce? Ona říká: 93 

Netykají. Nám tady prostě tykaj. Ona říká Mají dvě, angličtinářce tykají a češtinářce normálně paní 94 

učitelko. Takže s tím já jsem měla problém, když jsem třeba něco říkala. Martino, já nemám sešit. Jé, 95 

říkám, mě to ale nezajímá, ale jako to je tvůj problém. A já jsem jim řekla asi třetí týden v září, seděli jsme 96 

v kruhu, že je žádám, aby mě oslovovali paní učitelko a vykali. Jsem se ptala kolegyň říkaly, to je tvůj… 97 

ano, to je vaše věc… ano, a vlastně neřešili to. 98 

11:04 Myslíte, že v té prvouce vědí ty děti, co se bude hodnotit? Nebo jak jim to… Ne, já myslím, 99 

že ten dlouhý úkol oni brali s tím, a já jsem jim to vysvětlovala, že to je úkol na doma s rodiči…  A to já 100 

nevím, co to bylo… to bylo čtení… Ne víte, tam byla taková, ne tam bylo takový dotazník. Oni si měli 101 

z rodiny vybrat nějakého staršího člověka a s ním vlastně… udělat rozhovor… tak a co se jim líbilo, co 102 

nechtěli třeba, nechtěli… jo, už si pamatuju a tam jste řekla, kdo to měl hotové, tak… jo, já jsem se u 103 

toho chtěla zdržet déle, jenomže zase jsem nechtěla dělat to, když jsem tam… ne, já jsem se ptala teďkon 104 

obecně… Ano... protože to mám tady otázku pro všechny učitele předpřipravenou kolegou.  105 

11:46 Tak tady je otázka: Jak sdělujete žákům v prvouce, co je cílem hodiny a přesvědčujete 106 

se nějakým způsobem, že žáci cílům rozumějí? A tak je to prostě formulované, tak jenom, jestli vás 107 

k tomu něco napadá? Tak, když třeba vím, když vím, že budou… (kašle)… Když třeba vím, že v té prvouce 108 

budu dávat tu desetiminutovku. To jsou, já vám to třeba ukážu, to jsou takové lístečky, kdy jsou odpovědi 109 

třeba jedna až pět nebo jak říkám ten obrázek a dokreslují, tak ví, že je to na známku, že hodnotím a mám 110 

body. Když to jsou takové ty cvičení, která jsou v tom, v tom pracovním sešitě, a tam to něco děláme třeba 111 

společně, tak to je prostě taková sp… nebo hromadná práce. Nehodnotím tam… A za to můžou dostat i 112 

teda tu horší… jedničku… i ty horší známky?... Ne, za to ne, za to ne… To je tedy spíš pro ty… pro ty rodiče 113 

nebo to děláme společně… šikovný… nebo tam hodím třeba razítko, když to maj hezky napsané. Nebo teď 114 

tam měli ještě dělat, tak tam měli napsat dvě věci, jak pomáhám doma. Někteří tam nakreslili k tomu 115 

ještě takový obrázek a pohráli si s tím, takže to ocením, protože to pr ně nebylo důležité, to kreslení. Oni 116 

měli ve výtvarce, a to jsem měla ten pocit, jako že to je problém těch icových tříd. Že jak oni se dravě učí 117 

dravě, ale když maj třeba vybarvit nebo dokreslit něco, tak to rpo ně bylo. A já zase je chci, takže jsme, 118 

přinesla jsem jeřabiny a museli navlíkat a byli z toho úplně vyřízení. Já jsem je pochválila. A jo jako zase si 119 

trošku odpočinout u toho, u těch jiných činností, takže hodnotím jenom ty lístečky v té prvouce. Nebo co 120 

jsem ještě hodnotila, tak jsme měli na začátku září vzpomínky na prázdniny a měli přinést fotku z prázdnin. 121 

Tak jsem jim dala jedničku za to. Za to, že to přinesli? Jo. 6e jsme si to ukázali, bylo to na té nástěnce. 122 

13:42 Hodnotí se někdy navzájem? V téhle třídě? Jako v té prvouce, nebo ve všem? Možná ve 123 

všem. Hodnotí. Ale nemaj to, moc to nechtěj. A podle čeho? Máte nějaká kritéria? Nenenenene, třeba, 124 

co si myslíte, jak to přednesl, tu básničku, jo, řeknou. Ale vím, že maj problém, když třeba já řeknu: tak 125 

zkus říct, jaký máš pocit z toho. Protože já jsem k tomu vedla dceru. Ona: a my máme písemku a to to to. 126 

Já říkám: no tak Sabi, udělej, co můžeš, a pak uvidíš. A volá mi: tak mám tu písemku za sebou. A já: pocit? 127 



– dobrý- já říkám: tak nech to tak, na tom učiteli, jestli mu to tak bude stačit, jo? Oni z toho musí mít dobrý 128 

pocit. Jako napsat to, co umím, to, co jsem pro to udělal a dostanu jedničku. A když mám dvojku, no tak 129 

musím udělat něco víc, že? Tak to prostě. Jako měla to těžké ta dcera moje. A jestli to z té dvojky jde 130 

vyčíst, co jako se tam tomu učiteli nelíbilo, co by měla doplnit? Jako v té prvouce? Ne já teď mluvím o 131 

té dceři, ale jakože ta známka vlastně neřekne jao v čom je to nedostačující, nebo myslíte, že to je těm 132 

dětem jasný? Na tak, když mám desetiminutovku, tak určitě. Když tam má dvě chyby, tak vidí, že má dvě. 133 

Když třeba opisujem a doplňujem třeba  i/y, tak zase třeba, jo, dvě chyby, podle toho, kolik toho je, nebo 134 

čtyři. Nebo jak myslíte? No tak… 135 

15:04 Teď tady mám otázku: Dáváte možnost žákům, aby sami hodnotili svůj vlastní výkon? 136 

Ano, to mám, dělám. To bylo vlastně ono a ve výtvarce třeba. Jo, to je problém. Protože někdo na to nemá, 137 

takže to udělá, jak chce, ale není to hezké. A třeba je tam ten jeden kluk, je to výbornej kluk, on byl dneska 138 

nemocný. Perfektní organizační schopnosti, jo? Prostě ti lidi ho žerou ve třídě, je to taková vůdčí osobnost 139 

ve třídě. Řekla jsem to mamince včera. A prostě pro něho je výtvarka, malba, kresba a cokoliv nic. On hraje 140 

fotbal pro Duklu a hotovo. Říkám: Maty, on se tak jako dívá a to. Třeba něco jsme stříhali a on to měl 141 

úplně jakože to. A on: Já to nechci ani na nástěnku. A říkám: Maty, ale zas přijde mamka a bude chtít vidět 142 

ten obrázek – ne, já to tam nechci. Jo tak potom jsem to mamince řekla. Pak se třeba trošku snažil, pak 143 

jsme tam dělali ty šípky, tak to už měl takové hezčí. Ale vím, že prostě to bude hmm prostě dobrý člověk. 144 

To se vidí jinde. A bude určitě, ano, ano, takže já když třeba oni mají. Jednou zač máme třeba výtvarku, 145 

kdy si můžou dělat, co chtějí, že já jim nabídnu čtyři ta práce. A třeba tady ty brambory, jak si dělali ty 146 

kaktusy. A vím, že ten Maty si vezme vždycky to, jako to ať se s tím jako to tolik to jako, jo? Ale tak to je 147 

prostě jo? Každý jsme jiný, takže já to. Jako nedala bych třeba pětku z výtvarky, jo? Jako kdyby třeba někdo 148 

odmítl, a stalo se mi to, že prostě nebude dělat. Tak jsem napsala výtvarka – nepracoval. A proč 149 

nepracoval? Na to musí přijít ti rodiče jako jo. Jaký je důvod nebo prostě, jo jako. Třeba v tom mi to až tak 150 

nevadilo jako ve výtvarce. Jako v češtině a matice prostě musíš… 151 

17:05 Tady mám poslední tři otázky na zpětnou vazbu. Máte nějaký příklad, jestli jste dala 152 

dětem nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se třeba něco naučili? Určitě, tak třeba básnička zpaměti, 153 

odrecitovali, hodnotíme, tam maj známku. A co tam třeba hodnotíte? Jak to říká, jak to vyslovuje, jestli 154 

se to naučil dobře zpaměti, jestli nespěchal. Dneska třeba jsme dělali to kuřátko. A někteří čtou hrozně 155 

potichu. A z té prvouky? Z té prvouky třeba, počkejte, co to tam bylo? Hmm, někteří tam měli třeba zrovna 156 

z té směrové růžice. Jsme si dělali, ona byla v knížce a já jsem chtěla, abychom si udělali takové pracovní 157 

malé listy. Bylo to na červeném papíře a fixou si to udělali. A chtěla jsem, aby si to vzali s sebou, protože 158 

jsme šli ven. Tady jsme měli ty buzoly a běhali jsme před školou. No a někteří to vzali šup šup a ztratili to 159 

a neměli. Já říkám: zasuňte si to do učebnice, mějte to tam. Neměli, což je normální, jsou to děti. A teď to 160 

neměli, že a teď co jako? Říkám, tak si udělej doma novou, už nemám čas na to dlaat to s nima znovu. A 161 

nebylo to špatné, protože si s nima pohráli tátové, a to byly teda super směrové růžice. Se to tak doučili. 162 

Takže, tekže. No a pak jsme to hodnotili někdo to třeba neuměl, na tom papírku. Já vám to třeba ukážu. 163 

A tak z toho byl takový špatný, protože to jsou vlastně, když to tak vezmu, to jsou samí premianti, jo. A 164 

teď já říkám: Tak hele neumíš to, máš vykřičník, opravíš si to. A mě potom těší, když ono to dítě přijde a 165 

řekne – paní učitelko já bych si to chtěla opravit, jo. Tak já řeknu: tak mi to nakresli na tabuli. No a řeknu: 166 

podívejte se, Amber včera dostala vykřičník, neuměla směrovou růžici a naučila se to, co si zaslouží? – 167 

jedničku. Ona je šťastná a má to. Takže ten vykřičník je pro mě tou zpětnou vazbou, že musí někde přidat 168 

a doučit se. Tak, tak. A vlastně i pro ty rodiče vidí, že když dám vykřičník, a pod tím je další známka, 169 

směrová růžice jednička, že jsem se k tomu jaksi vrátila a dodělali jsme si to, co třeba neuměl. Možná je 170 



to třeba tím, že buď to pro ně není důležité ta prvouka.  Jo, to si myslím, protože… Pro děti, nebo pro 171 

rodiče, nebo pro oboje? No, pro rodiče angličtina na prvním místě. To jsem jim řekla, že jako to je sice 172 

supr, ať se učí, ale že jsem česká učitelka na české škole a prostě budu hodnotit psaní, je to součást známka 173 

v češtině, a proto maj ty písanky. A to se, to se. Já, příště vám třeba ukážu, já jsem jim dala za domácí úkol 174 

v září dopis, protože jsem chtěla zjistit, jako jak píšou a co mi tam napíšou jako z prázdnin. To, že mi někdo 175 

napsal - ahoj Marie a někdo napsal ahoj babičko – tomu jsme se pak zasmáli všichni. Ale jako ten rozdíl 176 

jak to v září donesli ten dopis a třeba teďka, když psali dopis a měli to z prázdnin. Nebo já jsem napsala, 177 

popiš kamaráda. Tak to je úplně sto jedna, takže to je… A v čem je to lepší? V čem se zlepšili? V tom psaní, 178 

v úpravě, ty tahy. Je to tam úplně jiné a měli nacvičené špatně třeba t. Jo, takže tam to šlo. Dneska ještě 179 

jedna holčička tam jsem jí to psala na ten pracovní list, že tam. Prostě říkám, že tady to máš špatně, to 180 

musíš. A vím, že ještě nuly jim dělají problém, že píšou zespod. Jo? No tak takhle. Ale jinak jako, zlepšili se. 181 

Jsem právě říkala rodičům, oni jestli se můžou zapojit, že budu hrozně ráda. Pojďte s náma do divadla, 182 

protože já bych desetkrát říkala v tramvaji jednomu klukovi osmiletému, drž se, drž se. Tam plno lidí a já 183 

už jsem byla ve stavu, kdy mu fakt fláknu a potom přišel jeden tam takový starý pán kolem šedesáti let. 184 

On říká: Já bych ho tak zmlátil. Já říkám: A dobře, že jste nedělal učitele. A já a on říká: Já bych na to neměl 185 

nervy, já vás obdivuju. Říkám: No někdy obdivuju i sama sebe. Ale jako já bych to totiž do toho kluka nikdy 186 

neřekla. Slušná rodina, chval se vždycky tak jako fajn, takový jako. Teď čím déle ho poznávám, je to šašek, 187 

úplný blbeček, kterého. Jao on si myslí, že to je vtipné, ale není. A to chování v té tramvaji mě hrozně 188 

zarazilo, tak jsem to s maminkou včera řešila. No a byli to zrovna ti, kteří dostali pětku a já jsem věděla 189 

v pátek, že když dostanou pětku, tak že ta rodina přijde v pondělí, a bylo to, já jsem jim to řekla. Já říkám: 190 

víte co jako. A dostala to třeba i ta malá Laura, dostala pětku prostě, jo. Dostala, opravila, hotovo jako 191 

jo? Nebo já jsem se ptala: tak co říkali vaši na pětku, protože chci to slyšet, jak ti rodiče. No a ta Bára 192 

zrovna ta, co tam dneska s tou knížkou, tak ta říká: Hmm.. ona je taková jako, já ji mám ráda tu holku, ale 193 

ty vztahy s těma holkama se musí opravit. A ona mi říká a to je něco tak to. A já říkám: a tak mi to řekni 194 

ne, tak vynadali ti, dali ti na zadek nebo máš zaracha? A ona: ne. A já no tak Báro a ona: no jo, mamka se 195 

začala smát. To tak má být jako. Jo nebo tam ti říkám no a co mamka? No nic no. A cos jí řekl? No, že jsem 196 

to neudělal, no tak jsem dostal pětku. A říkám: No vidíš, tak si to příště doděláš a budeš mít opravu. 197 

22:41 Takže to co se těm rodičům nelíbí, tak to je vždycky to, že mají pocit, že ty jejich děti byly nějak 198 

nespravedlivě ohodnoceny? No oni chcou jedničky, ty rodiče. Ona fakt chcou jedničky. A já jsem řekla, já 199 

vám je budu dávat, budu vám dávat samé jedničky všem, ale pod to vysvědčení se nepodepíšu. A nemůžu 200 

prostě, to nejde jako, prostě to nejde. Já říkám jako no oni dostávali jedničky a škaredé jedničky. Říkám 201 

škaredou jedničku nemůžu napsat na vysvědčení. A to je špatně jako jo. Protože potom je to psychicky pro 202 

to děcko, ale pro ty rodiče taky. Říkám já jsem byla taky máma a myslíte si, že to moje dítě nosilo jenom 203 

jedničky? Když jsem viděla pětku, no tak jsem se zsmála, jako stane se. Když se podívám do matiky, a tam 204 

byla v první třídě slovní úloha, kdy počítali, já nevím, pět autíček červených, čtyři zelené. A ona psala jedna 205 

plus tři. Úplnej nesmysl, tak buď byla prostě nějak mimo nebo se nesoustředila, tak dostala pětku, že? No 206 

ale zas ti rodiče chodili na tu školu, tak zas to byla jiná sorta lidí. Ona chodila na školu s rozšířenou výukou 207 

jazyků, taková to, že si to hradila a tak dále. Ale já jsem tam byla v pozici učitelka, která nesouhlasí s těmi 208 

jejími názory, těch rodičů, jo. No a ta Sabča to měla horší v tom, protože děcka přišli, stěžovali si na učitelku. 209 

Ona mi to řekla. Říkám: Sabinko, tak to nemůže být. Prostě hotovo dvacet. Ona říká: Ty se budeš furt 210 

zastávat těch učitelů. Říkám: A budu, Sabi. Jo, protože pak to je a oni si to řeknou. A já jsem jim to včera 211 

řekla těm rodičům. Prosím vás, o jednu věc, nevěřte dětem všecno, co vám říkají o škole. Protože já jim taky 212 

nevěřím, co mi říkají o vás, a buďte rádi. A oni – a co? A říkám: a to je jedno. Kdyby se to, jako kdyby se to 213 

týkalo něčeho tak já vám to řeknu, ale konkrétně. Takže, prosim vás, věřte svým dětem, ale odsud posud. 214 



Já jsem dospělá, svéprávná, vy taky. A to oni někdy nechtějí slyšet. Pak si některé normálně vstali. Paní 215 

Suchánková říká, a už jako šli, že už jako musí jít, protože jdou jako na ty další třídní schůzky. A ona mi říká: 216 

a už je, už je konec? Říkám: no já jsem ještě nezačala. Pořád jsme u těch plánů a smajlíků. Takže pak jsme 217 

to udělali a s některýma jsem se domluvila už předtím, s některýma jsme se domlouvali na příští týden. Jako 218 

jo, bylo to dlouhé, já jsem šla o půl deváté, opravdu. Jsem myslela, že, já říkám, já si dám vanu, něco si 219 

dobrého uvařím, protože já relaxuju u vaření, jo a pak vanu. Vím, že třeba dneska nejdu na angličtinu, a je 220 

to fajn, že tady jsou. Ale já jsem si radši udělala lekci dopředu, odevzdám to a jdu si… vím, že moje tělo 221 

teďka chce dělat něco jiného… 222 

Moc vám děkuju, chcete ještě něco k tomu hodnocení nebo to můžu vypnout… 223 



Příloha 6 

V: „Jak dlouho učíte?“ 1 

U: „Já jsem v podstatě nastoupila hned po maturitě v osmnácti do školky. Byla jsem osm let ve 2 

školce.“ 3 

V: „To máte změnu.“ 4 

U: „No, pak jsem teda, už mě to nijak neuspokojovalo, začala jsem studovat dálkově a byla 5 

jsem ve škole dva roky, tři roky, pak jsem šla na mateřskou a po tý mateřský jsem tady osmej 6 

rok. Osm a předtím tři, no tak já nevím jedenáctej, dvanáctej.“ 7 

V: „Ehm, přímo tady na té škole?“ 8 

U: „Jeden rok byl na…...“ 9 

V: „Ehm.“ 10 

U: „Ten první, co jsem učila, ten byl na……….. Ten byl takovej zkušební.“ 11 

V: „Tak jste si vyzkoušela, co jste potřebovala.“ 12 

U: „To jo, to jo.“ 13 

V: „Očividně Vás to neodradilo.“  14 

U: „S těma dětma je to asi dáno.“ 15 

V: „Ehm, to je dobře. No a než se vrhnu na otázky, které Vám budu klást, tak chci moc 16 

poděkovat za to, že jste s námi do toho šla, za Váš čas a chci Vás upozornit, že to v žádném 17 

případě nebudeme nikde nijak zveřejňovat, bude to jen pro ty vědecké účely, takže se 18 

nemusíte ničeho bát, že byste se našla někde, kde nechcete.“ 19 

U: „Já myslím, že je mi to asi jedno. Když ono se to dá všechno tak nějak zneužít, vytáhnout 20 

částečně..“ 21 

V: „Vystřihnout z kontextu, ne tak to tedy v žádném případě ne.“ 22 

 23 

JÁDRO ROZHOVORU 24 

V: „Tak mám na Vás hned první dotaz a to sice co se Vám vybaví, když řeknu školní 25 

hodnocení, co vás napadne?“ 26 

U: „Noční můra.“ 27 

V: „Jak je to možný?“ 28 

U: „Ehm, já mám právě jako velikej problém se známkama. Jak hodnotit, a ne třeba jak 29 

s jednotlivými, jak známkovat pětiminutovky, nebo jak známkovat diktáty, to tak nějak jako 30 

vim, jak to ohodnotit, ale když právě tady mám ty děti, který maj individuální plán…  31 

V: „…ehm…“ 32 



U: …nebo toleranci a teď se všude píše, buďte k nim tolerantní, opravujte jenom nespecifický 33 

chyby. Když by náhodou ten diktát dopadl hůř než za tři, tak je neznámkujte. Prostě berte ohledy 34 

na tyhle děti.“ 35 

V: „Ehm.“ 36 

U: „A pak vlastně na konci toho školního roku musim jim napsat vysvědčení stejný jako těm 37 

ostatním dětem, a mně pak je jako prostě těch ostatních dětí, který prostě žádnej…  38 

V: „…Rozumím…“ 39 

U: ...papír nemaj a schytnou trojky, třeba i čtyřky a já neříkám, že čtyřky jsem nedávala, ale 40 

teoreticky jako můžou jo, a tyhle ty děti, o kterých víte, že třeba bez pomoci toho asistenta, 41 

nebo bez vaší, se prostě nepohnou z místa a dám jim třeba trojky. Nebo když já jim dám 42 

zjednodušený písemky, tak ono jim to vyjde na dvojky, a takže pro mě je těžký nastavit tu 43 

písemku třeba tak… já vidím, že oni jsou třeba sotva na trojky.. 44 

V: „Ehm.“ 45 

U: ...a teď já to musím nějak nastavit tu písemku, aby byla jako nižší úroveň než mají ostatní… 46 

V: „…Jasně… 47 

U: …ale zase aby z toho nedostávali jedničky dvojky a neměli pocit že jsou… 48 

V: „Ehm takže takový veliký problém, jak pokrýt ten rozdíl a jak na to…“ 49 

U: …tak jako vopravdu tohle to… mě nedělá jako problém, když třeba u nějakejch těch center 50 

se hodně sebehodnotili, snažili se konkrétně hodnotit, co se povedlo, co se nepovedlo, to mi 51 

problém nedělá, ale dát to závěrečný, dát to do jedný známky, vlastně vyjádřit osud toho dítěte, 52 

jo a teď ty dělají ty individuální pokroky, že jo… 53 

V: „Ehm…“ 54 

U: …ale vy je vlastně máte pak ohodnotit jako že všichni vyběhli ze startovní čáry a teďka se 55 

hodnotí, jak doběhnou padesát metrů a teď se hodnotí, jak jsou na těch padesáti metrech… 56 

V: „…Jasně, hm…“ 57 

U: …a je to v rozporu s tím, že maj ten individuální růst, jo… 58 

V: „…Ehm…“ 59 

U: …že prostě někdo se to naučí v tý třetí třídě, někdo až v páty, takže mě to jako strašně dere.“ 60 

V: „To chápu docela, no… tak pro mě už tady jste trošku naznačovala něco z toho, na co 61 

se chci zeptat dál a to sice jakým způsobem v té Vaší výuce hodnotíte a co Vám asi při 62 

hodnocení nejvíc pomáhá?“ 63 

U: „Tak já se jako přiznám, že letos jsem ještě… jsem se trochu zamýšlela nad hodnocením, že 64 

mi vlastně ještě letos, jak jsou v tý pětce, tak jako máme mnohem míň prostoru nebo já ho mám 65 

míň a beru to jako chybu, nebo že by to nemělo bejt… 66 



V: „…Ehm…“ 67 

4.45 U: …že tady je míň prostoru na to jejich sebehodnocení a hodnocení těch ..e.. třeba druhé 68 

skupiny, když pracují… ne, my jsme letos ještě neměli centra, já jsem ještě neměla čas se ani 69 

nadechnout pracovat v centrech, hm, když jsou v těch centrech, tak vždycky s e hodnotí 70 

navzájem, jak pracovali… 71 

V: „…Tam to je docela…“ 72 

5.05 U: …tam to je opravdu skoro jedna z hlavních náplní té práce, takže to mám pocit, že 73 

trošku zanedbávám a to si myslim, že je strašně důležitý u těch dětí… já bych chtěla jako 74 

dosáhnout toho, aby oni nebyli jako závislí na mým hodnocení, ale aby oni dokázali sebe sami 75 

reálně zhodnotit jak jsou na tom… 76 

V: „…Hm…“ 77 

U: …jo.? Ale bohužel, stejně to sklouzává do toho, i když jsme to od tý druhý třídy tak nějak 78 

dělali, že stejně se ptaj, je to na známky, je.. to, to je prostě hrozný…“ 79 

V: „Prostě ta společnost pořád k těm známkám tíhne.“ 80 

U: „Takže vlastně ty děti, hlavní motivace je známka… 81 

V: „Hm.“ 82 

U: …jo, nebo když já, a čím jsou starší teda, tím to nabývá na intenzitě, takže oni jak jsou 83 

maličký, tak ještě vlastně ta hodnota těch známek jim nic moc neříká. Oni mají jedničky, 84 

dvojky, razítka, vlastně i když dostanou trojku, tak je jim to skoro jedno, protože pořád si 85 

neuvědomujou tu hodnotu, ale tím, že ze všech stran jím je předsouváno, jednička skvělá, 86 

dvojka - no tak jako mohl bys bejt lepší, trojka.. tak najednou pochopěj, že to hlavní jsou ty 87 

známky a už jako chtěj ty známky a to je to nejdůležitější…“ 88 

V: „To je zajímavý, že jo, když vlastně s nima člověk celou dobu nějak pracuje, a pak se 89 

to najednou..“ 90 

06.18 U: „…a já si myslím jako, že je, je to tím, že na tom vysvědčení pak se objeví ta známka, 91 

takže voni můžou dělat jako cokoli v tom roce, ale pak přijde ta známka a ta babička jim dá 92 

nějakou odměnu za to vysvědčení…“ 93 

V: „No a teda říkáte, že byste byla moc ráda, kdyby byl čas hlavně na to, aby se žáci mohli 94 

hodnotit sami, nebo případně dát zpětnou vazbu spolužákovi. Jak se to daří Vám v té 95 

třídě, jakoby co teda úplně nejčastěji Vy z toho hodnocení používáte, jestli Vy zůstáváte 96 

u té známky, ač je to třeba proti přesvědčení?“ 97 

U: „Tak jako známka samozřejmě jo, jako takhle, mně třeba ty známky třeba z těch 98 

pětiminutovek, to už je takový jasný… 99 

V: „Hm.“ 100 



U: …kde maj prostě deset příkladů, nebo doplňovačku na vyjmenovaná slova, tak jo, to mi 101 

nějak nevadí, ale nejčastěji třeba používám takový to hodnocení typu, kdo z vás …e.., komu se 102 

úkol dělal třeba snadno domácí, jo, takže takový to zvedání rukou, hromadný zvedání rukou a 103 

přihlásit se pro mě to bylo lehké, pro mě to bylo těžké, pak třeba někdy máme čas si říct, co 104 

konkrétně, jo, nebo jsme používali takový to, měli jsme smajlíky, měli smajlíka neutrál, 105 

mračouna… 106 

V: „…Takovou tu škálu…“ 107 

U: …no, takže papírový a teďka jsem říkala, tak jak byste se ocenili za tenhle váš výkon a voni 108 

zvedli buďto smajlíka, nebo mračouna, takže to vlastně používali druhá, třetí třída, to je jako 109 

dobrý a třeba teďka taky dělám v pracovním sešitě …ee…, kdo jste spokojení se svojí prací, 110 

třeba to dělají samostatně, my to pak zkontrolujeme společně, voni si opraví výsledky a já 111 

řeknu, kdo je spokojený sám se sebou, i když tam měl třeba jednu chybu, tři chyby… 112 

V: „Hm.“ 113 

U: …dejte si smajlíka, kdo je nespokojený s tím svým výkonem, dejte si tam mračouna, tak 114 

jako tohle to používáme docela hodně a…“ 115 

V: „Takže i když to není hlasitě, třeba řečeno před celou třídou, tak ale pořád maj trošku 116 

nějakou šanci na to se zamyslet nad sebou?“  117 

U: „Já se jako snažim, aby se zamejšleli.“ 118 

V: „Hm, dobře.“ 119 

U: „Aby to jako nedělali kvůli mně, i když oni to dělaj kvůli mně, protože jsou tady povinně, 120 

musej tady bejt, že jo, tak..“ 121 

V: „No jo, tak já myslím, že tomu se asi učitel úplně tak nevyhne.“ 122 

U: „Ne to nejde, ten systém je takhle postavenej.“ 123 

V: „Dobře, a co si myslíte, nebo spíš co je podle Vás vůbec smyslem toho školního 124 

hodnocení, k čemu vlastně to školní hodnocení je dobré?“ 125 

(8. 37) U: „No, já si právě myslím, že to hodnocení v současný podobě v podstatě bych řekla, 126 

že vypovídá o tom, jaké je vaše postavení v té skupině, to znamená že, jestli jste průměrní, 127 

podprůměrní, nadprůměrní… tohle to si myslím, že říká to hodnocení dětem, jo.. 128 

V: „Hm.“ 129 

U: …ale myslim si, že už jim tolik nesděluje, jestli se jako, jakej udělali pokrok… 130 

(9.11) V: „Hm.“ 131 

U: …jo, že tam, že to nepostihne to individuální, ten individuální růst, ale jenom to postavení 132 

v rámci tý skupiny.“ 133 



9,18 V: „Jasně, a co z toho Vy považujete za to nejdůležitější, teda co by to hodnocení 134 

mělo pojmout, je to tady ten pohled na svůj osobní rozvoj, na to kde jsem teď, a kde jsem 135 

byl?“ 136 

U: „Jasně, když to vezmu, že bych jako opustila systém školství a prostě se podívala na život 137 

jako takovej… 138 

V: „To můžete.“ 139 

U: …tak pro každýho člověka, jasně, je dobrý mít trošku přehled, jak jsem na tom v té skupině, 140 

to si myslím, že je dobrý, ale zároveň bych měla bejt teda nějakým způsobem oceňována třeba 141 

za tu… teda, jestli jsem udělala nějakej pokrok, třeba jestli se snažim, nebo jestli ty známky 142 

mám zadarmo. Já jsem slyšela, že teda na nějakym, nebo jestli to byl ten pražskej soukromej 143 

gympl, že mají kromě známek ještě písmena, a že tam maj vlastně, a že ta známka – snad od 144 

jedničky do deseti, ale nevim, že oni dostanou číslo, k tomu dostanou písmeno a to písmeno 145 

aspoň vyjadřuje tu snahu. Třeba někdo nedělá vůbec nic a má jedničky jako náš Luky, takže 146 

ten by mohl mít, kdyby tam bylo A, B, C, D klidně déčko, protože on nedělá nic, jo. Ale někdo 147 

třeba má ty trojky, ale snaží se, tak aspoň tak jako… 148 

V: „Jasně.“ 149 

U: …třeba aspoň vyjádřit, krom těch čísel, ještě něco, jako.“ 150 

V: „Takže tam je vlastně dvojí hodnocení - nějaké té situace, toho výkonu, nejenom jak 151 

jsem uspěl, ale jaký to je vzhledem k tomu, co bylo.“ 152 

U: „Jakou práci jsem vlastně vynaložil k tomu, abych to získal, myslim že by to, že ty známky 153 

jsou málo, ale při představě psát dvacet šest slovních hodnocení, to bych jako.. to už nevim, to 154 

už teda nevim, kdy a jak jo.. ta práce, aby to mělo hlavu a patu ale..“ 155 

(11.08) V: „No, tak každý, každé to hodnocení má asi nějaká svoje úskalí a svou náročnost, 156 

no. A liší se nějak pro Vás hodnocení třeba ve vlastivědě nebo v prvouce, podle toho v jaké 157 

jste třídě, třeba od hodnocení v literární výchově nebo v nějakých jiných předmětech?“ 158 

U: „Tak třeba..“ 159 

V: „Hodnotíte jinak?“ 160 

(11.24) U: „Pro mě je nejsnazší hodnocení čeština, matika.“ 161 

V: „Hhm.“ 162 

U: „Protože tam opravdu máme hodně známek a ty děti tak nějak jasně vědí, za co ty známky 163 

jsou, nebo vědí, v tý vlastivědě taky, ale mají tam vlastně každej den nějakou pětiminutovku, 164 

e… nasbíraj hodně známek, to znamená, že opravdu mám pocit, že ty děti mám přečtený, jo, 165 

v tý matice, v češtině, kdežto ta vlastivěda, přírodověda mi přijde, to jsou takový předměty, 166 

takový objevovatelský, že tam jako by se mělo hodně objevovat… 167 



V: „…Ta badatelská činnost nějaká…“ 168 

U: …jako zažívat hodně a to mi zase trošku nejde úplně dohromady s tím, že pak musíte 169 

vytvořit test, s nějakejma otázkama, na který třeba ty děti, u některých já vím, že je to zajímá, 170 

že jsou do toho zažraný, tak prostě se třeba jako nenaučej, nebo jim to uletí ta otázka, a pak 171 

jako dostanou dvojku nebo tak, takže tam s tim mám trošku takovej problém že, buď bych teda 172 

jen objevovala, jo, takovou tu zážitkovou metodu a dát jim radši slovní hodnocení, a nebo pak 173 

teda zase najet na to, prostě učebnice, přečtu, výpisek, naučim se a mám, což, jo že, trošku se 174 

mi to takhle jako tluče, což jsme zažívali právě, když jsme měli jako ty centra, prostě že fakt 175 

jsme, myslim, dělali docela zajímavý věci no, ale pak teda jako nebyl ten zápis v tom sešitě, ten 176 

klasickej, že jo, a teď jak z toho vytvořit ten test, abych je mohla oznámkovat.“ 177 

12.51 V: „Hm, takže, řekněme, asi v té češtině, matematice, tam Vy víte zcela jistě, jak 178 

třeba co i hodnotit a vidíte tam nějaké ty rozdíly, a tak, a většinou třeba ta známka, a i 179 

když už jsme říkali, že se snažíte hodnotit samozřejmě i jinak, než jenom tou známkou, a 180 

v tadyhle těch předmětech, právě typu vlastivěda, nebo ta prvouka, tak tam spíš než ty 181 

známky dáváte ještě něco jinýho, nebo třeba ty smajlíky zkoušíte?“ 182 

U: „No já jsem letos právě, jsme si řekli jako že, nebo bylo nám řečeno, že děti by měly mít, že 183 

má ta vlastivěda dvě hodiny týdně dotaci, že by měly mít deset známek za pololetí… to jsem 184 

se jako trošku zhrozila a usmlouvali jsme to na osm jako, a tak se říká, že by to jako nemělo 185 

bejt jenom z těch testů. Takže vlastně já jsem začala vymýšlet, za co by mohly dostat známky, 186 

tak právě jim dávám třeba nepovinné úkoly… 187 

V: „…Ehm…“ 188 

13.45 U: …za a za ty dostanou, když se jim to povede, smajlíka a řekla jsem jim, že za tři 189 

smajlíky maj jedničku.“ 190 

V: „Jasně.“ 191 

U: „Jako za aktivitu.“ 192 

V: „Hm.“ 193 

U: „Jo, nebo teďka jsme dělali, že pracovali s textem jo, že jsem jim vlastně napsala otázky, oni 194 

v tý učebnici hledali odpovědi… 195 

V: „…Hm…“ 196 

U: …a za to teda byli známkovaní, že se snažim jako, nebo teď měli ráno, jsem na to dnes 197 

zapomněla, a pak jsem si řekla, no teď jste tady Vy, tak.. my jsme to dělali už vloni, takový 198 

minutový cvičení, jo, že maj na to téma, který se týká… 199 

V: „To jste naopak měla zapojit.“ 200 

U: …no, já jsem dneska fakt nějaká.. jestli ještě přijdete, tak to dám… 201 



V: „No, budu ráda.“ 202 

U: …a voni prostě vědí, že hovořej na to téma a já totiž nikdy pak nevim, jak je mám za to 203 

hodnotit, jak je mám známkovat jo, jestli mám jako stanovit třeba, tak musí tam být aspoň třeba 204 

pět informací.“ 205 

V: „Hm.“ 206 

U: „Jo, nebo budu hodnotit to, jak mluví souvisle, jak zaujme ty lidi, to je vlastně strašně těžký 207 

to ohodnotit, takže se přiznám, že i z tohohle důvodu, že letos jsme to ještě nedělali, já jsem 208 

říkala, že… 209 

V: „Náročnost práce.“ 210 

U: …ale to jsem jako.. ona nás na to navedla jedna maminka, která se ptala.. A Vy dáváte jako 211 

známky jenom za písemný věci?... a já jsem říkala no tak vlastně jako skoro jo a to je takovej 212 

chlapeček, kterej nerad píše, tak jsem říkala, že by to mohli dostat i za to mluvení a zase klasický 213 

zkoušení mám pocit, že sebere hrozně času, když jako bych zkoušela děti u tabule, kdežto ta 214 

minutka, že je jako taková…“ 215 

V: „…Je to takový rychlejší.“ 216 

U: „Takže jako já pořád hledám v tý vlastivědě, přírodovědě, vůbec to není tak, že bych měla 217 

jasno.“ 218 

V: „Takže tady zkoušíte hodnotit nejenom za to, že má správný zápis, ale za to že dobře 219 

napsal test, ale hledáte vlastně, kde co navíc, aby…“ 220 

U: „Hledám, kde by se dalo ohodnotit, jo, je to tak, že hledám no.“ 221 

(15.30) V: „Potom se zeptám, i když to už jsme také trošku nakousli, že je pro Vás to 222 

hodnocení jako hodně náročné, že Vás to až třeba i vyčerpává, Vy jste to nazvala noční 223 

můrou…“ 224 

U: „No, jak se blíží to vysvědčení, tak opravdu jako člověk strašně zvažuje a jako, ne že by to 225 

bylo fyzicky náročný, ale jako pořád to máte v tý hlavě, pořád vám to tam běží a je strašně těžký 226 

se pak třeba rozhodnout jo, tak v tomhle směru je to pro mě…  227 

V: „..Ehm…“ 228 

U: …náročný, abych třeba… 229 

V: „…Takže třeba ke konci toho období, kdy už…“ 230 

U: …kdy už jde do tuhého, tam si to musím dát do tý jedný známky… 231 

V: „Ehm.“ 232 

U: …jo a tou jednou známkou vyjádřit to… 233 

V: „To všechno, ten celek.“ 234 

U: …to všechno, tak asi to je pro mě těžký.“ 235 



(16.14) V: „A je pro Vás, tak tohle by se dalo říct, že je takové obecně náročné někdy, 236 

většinou ke konci toho období. A třeba, považujete za náročné teda hodnotit v některých 237 

těch předmětech spíš, že byste to vyloženě řekla?“ 238 

U: „No, tak hlavně ty výchovy, já teda jsem najela na systém, že jim dávám jedničky, voni jako 239 

teda dělaj všechno tak, jak maj.“ 240 

V: „Ehm.“ 241 

U: „Nejsou tam, že by nechtěli to dělat, nebo nechtěli, tak prostě někdo zpívá líp.“ 242 

V: „Prostě mají své dny.“ 243 

U: „Jo, já v těch výchovách dávám jedničky, abychom tu žákovskou měli naplněnou tim počtem 244 

známek, co maj, tak se přiznám, že si nedělám nějaký ty, jako vrásky z toho, a čeština, matika 245 

se mi hodnotí dobře tam jako, no, a asi nejtěžší je ta přírodověda, vlastivěda.“ 246 

V: „Jasně, tam, kde hledáte trošku.“ 247 

U: „Tam, kde hledám.“ 248 

V: „Když Vás čeká nějaká další hodina, ať už z vlastivědy, literatury, z čehokoli, 249 

stanovujete si nějaké cíle před hodinou, kterých v té hodině chcete dosáhnout?“ 250 

U: „Hm, hm, no, tak já si jako asi, spíš si stanovim to téma, jo, že abych si řekla konkrétní cíl, 251 

to jako, to asi to jako moc, nějak jestli nemám čas se tím zabývat, nebo nevim, prostě fakt si 252 

stanovim spíš to téma a řeknu si, no tak chceme to procvičit, nebo chceme se o tom dozvědět, 253 

co nejvíc, jo, a zároveň nechci třeba, aby se nudili, jo.“ 254 

(17.49) V: „Tak řekněme, máte představu, když si stanovíte téma, o tom, s čím by ti žáci 255 

na konci hodiny měli odejít.?“ 256 

U: „No, ne vždycky, to se přiznám.“ 257 

V: „Vždycky není ta představa, dobře a teď ještě teda trošku malinko jinam, nebo jestli 258 

když byste takhle přemýšlela nad tím tématem, nebo občas - já předpokládám, že vždycky 259 

si asi teda ten cíl nevymýšlíte, ale většinou si myslim, že třeba Vás napadaj ty věci, které 260 

bysta chtěla, aby ti žáci nějak pojmuli během hodiny. Přemýšlíte nad tím, co je cílem pro 261 

Vás, pro žáky, nebo i pro obojí? Jestli se zamyslíte taky někdy nad sebou, co byste Vy 262 

chtěla, pro Vás aby z té hodiny tak nějak vyvstalo, nebo jenom pro ty žáky, nebo jestli se 263 

zamýšlíte jak nad vámi, nad sama sebou, nebo i nad celou tou třídou.?“ 264 

(18.40) U: „Tak asi jako pro mě je mym cílem, pro mě, abych cejtila, že ty děti jako jedou, jo, 265 

že je to polapilo, jo, a že to nebyla zbytečná hodina.“ 266 

V: „Jasně.“ 267 

U: „Protože ono těch zbytečných hodin je strašně moc, takže, takže já vlastně jako celá, to je 268 

vlastně asi možná vysokej cíl, aby aspoň třeba část tý hodiny ty děti jako bavila a teď jako 269 



v těch vlastivědách, přírodovědách mám teda cíl, abych jim to jako řekla všechno dobře, jo, 270 

protože ono přeci jenom už třeba v tý pátý třídě je tam takových věcí odborných…“ 271 

V: „Detailnější práce.“ 272 

U: „No ,je to těžký.“ 273 

V: „Jo, to chápu.“ 274 

U: „A pak mám pořád to v hlavě nějak zakódovaný, co po nás vždycky chtěli všichni inspektoři, 275 

jo, aby se ta, aby ta hodina měla nějakou strukturu, aby to teda nebylo pořád jedno a to samý, 276 

tak to se snažim, aby tam třeba byli v těch dvojicích, nebo skupinách nebo sami, aby to nebyla 277 

jako nuda, to je jako můj asi vlastně můj cíl, aby to nebyla nuda, abychom se třeba i zasmáli, 278 

abychom, aby ty děti řekly něco.“ 279 

V: „No, tak ona je to vlastně pak taková motivace pro Vás dál, když Vy si stanovíte 280 

takovýhle cíl, tak pak vidíte, že ti žáci jako jedou, jsou zapojení, tak to je pro Vás to…“ 281 

U: „Ano, a když vidim tohle, tak si říkám, jo, stálo to za to, jak si to připravujete no.“ 282 

(20.02) V: „Tak získáváte další elán a nadšení do práce a to je moc dobře, to je moc dobře. 283 

No, a další, co bych se Vás zeptala, jestli ty cíle nějaké sdělujete žákům, než začne hodina, 284 

jestli teda jim říkáte, co se po nich chce?“ 285 

U: „No, většinou jim jako říkám, co bude náplní, že jim třeba řeknu, tak třeba v češtině jsem 286 

jim říkala, že si, že budou psát pětiminutovku na bě, pě, vě, mě, protože jsme to probrali, a pak 287 

že se vrhneme na novou látku přípony ný a ní, takže takhle většinou je jako seznámim s těma 288 

tématama, to je seznámim, a pak třeba někdy z toho vyleze, že řeknu tak, a dneska chci 289 

vyloženě, abyste odcházeli a uměli narýsovat kolmici, jo, nebo jako, jako, ale musím říct, že… 290 

V: „Jasně, úplně explicitně.“ 291 

U: …je pravda, že na tohle jako často zapomínám, nebo jako fakt to téma překryje ten cíl, ale 292 

že kdybych měla ten cíl, že to je pak jednodušší mnohem.“ 293 

V: „Hm.“ 294 

U: „To, že prostě si můžu odškrtnou nebo ne a ty děti taky, pro ně je to samozřejmě jasnější, 295 

oni čím jasněji vidí, co mají dělat, tím je to pro ně jednodušší, že vědí mám hotovo, nemám 296 

hotovo… 297 

V: „…Vím, kam směřuji…“ 298 

U: …jakože můžu.“ 299 

(21.22) V: „Jasně a tušíte, jak často, zhruba, takhle ty cíle alespoň trošku, z části, žákům 300 

sdělujete? Je to každou hodinu?“ 301 



U: „Takhle, co se týká tý náplně tý hodiny,  tak to se snažim,  tak já nevim, 80, 90 procent, že 302 

to docela jako, že vždycky začínám hodinu tím, že co nás, co nás ten den, tu hodinu čeká, aby 303 

měli nějakou představu, takže dejme tomu 80 procent.“ 304 

V: „A jakým způsobem tohle to probíhá? Vždycky to Vy nějakým způsobem těm dětem 305 

sdělíte nebo to třeba vyvstane během té výuky, nebo na konci se to shrne?“ 306 

U: „No, většinou, já se přiznám, že já jsem ten dominátor, kterej jim řekne, že takhle to bude, 307 

no…“ 308 

V: „Přesvědčujete se někdy o tom, že žáci těm cílům rozumějí, že vědí co, co se po nich 309 

chce?“ 310 

(22.31) U: „No, já si myslim, že to ono, to je samo, že to je vidět, člověk asi ani nemusí úplně 311 

dolovat, protože vidíte, jak oni pracujou, jestli jako když ta třetina nebo když polovina třídy 312 

jako kouká, neví, tak asi něco bylo sděleno nejasně, takže vono, to bych řekla, že to vyplyne 313 

samo z tý situace… 314 

V: „Jasně.“ 315 

U: …z tý práce, nebo že to, že ten, kdo to chce vidět, tak to vidí, že to třeba nefunguje tak, jak 316 

on si myslel, že to nevyjádřil přesně.“ 317 

V: „Jasně, když by to třeba pro Vás zrovna nevyvstalo z tý situace, občas prostě si 318 

nevšimnete hnedka, že někde někdo v tom plave, máte na to nějakou taktiku, kterou byste 319 

na to přišla?“ 320 

(23.14) U: „No, tak jako v podstatě, my obcházíme tam ty přední řady, to jsou ty děti s těma 321 

papírama, tak ty teda jako obcházím, aby, jako jestli, jestli to pochopily vyloženě, to znamená, 322 

jako individuálně se zeptat těch dětí, takhle, takhle to dělám, no, tim že dám takhle tu otázku a 323 

nebo když vidím, že vlastně, no vlastně buď kladu otázky, že se zeptám jednotlivě, nebo teda 324 

když vidím, že hodně tápou, tak položím otázku celý třídě a oni třeba řeknou, že jako vlastně 325 

nevědí a vrátíme se k tomu, že si vlastně řekneme, co se po nich chce, takže asi tím vyptáváním, 326 

buď pozorováním, anebo vyptáváním… 327 

V: „Hm.“ 328 

U: …individuálně, anebo pak teda že celá…“ 329 

(24.07) V: „Tu kolektivní, ehm, dobře.. e.. Jak zjišťujete, že žáci těch cílů dosáhli?“ 330 

U: „Ehm, hm..“ 331 

 V: „Jaký na to máte postup, jak to zjistíte?“ 332 

(24.19) U: „Tak vlastně úplně nejlepší je, když jim právě jasně řeknu, co já po nich budu na 333 

konci chtít, co by mělo být nějakým tím výstupem, jo, že tohle to zodpovědí, tohle to napíšou, 334 

tohle to tady přednesou před tabulí a úplně nejlepší je, když třeba ještě jim napíšu na tabuli raz, 335 



dva, tři, čtyři, tyhle ty čtyři úkoly máte splnit a teď vlastně, když teda buďto to kontrolujeme 336 

hromadně, tak si můžeme fajfkovat, anebo teda já fajfkuju, když to kontroluju sama, když je to 337 

něco písemnýho, tak si pak jako odškrtám, jestli to maj nebo ne, na to jsem najela v geometrii 338 

teďka, že jsem jim dala vždycky opravdu třeba šest úkolů v geometrii a každej ten úkol jsem 339 

tam odškrtla, zhodnotila, takže přesně bylo vidět, jestli ten krok udělali a fakt si jako 340 

uvědomuju, že čím jako jasněji, konkrétněji jim to řeknete, tím líp se to pak kontroluje, takže 341 

to opravdu teda funguje to.“ 342 

V: „Dobře.“ 343 

U: „Tohle je ten mechanizmus.“ 344 

(25.19) V: „To je dobře, to si myslím, že je pak naprosto v pořádku, kor když je to 345 

osvědčené pro Vás. Vysvětlujete někdy žákům co, proč a jak budete hodnotit, nebo co 346 

hodnotíte, vědí to někdy dopředu?“ 347 

U: „Hm, ehm, ano.“ 348 

V: „Mate nějaký příklad?“ 349 

U: „Třeba teďka jsme psali do slohu, takže jsem jim říkala, že budu hodnotit dvě věci, že budu 350 

hodnotit jednak pravopis a jednak smysluplnost… 351 

V: „…Ehm…“ 352 

U: …toho sdělení, což vlastně pravopis je pro ně jasnej ..e.. a tam třeba, do tý smysluplnosti, 353 

sem třeba řekla, že ty věty na sebe musí nějakým způsobem navazovat, že to nemůže být šest 354 

jednotlivých vět, jako šest hesel, který by vykřikl, že to musí mít nějakou návaznost, takže to 355 

věděli, že budou dvě známky, nevim třeba, je pravda, že nevim, jestli někdy úplně pochopí 356 

význam toho - musí ty věty na sebe navazovat, že jo..“ 357 

V: „Jasně, no, ta smysluplnost textu.“ 358 

U: „To si nejsem jistá a vim, že třeba k někomu to asi nepronikne.“ 359 

V: „On je to takovej abstraktní pojem pro ně, jako co to je, že jo.“ 360 

U: „Nejhorší, čím abstraktnější pojmy, tím je to těžší, jo, takže nebo v těch pracovkách jsem 361 

říkala, že tak budu hodnotit, jestli jste to stihli, jestli to je čistý ta práce, jestli je to propletený, 362 

jak to propletený má být, jo.“ 363 

26.50 V: „Takže Vy žákům sdělíte, co po nich chcete, co budete hodnotit, aby se na to 364 

mohli připravit.“ 365 

U: „No, snažím se ten konec, ale je to, že jo, lepší.“ 366 

V: „A vědí někdy i jak Vy to budete hodnotit, znají Vaše postupy?“ 367 

U: „Dopředu jako, třeba za počet chyb jo?“ 368 

V: „No, třeba.“ 369 



U: „Tak oni vědí u těch pětiminutovek, tam právě to máme jako daný, za kolik chyb je jaká 370 

známka, u těch velkejch písemek z češtiny, z matiky, a vědí to ve vlastivědě, tam vlastně vědí, 371 

že za jednu chybu je jednička, dvě, tři chyby dvojka, čtyři, pět chyb trojka, a pak, takže to vědí, 372 

to voni jako vědí a ještě vědí, že může bejt otázka úplně dobře, úplně špatně anebo z půlky 373 

dobře, takže zas jako tam to vědí, tam teda u těch testů to řešim takhle stejně, třeba když je 374 

velkej test z matiky z češtiny, tak já teda nejdřív jako nemám daný body, že bych dopředu řekla, 375 

že za tolik bodů bude jednička, dvojka, já se přiznám, že to vždycky všechno opravim, a pak 376 

nějak vždycky ještě zvažuju, kam až bude jednička, co bude dvojka, co bude trojka, takže … 377 

V: „Už zase posuzujete co…“ 378 

U: …potřebuju teda vidět nejdřív všechny ty práce, a pak teprve, možná to není dobře, nevim, 379 

ale jako mám to tak.“ 380 

V: „Jasně, hm.“ 381 

U: „Ale vědí většinou, takže tam nevědí, že když udělaj dvě chyby, že to bude ještě dvojka, 382 

jako v těch písemkách.“ 383 

(28.06) V: „ Ale jinak přibližně asi už znají, jak postupujete nebo…“ 384 

U: „Jako vědí, že když třeba mají jednu, nebo ve velkejch testech i víc, tam je těch chyb 385 

vždycky, ale vždycky za jednu chybu je ještě jednička a když je to třeba přísnější, že už je to 386 

nějaká stará látka, tak jim řeknu - tak a dneska je za jednu chybu už dvojka, jo, aby prostě 387 

věděli.“ 388 

(28.23) V: „No, a teď teda ještě k té poslední podčásti, jestli když už žáci vědí, co budete 389 

hodnotit, dozvědí se někdy proč, nebo sdělíte Vy jim někdy, proč vlastně po nich chcete, 390 

aby tohle to měli tak a tak, a proč to budete hodnotit?“ 391 

U: „No, ale jo, někdy jo, protože mě samotnou, jako já vim, že těm dětem jde v hlavě pořád, 392 

proč to musíme dělat, že jo.“ 393 

V: „Hm.“ 394 

U: „Mám dva syny a to je proč, vždyť je to k ničemu, takže vim, že někdy, spíš jim jako říkám, 395 

proč to musej jako dělat, nebo proč to dělaj do života, co jim to přinese do života, ale asi proč 396 

zrovna hodnotim tohle to, no, tak to jsem asi tohle to nepoužila tenhle ten.. budu hodnotit tohle 397 

to, protože si myslim, že já nevim..“ 398 

V: „Jasně.“ 399 

U: „Jo, tak to jsem asi nepoužila, jako to proč.“ 400 

V: „Je to celkově, co bude dál prostě, ehm, dobrá. Potom bych se chtěla zeptat, jestli někdy 401 

používáte kritéria toho hodnocení a v případě že ano, jestli máte nějaký příklad?“ 402 



U: „Hm, kritéria hodnocení, ehm, no tak, vlastně jako já vim, že asi jediný kritérium 403 

v hodnocení jsou ty chyby, takže počet chyb je hlavní kritérium hodnocení u těch písemných 404 

prací, tam se to odvíjí jako od těch chyb, když pak třeba řeknu co hodnotíme, když se dělají 405 

služby, po čtrnácti dnech měníme služby, tak zas máme zhodnotit, jako i s dětma, tak se všichni 406 

zapojujou, jestli to dělali perfektně, tak přinsla holčička bonbonky a dostávaj pět bonbonů, když 407 

jako hůř, tak čtyři, tři, dva, jeden bonbon, e…“  408 

V: „A určuje někdo to, co je to to perfektně?“ 409 

U: „No, to jsme si řekli na začátku, že perfektně znamená to, že já se o to nemusím vůbec starat 410 

a ta služba funguje, jo, a pak se většinou ptám, ale na názor těch, co to dělali sami, jak by se oni 411 

ohodnotili, a pak teda těch ostatních dětí, jestli si všimly toho, jak to fungovalo, protože já se 412 

přiznám, že někdy třeba nevím, jak to ohodnotit, jo, takže tam třeba to hodnotíme takhle, jo, že 413 

třeba každej přispěje nějakým názorem, a že třeba oni to pak vlastně jako přijmou, tak to jsou 414 

hodnocený, ale jinak asi ty chyby vlastně.“ 415 

V: „A někdy třeba, když ..e.. když žáci pracují sami, já nevím, třeba mě napadá práce 416 

s textem někde v nějaké literatuře nebo tak, dostávají třeba tam nějaká ta kritéria, jestli 417 

vědí, co teda musí odvést tak, aby ta práce byla hodnocena tak a ne jinak?“ 418 

U: „Ee.. no, ono vlastně i v tý práci s textem, já to vždycky jako udělám tak, že vždycky, když 419 

tam připravím ty otázky, tak stejně zase po nich chci, aby ta odpověď byla správná, že jo, takže 420 

oni vědí, že.. to je stejný, jak s těma písemkama, že správná odpověď je dobře, špatná odpověď 421 

je chyba, takže je to zase převedený na ty chyby, teď třeba vím, že měli problém, to jsem dala 422 

úkol, kterej jsme dělali vloni, letos poprvé, že měli text, měli sami vytvořit otázky, který 423 

začínaly slovem kdy, kde, kdo, kam a ta odpověď bude nalezena v tom textu, jo takhle že třeba 424 

o Rumcajzovi, tak tam bude - Kdo šel s Mankou na trh?... 425 

V: „Hm.“ 426 

U: …a voni vytvořej tu otázku a tam teda jako hodně tápali a tam mám jako takovej vroubek, 427 

že jsem to oznámkovala, ale že jsme to už jako nerozebrali, protože jako představa toho, že to 428 

budeme jako rozebírat, vlastně byla pro mě tak těžká jo, tak jako, fakt těžký, tam se člověk cejtí 429 

tak jako nejistě, tam jsou takový niance jo, že jsem to opravovala a říkala jsem – tohle to jako 430 

není úplně ono, tak jsem to dala třeba za půlku bodu, jo, takhle a vstupovat do debaty s těma 431 

šestadvaceti dětma, jako, že jo, to není, to jako vůbec jednoduchý tohle, proto se vlastně dělaj 432 

třeba ty testy, že tam to je jednoduchý.“ 433 

V: „Hm, prostě jasně zadaný..dobře. Myslíte si, že by se žáci měli hodnotit navzájem?“ 434 



U: „No, měli by si, myslim si, že by se měli učit si sdělovat konkrétní věci, co se povedlo a 435 

konkrétní, co by mohli zlepšit do příště, ale nevidět v tom to, že jako hodnotit dobrej, špatnej, 436 

ale konkrétně.“ 437 

V: „A proč ano, proč by se měli hodnotit vzájemně?“ 438 

U: „Protože si myslim, že když to hodnocení je objektivní, že to ty děti, když tomu chtěj 439 

naslouchat, že je to může posunout někam, že jednak když je za něco pochválej, tak je to potěší, 440 

řeknou si, jo je to dobrý, má to cenu, a pokud jsou ochotný naslouchat tomu, že jim řekne, no 441 

ale příště bys mohl mluvit hlasitěji… 442 

V: „Hm.“ 443 

U: …nebo příště… a on si to vezme k srdci, tak ho to může posunout dál, takže si myslim, že 444 

by se měli naučit se navzájem hodnotit, protože ono by to nemělo být tak, že to hodnocení 445 

dostanou jen od toho učitele, ale protože právě aby nebyli závislí jenom na tom učiteli, proto 446 

by mělo být hodnocení od všech i od těch dětí a hlavně sami od sebe.“ 447 

V: „A máte nějaký důvod, přesvědčení, proč by to hodnocení nemělo probíhat takhle 448 

navzájem od těch dětí?“ 449 

(33.43) U: „No, tak to je.. ten důvod byl ten, že to hodnocení samo o sobě.. nikdo není rád 450 

hodnocen obecně v životě, jako kdybyste šla po ulici a někdo řekne - no ty vaše kalhoty, ty vaše 451 

boty, čepice jde, zbytek je hroznej.. všichni jsme strašně choulostiví na to, když nás někdo 452 

hodnotí a vlastně v dospělosti už nás tolik lidí nehodnotí. možná náš nadřízenej a vždycky si 453 

myslim, že jsme z toho vždycky ve stresu, když nás má někdo hodnotit, jo, takže to si myslim, 454 

že to je ten obecnej důvod, proč to hodnocení třeba ne, jo, ale v rámci tohohle systému, si 455 

myslím, že to asi, asi nejde.“ 456 

V: „Dobře. Dáváte žákům možnost k tomu, aby mohli teda ohodnotit hlavně svůj výkon?“ 457 

U: „Hm, tak já si myslím, že jak jsem říkala, formou těch smajlíků, nebo formou toho přihlášení, 458 

nebo jak jsme pracovali v těch centrech, tak tam byla přímo kolonka i k tomu, že se jako 459 

hodnocení, jestli jako jak se jim pracovalo a samozřejmě, že někdo napsal pracovalo se mi 460 

dobře, pracovalo se mi špatně, ale někdo už byl schopen třeba napsat jako, jo, dneska třeba v tý 461 

skupince mi šlo dobře stříhání z papíru, takže to si myslim, že k tomu jsou docela vedený, nebo 462 

aspoň ta snaha.“ 463 

35.05 V: „To se cení. Co děláte pro to, aby hodnocení bylo pro žáky užitečné?“ 464 

U: „Hm, no.. no myslím si, že tam je vždycky dobrý, to se stane málokdy, když k tý známce si 465 

ještě třeba s těma dětma o tom promluvíte, aby oni rozuměli, když třeba, hele jako trojka, no 466 

ale minules měl sedm chyb a teď třeba jenom čtyři, je to ještě furt trojka, ale jako dobrý, dát 467 

mu k tomu ještě jako ten dovětek nějakej, jo, a pak teda dělám ještě to, že když jim rozdám 468 



písemky, kdo se chce na něco zeptat, komu je na tom něco nejasný, něco v tý opravě, aby voni 469 

jako měli jasno, proč třeba jsem to považovala za chybu, jo, i když voni mi řeknou, ale já si 470 

myslim, že to je dobře, takže třeba někdy jako diskutujeme o tom, jestli ta odpověď ano nebo 471 

ne, aby aby jim bylo srozumitelný, proč tam maj tu známku.“ 472 

V: „Takže pak řešíte převážně takovou nějakou diskuzí dialogem mezi Vámi a tím 473 

žákem?“ 474 

U: „Že maj takovou možnost se zeptat, a myslím s,i že máme nastaveno ty vztahy tak jako, že 475 

se klidně zeptaj, nebo já jim od první třídy říkám, prosím vás, když najdete chybu, přijďte za 476 

mnou, že jsem vám to špatně opravila, protože to se může stát.“ 477 

V: „Jasně, jste člověk.“ 478 

U: „Je to nastavený opravdu tak, že se můžou ptát, když jim to není jasno.“ 479 

(36.28) V: „Hm, dobře, vzpomenete si na nějaký příklad toho, jak jste žákům třeba v té 480 

přírodovědě nebo prvouce poskytla zpětnou vazbu o tom jejich učebním pokroku?“ 481 

U: „No…“ 482 

 V: „Jestli ano, tak jak ta zpětná vazba vypadla, nebo v jaké situaci proběhla?“ 483 

U: „Já si myslím, že nejčastěji to probíhá právě nějakej ten hovor, třeba jako o přestávce, nebo 484 

když byli  v těch centrech, nebo když je prostě nějaká situace v hodině, že není ta frontálka, že 485 

já bych stála před tabulí, ale prostě třeba mezi nima chodím, jo, a dívám se, co dělaj, tak tam je 486 

pro mě ten prostor, jako buď je pochválit, nebo povzbudit, nebo naopak říct, hele ty to teda 487 

flákáš dneska, takže bych řekla takhle no, že v těch, když ty děti samy něco dělaj a je tam pro 488 

mě prostor, abych já si s nim mohla něco říkat, nebo jsme se mohli bavit, takže asi v těhle 489 

situacích.“ 490 

V: „Jasně, hm, takže když máte Vy čas, tak k nim přijdete a nějakým způsobem, na 491 

základě toho, co vidíte, co dělají zrovna v tu chvíli, tak jim říkáte něco vzhledem k tomu, 492 

jak na tom byli předtím a jinak asi o hodině neříkáte…“ 493 

U: „O hodině, když třeba někoho vyvolám a on mi odpovídá, tak jako, tak jako řeknu, jo, hele 494 

výborně, dobrý, skvělý, tak to zareaguju hned, takovýto když z češtiny se ptám, co to je, já 495 

nevim, třeba podmět, že jo, tak řeknu, jo, to bylo perfektní nebo to není úplně, zkuste to říct 496 

ještě jinak, jo, takže to nastává, a když mě něco hodně zaujme, třeba včera František, protože 497 

děti jako četly básně a všichni to četli jak.. prostě strašně no a František, Franta náš najednou, 498 

von je takovej pomalej a četl to tak, že to vyznělo jak nádherná recitace, takže jsem za ním 499 

potom chodila ještě dvě hodiny, říkala ty jo Franto, to bylo jako výborný, jak jsem byla taková 500 

unešená a bylo vidět, že on neví, co s tím, tak, tak.“ 501 



38.36 V: „Dobře, jak si myslíte, že ta zpětná vazba, podle Vašeho názoru, ovlivňuje činnost 502 

nebo průběh toho vyučování nebo učební pokrok těch žáků, jaký vliv má ta zpětná 503 

vazba?“ 504 

U: „No, já si myslím, že teda jako velikej že, protože když jí nebudu dávat, tak oni si myslej, 505 

že je mi to jedno, že, takže to je vlastně úplně jedno, jak to bude a jsou tam, už tam zbejvaj 506 

jenom ty známky jo, kdežto když dám nějakou a teďka myslím zpětnou vazbu kromě těch 507 

známek jo… 508 

V: „Hm.“ 509 

U: …tak to oni viděj, ale myslím si, že ta odezva toho učitele na to, že to dítě něco dělá, a ten 510 

učitel zareaguje právě v tu chvíli nějak, to si myslím, že je strašně důležitý, že to vytváří nějakej 511 

základ těch vztahů v tý třídě, že to nemůže bejt o tom, že ten učitel to jenom jako odučí, dá 512 

známky a nereaguje, že jo.“ 513 

V: „Hm, jsně.“ 514 

U: „To je pro mě takovej základ toho, ta interakce s těma dětma.“ 515 

V: „Dobře, máte povědomí o tom, jak žáci s tou zpětnou vazbou dál nakládají? Jak s těmi 516 

informacemi, které získaj, jak s tím pracují?“ 517 

U: „To právě nevím, to by mě jako často zajímalo.“ 518 

V: „Nebo, jak reagují, nejdřív, jak reagují na Vaší zpětnou vazbu, ale potom i jak s tím 519 

nakládají.“ 520 

U: „Jo, takhle, jsou třeba i děti, který jako třeba i tu pochvalu, voni jako vlastně třeba těžce 521 

přijímaj pochvalu, jo, že když je člověk jako pochválí, tak oni najednou jako nevědí, jako co s 522 

tim, jo.“ 523 

V: „Nějakej stud.“ 524 

U: „Nějakej stud vlastně, za to že jsou jako takhle vychváleni, no, a pak samozřejmě si, a to zas 525 

beru podle svého, že jako člověk je sprdne za něco, jo tak to si myslim, že oni si myslej svý 526 

určitě, když je to asi hodně jako opodstatněný, tak to asi vezmou, jo, ale jako nevim, jo, 527 

nemám… to jsou spíš moje domněnky, tak já to beru ze svého hlediska, že když mě někdo jako 528 

seřve nebo řekne ty to děláš špatně, tak co to asi se mnou udělá.“ 529 

V: „Jasně, takže ty reakce jakž takž projevují, to je asi docela taková běžná vlastnost 530 

lidská bych řekla, nějakým způsobem zareagovat, ať už gestem, pohybem těla, nebo 531 

slovně.“ 532 

U: „A je pravda, že když jako někoho hubuju, že to tak jako spíš spolknout, třeba tady ten 533 

Tomáš, ten se bude vždycky divit a Tomáš, to je asi fakt, že si nedovolej moc jako nějak, voni 534 

jako ví, že můžou remcat, když je nějaká legrace, jo, že to máme nastavený.“ 535 



V: „Jasně a to jak dál teda pracují s tou zpětnou vazbou, to nevíte, jak.?“ 536 

U: „To nevím, to fakt jako tohle to..“ 537 

V: „Jestli si to vezmou k srdci a dělaj na tom.“ 538 

U: „Tohle to nevim, to si myslim, že kdybychom jako právě pronikli do duší těch dětí, tak se 539 

nám bude pak dělat všechno snáz, ale takhle to oni si to, já nevim, já si myslim, že oni si to 540 

odnášej v sobě.“ 541 

V: „Dobře tak jo, já Vám mockrát děkuji za Váš čas.. „ 542 

 543 

Poděkování, poslední ujištění o anonymitě a o tom, že rozhovor bude sloužit pouze k 544 

vědeckým účelům, rozloučení. 545 

  546 



Příloha 7 

00:00 no že maj děti, každej má vlastně takovej velikánskej sešit a do toho sešitu oni jak maj 1 

ty kritéria těch smajlíků jako jo, že ví, co kterej smajlík znamená a vlastně to maj jako tu..vždycky 2 

formou otázky, jo že třeba žlutý smajlík je třeba - pracuješ vždy samostatně, soustředíš se na práci, 3 

používáš jako minimálně pomoc paní učitelky nebo druhých, takže já to mam jako takhle rozepsaný v 4 

těch otázkách, no a oni jako n základě toho si vždycky vyberou nějakýho toho smajlíka, kterej vlastně 5 

odpovídá tomu, jak se jako za ten celej tejden zhodnotili, no a maj vždycky za úkol si namalovat toho 6 

smajlíka, toho můžou tak jako různě vyměňovat, ale hlavně tam tu barvičku jako musí dodržet, no a 7 

pod to jako píšou, že to jako rozepíšou ve větách, co se jim dařilo jako, nejdřív si vždycky řeknem, co 8 

všechno jako jsme za ten tejden probrali, co se jim dařilo, v čem by třeba jako chtěli ještě jako nějak 9 

rozvinout, no a pak vždycky maj ještě úkol, aby si všimli někoho, koho by chtěli pochválit. za cokoliv 10 

jo. a nemusí to bejt jako jenom ve třídě, ale jako třeba i doma, že se jim něco podařilo v rámci třeba i 11 

kroužků, aby měli takovejten pocit jako že se jim jako daří a v čem by se chtěli zlepšit. no a potom 12 

vlastně si to vzájemně, vždycky si to daj jako na koberec a čtou si to vzájemně a potom si třeba řeknou 13 

jako když máme potom ten společnej kruh, tak si říkají jako, já bych rád slyšel tady to hodnocení nevim 14 

pepíčka, protože ten to má hrozně hezký jako, tak jestli by to mohl přečíst nahlas. takže jako vždycky 15 

si to tak jako přečtou a nebo třeba někdo chce přečíst sám jo. 16 

02:00 nebo teď to zase dělaj tak, že jako chtěj mít překvapení pro ty ostatní, takže zavřou ten 17 

sešit jako jo a jen tak namátkou prostě si děti vyberou. a nebo když je hodně času, tak to třeba přečtou 18 

uplně všechny ty děti, takže je to takový jako milý to sezení, je to teda opravdu na tu celou hodinu no. 19 

a děláš to teda každý týden? každý týden, jednu hodinu v ten pátek no. to se v zahraničí dost často 20 

dělá, že se věnujou prostě..no..a týká se to teda i učiva? jojojo, taky..a nebo to zní obecně? jako 21 

obecně, ale vždycky si hlavně jako řikáme, co všechno jsme se tenhle týden naučili, v čem jako třeba 22 

víme, že byla trošku potíž nebo třeba když máme i dramaťáky nebo skupinový práce, tak i na ty jako 23 

nezapomenem. že tam vždycky jako včleníme, tak jestli jako ty role zvládli nebo jako v čem by se ještě 24 

chtěli vylepšit. ten sešit jim zůstává? ten sešit jim zůstává. a ten máme potom k těm konzultacím. že 25 

potom rodiče vidí, jak se jako zlepšujou. a opravdu jako ty začátky byly prostě takový jako trochu 26 

děsivý, protože tam fakt jako psali hrozně malinkato, prostě namalovali někde smajlíka a napsali 27 

jenom třeba jednu větu a teď prostě jak se do toho dostávaj a jak je to víc baví a baví, protože oni se 28 

jako tak trošku předhání jako kdo bude mít lepšího toho smajlíka, jako vykreslenějšího, a hlavně kdo 29 

bude mít takovej poutavější jako text jo, protože zjistili, jak si to četli navzájem, tak zjistili, že třeba 30 

někteří to podaj prostě hrozně hezky, takže se chtěj jako dorovnat těm ostatním. a to je hrozně hezkej 31 

takovej moment jo, kdy ty děti se vlastně zároveň hodnotí i v tomhle, no a hrozně jim to pomáhá teda, 32 

ve všem. jo a můžeš to nějak vyjádřit, v čem jim to pomáhá? 33 

04:00 no pomáhá jim to i v tom..za prvý se jim rozvíjí ta slovní zásoba, potom daleko líp už i 34 

píšou, ty věty, protože oni psali ze začátku tak jako heslovitě, tak teď píšou už i ve větách, už se pídí i 35 

po tom, jaký íčko se píše třeba, protože ještě nemáme vyjmenovaný slova, tak jaký íčka se jako píšou, 36 

takže už je to jako zajímá, už to chtěj mít bez chyby, už to neni takovýto, že jim je to vlastně jedno, no 37 

a hlavně jako i jim to pomáhá v tom, že dokážou tu svoji myšlenku už jako líp zaznamenat, jak jako 38 

oni to vnímaj, že často právě já jsem se i snažila při tom hodnocení, když jsme měli ve druhý třídě, tak 39 

jsme si to říkali slovně, ale vždycky jsem se snažila, aby jako neodpovídal každej stejně, jako dobrý, 40 

všechno se mi dařilo, ale aby to jako trošku rozved, jako proč, co přesně jako a za co by toho druhýho 41 

chtěl pochválit jo. takže takhle jsem se snažila, ale přeci jenom to září najeli zase na takový ty 42 

zkratkovitý, jako dobře, všechno se mi dařilo a tak jako vždycky to tak shrnuli do jednoho, no a teď už 43 

si vybírají, už je to takový, že v tom hledaj ty svoje úspěchy no. takže si myslíš, že je to realistický 44 

hodnocení? a je to formulováno pozitivně. je. všechno. a musím říct, že teda oni vždycky navzájem, 45 



to je hrozně hezkej moment, když se jako chválí ty děti, tak oni jako se musej dívat do očí a musí to 46 

vlastně číst tomu dotyčnýmu, koho chválí, takže to maj i tak, že tu poslední větu, která je třeba 47 

věnovaná tomu jednotlivci, jako že by chtěli pochválit toho a toho, tak musí vždycky napsat jako 48 

oslovení, jako třeba janičko, chtěla bych tě pochválit za to a za to, jo takže i to se v tom jako učí. a je 49 

to takový jako milý, je to adresný, ty děti jako ví a oni za to si jako děkujou vzájemně 50 

 06:00 a hrozně je to těší. tak je to takovej hezkej moment v tu chvilku. a pomáhá jim to teda 51 

taky nějak v tom učení si myslíš? nebo to tam zatím nesleduješ? tak asi jako uplně ne, jako oni 52 

vždycky napíšou, že často se jim spíš dařily takový jako ty předměty jako výtvarka, tělocvik, spíš takový 53 

ty jako umělecký, ale to že třeba ta čeština, nebo ta matika, tak to jako..někdy jo, někdy řeknou, spíš 54 

tu matematiku, jako že tam se jim daří, to počítání, ale jako v tý češtině..ono je to asi pro ně těžký to 55 

zformulovat jako co přesně se jim daří, oni ví, že třeba dokážou doplnit tvrdý měkký íčko po tvrdých 56 

měkkých slabikách, ale asi jako je to pro ně těžký zformulovat jako. takže jako v učivu jako takovym 57 

to asi ne no. ale přijde to. myslíš, že bych si mohla přijít třeba jeden ten sešit nafotit a i bych mohla na 58 

nějakou tuhle tu závěrečnou? no to víš že jo. k tomu projektu třeba a mohli bychom tam nasbírat 59 

nějaký ty příklady. určitě. no oni se na to hrozně těší. a ty smajlíky máš..ty mám takhle na dveřích. no 60 

tak to si pak taky musim příště ofotit. to teda jsem se inspirovala kunraticema, protože my jsme tam 61 

jednou byli na nějaký praxi a v těch kunraticích to tam jako právě měli a mně se to strašně líbilo.no to 62 

se líbilo i studentům. to všichni vždycky zaznamenali. no protože to je hrozně príma, že to neni takový 63 

to..za žlutýho smajlíka dostane..dostaneš žlutýho smajlíka, protože děláš tohle tohle tohle 64 

08:00 jako ta otázka to je skvělý, že je to jako vybičuje k tomu, že se jako zamejšlí, jestli to 65 

tak je a často oni vždycky, to je taky hezký, kdy oni se ptaj, jestli jako můžou dát půl na půl, jo že si 66 

nejsou uplně jistý, jestli jako dodrželi všechny ty věci, co jsou k tomu žlutýmu a že kousek je tam toho 67 

červenýho. tak to jim taky jako říkám, že můžou. a jsou nějaký jiný formy nebo způsoby, kde si můžou 68 

ty děti, dokážou říct třeba i něco kritickýho? jestli to tam někdy bylo v tý hodině? no já myslim jako 69 

že jo, oni takhle, jako během přestávek jsou na sebe jako hodně kritický jako ty děti, ale oni právě tim 70 

jak jsou jako menší, tak oni..já se snažim, aby na sebe jako nežalovali, protože oni právě asi jako zatim 71 

nerozliší tu hranici mezi tim žalováním, že někdo něco udělal špatně a tim, že se mu to nepovedlo. jo 72 

oni to nedokážou ještě říct jako tak citlivě, kdy ty děti jsou potom z toho nešťastný, když se jim to jako 73 

nepodaří, takže tu kritiku, moc jako se do ní nepouštim zatim no. až budou starší, tak si myslim že to 74 

potom víc jako unesou. teď oni jsou ještě hodně takový citlivý, takový jako dětský a často to oni jako 75 

nepochopí, často jako ani třeba ode mě, když já jim řeknu, v čem by se třeba mohli ještě zlepšit, tak i 76 

to jako nepochopí, že vlastně jako neví, v čem..a proč se teda snaží? no já myslim, že se snaží..aby byli 77 

lepší a lepší? 78 

10:00 no já myslím, že se snaží kvůli rodičům hodně často, pak se taky snaží kvůli známkám, 79 

to teda hodně, a to si teda myslim že..i když se snažim to jako odbourat, ale prostě pro ně ta jednička 80 

už od tý první třídy byla uplně něco nadpozemskýho jo, ale hodně to dělali ty rodiče, kdy řikali, tak ty 81 

už máš dvojku, to je špatně, jo takže se snaží hlavně kvůli těm rodičům, kvůli tomu jako aby se zavděčili, 82 

ale jako jenom pár dětí se snaží jako sami pro sebe, jo že chtějí bejt třeba v něčem lepší, jako že se to 83 

třeba chtěj naučit, aby jako jim to šlo líp nebo tak. a kde se to v nich bere? to jsou takový ty 84 

ctižádostivý, ty to maj prostě v sobě. no to jsou takový ty hodně ty prvorozený, to jsem jako 85 

vypozorovala a já mam třeba ve třídě takovejch 7 dětí prvorozenejch a ten zbytek jsou druhorozený 86 

nebo už jsou třetí jo. a to nejsou vůbec žádný bojovníci, těm je to jedno, těm prostě, hlavně ať mi to 87 

nějak dají, takže ty prvorozený a ty teda jedou, ty to jako chtěj a když právě náhodou, tam u nich to 88 

musim hlídat, protože když náhodou se jim něco nepodaří, tak oni se jako strašně vztekaj na sebe, 89 

takže se uzavřou do sebe a když jim někdo něco řekne, že udělali něco špatně, tak je to hrozně jako..oni 90 

se s tim nedokážou vyrovnat jo..jestli se to dá nějak naučit? já myslim, že asi ne, prostě to tak je no. 91 



protože stejnej problém maj i rodiče doma, potom když na těch konzultacích si povídáme, tak..ale to 92 

je třeba zajímavej moment, kdy vllastně ty děti se projevujou nějakym způsobem doma, nějakym 93 

způsobem ve škole 94 

12:00 a teď když jsme tam to domácí a to školní prostředí, jako jsou na těch konzultacích, tak 95 

se to tam jako promísí, takže já najednou chvilku vidim, jak se jako chovaj doma k těm rodičům a 96 

zároveň rodiče vidí, jak se chovaj ve škole. a to u nějakejch je prostě jako prozření. ale tam teda taky, 97 

tam se hodnotí jako děti, hlavně jako jedou podle nějakýho, nějakejch bodů jako otázek, který jim 98 

sestavim a vždycky ty otázky jsou jako, první jsou na učení teda, potom jsou jako na vztahy se 99 

spolužáky a pak vůbec jako celkově s rodinou a se školou jako takovou jo. takže tam maj všechno 100 

možný. a to děláš s tou třídou..možná pro kolegy řeknu, že jsou to teda ty konzultace rodiče-učitel-101 

žák. ano. a každý..na každou tu rodinu máš jak dlouho? na každou tu rodinu..když byli v první třídě, 102 

tak jsem měl jenom čtvrt hodinky, protože ty děti tam toho fakt moc neřeknou a teď už máme půl 103 

hodiny. a kolikrát, dvakrát ročně? dvakrát ročně no. stojí to za to no. protože i spoustu věcí se tam 104 

vyjasní tím pádem, i ty děti žejo předkládaj ty věci, který vlastně za tu dobu jako udělaly, schraňujeme 105 

to do takovejch desek, takže potom oni vybíraj ty nejlepší práce, než jdou na ty konzultace, tak vybíraj 106 

do takovejch speciálních desek, který potom jako ukazujou těm rodičům. to je další věc, která by byla 107 

pro ten projekt dobrá, budeš se potom někdy třeba připravovat s těma dětma na ty portfolia? určitě. 108 

před těma konzultacema. dala bys mi vědět? no určitě. že bych na to přišla. no před těma 109 

konzultacema. 110 

14:00 a to oni dělaj rádi, protože potom kramaří jako, celou hodinu tomu věnujou, jsou 111 

rozložení po celý třídě, jako oni jsou rádi, že nemusí sedět v lavicích, že můžou jít jako na zem a tam si 112 

jako kramaří a tam si třeba jako i dodělávaj, došperkujou ty věci, který chtěj opravdu dávat těm 113 

rodičům jo jako na ukázku. a máš třeba potřebu tam někdy sdělit něco teda negativního? taky, taky 114 

často jako. a řeknou to ty děti nebo? někdy to řeknou, ale někdy já jako se snažim sestavit ty otázky 115 

tak, abych k tomu třeba došla, když oni na tu otázku odpoví ty děti, tak oni už tak jako tuší, kam tim 116 

jako mířim, takže potom já třeba řeknu i rodičům, co třeba se přihodilo nebo tak. ale často když je jako 117 

něco špatně nebo když se něco přihodí, tak se snažim to řešit hned, že si zavolám rodiče s dětma hned 118 

a nečekám až na ty konzultace. supr. jsme to vzali uplně z jinýho konce, než tady mám přípravu, snad 119 

to teda nebude vadit kolegům, ale tak jako co se ti první vybaví, když se řekne hodnocení. hodnocení. 120 

no tak asi mně se taky asi vybaví v podstatě ty známky jo. ale spíš se mi vybaví eště k tomu takový to 121 

vzájemný si sdílení těch pozitivních, tak i těch negativních věcí. a třeba se mi vybaví vlastně takovej 122 

ten hodnotící kruh, kterej je..nebo ten reflexní kruh, kterej je často v dramaťáku, kdy prostě je to dobrý. 123 

kdy prostě se ty děti zamýšlí ne nad tim, co se jim líbilo, ale spíš nad tim jako co jim to přineslo ten 124 

příběh třeba. 125 

16:00 jo nebo v jaký roli se cítilo jako nejlíp a proč. jo takže spíš takhle jako jo, taková ta 126 

zpětná vazba, ta reflexe jako a sdílení vlastně všech těch názorů, protože každej má na to jinej pohled, 127 

tak to je pro mě asi to hodnocení. jo takže hodnocení třeba i té činnosti se ti vybaví tohle. nonono. a 128 

jaký problémy máš s hodnocením, máš nějaký? no mám jako jo někdy, když třeba ty děti jako sami k 129 

sobě jsou někdy hodně kritičtí, někdy. a to je teda jako moment, kdy já si jako nevim moc rady, protože 130 

se jako snažim jim řikat, ale takhle to neni jako, tak pojďmě ještě najít nějaký..určitě jsou věci, který 131 

se ti dařily tento týden. mám tam jednu holčičku, která je takhle jako speciální, že se jako sebetrýzní 132 

jako. že pořád vlastně říká všechno, co dělá špatně. a to je potom hodně těžký jako jí vrátit zpátky a 133 

říkat..ale to já mam teda jako i v životě takhle jako, že když někdo říká, já jsem to udělal hrozně špatně 134 

a teď já vlastně nevim, co mám říkat jako jo, takže..on tim asi sděluje..nebo chce slyšet..no právě a já 135 

vždycky nevim, co chce slyšet. tak to jako. a u těch dětí mě to vždycky mrzí jako hodně. protože oni 136 

jsou jako takový..citlivá dušička je to, to mě mrzí jako. a známkuješ? známkuju. ale jako musim říct, že 137 



třeba první druhá třída byla pro mě taky jako problém ve známkování, protože tam ještě jsem byla 138 

taková jako na vážkách, jestli jako jakou tu známku vlastně dát jo. třeba ty diktáty, ještě jako jak teď 139 

máme ty děti s těma poruchama učení, 140 

18:00 tak to je uplně jako, tam často fakt teda nevim, protože jako člověk jim samozřejmě 141 

jako uleví, jako dává jim toho daleko míň, připravuje jim jako speciální nějaký doplňovačky místo 142 

diktátů, ale taky nevim jako jo, třeba jestli to je jako moc mírná známka nebo jako moc tvrdá známka, 143 

tak tam si taky jako nejsem jistá no. ale teď v tý třetí třídě je to už lepší, protože tam už jsou jako 144 

takový ty pravopisný jevy, který prostě vim, že jako musí umět, tak to už je lepší no. a v prvouce? no v 145 

prvouce tam je to uplně jako, protože tam jsou takový témata povídací jako jo, takže já spíš dávám 146 

takovou tu známku jako za tu aktivitu, jak prostě jako pracujou, jak se hlásí, jak jako umí, nebo jako 147 

samozřejmě někdy dám nějakej testík jako abych si ověřila, co jako umí, tak tam je to jednoznačný, 148 

ale takový ty povídací hodiny jako, ty jsou pro mě hodně těžký no. tak spíš jako hodnotim práci ve 149 

skupině. a známkama? známkama no. já se teda řídim podle těch smajlíků, že mám vlastně jedna, dva, 150 

tři, čtyři a pak si vždycky podle toho řeknu, dobře, tak tyhlety pracovali takhle takhle takhle, tak dostali 151 

tohle, takže podle toho jim to dám no. jako že i ten produkt výslednej? nono. ten teda vždycky 152 

hodnotim. a hlavně se třeba, když děti se vzájemně hodnotí, jak se jim pracovalo ve skupině, tak si 153 

třeba jako dělám i poznámky jako k tomu, která skupinka, jako kdo pracoval, kdo nepracoval, jak oni 154 

to viděli jako jo, to mi teda jako víc pomáhá, protože aspoň jako vim, protože nemůžu bejt všude žejo 155 

u všech, ale co takhle stihnu zaznamenat a plus to, co mi řeknou ty děti no. 156 

20:00 a na vysvědčení maj jaký známky z tý prvouky? na vysvědčení maj často jedničky, 157 

dvojky, zatim jako žádná trojka nebyla, ani čtyřka ani pětka. jo ale protože zatim ty témata byly docela 158 

jako jednoduchý, takový ty povídací, kdy jako to bylo všechno kolem nich, takový ty temáta, která oni 159 

zvládaj, se kterejma maj jako zkušenosti, teď už to začíná bejt horší. a u těch typů krajiny třeba budeš 160 

něco hodnotit? asi jo. asi to, abych věděla, jestli jako pochopili, jestli ví, že je rovina a že je vrchovina, 161 

že je pahorkatina a že jsou hory. jo tak ale jenom takovej ten základ. já vim, že tam je i ta nadmořská 162 

výška, do toho se ani jako vůbec pouštět nebudu, že bych ráda, jenom aby věděli, že máme různý typy 163 

krajin no a jak se třeba zaznamenávaj v mapě no. tak takhle jako spojitost s tim jo, ale to je všechno. 164 

a zkoušíš u tabule? nezkouším. takže jakým způsobem bys to třeba hodnotila? já třeba ty děti s 165 

poruchama učení, co mám, tak ty si právě beru k sobě jako skupinka, ostatní maj jako nějakej 166 

minitestík, kterej jako vypracovávaj, a oni ty děti tyhlety, ty my to řikaj jako ústně. kdy já mám pro 167 

každýho připravenou jednu otázku a oni mi to jako zodpoví. já neříkám, že to je nutný, ale kdyby 168 

náhodou si dělala nějakej ten testík, tak vzpomeň si na mě a vyfoť mi ho. určitě, vyfotim, dobře. no 169 

teď jsem se zase uplně zapovídala a ptám se na něco jinýho. takže tohle to o těch typech krajiny máš 170 

jako v hlavě, k čemu je chceš dohnat 171 

22:00 tos mi tady vysvětlila, je to tak většinou, že si jako řekneš nějaký cíle..jojo řeknusi, co 172 

by jako měli..spíš se ale jako koukám docela do toho školního vzdělávacího programu jak máme, tak 173 

my na základě toho děláme ty tématický celky a ty teda jako hodně pomáhají, takže to je vlastně 174 

super, že vlastně v tu chviličku já si jako zkontroluju, kam by jako měl ten průměrnej žák dojít a tam si 175 

jako řikám, tak to je ten cíl jako. že se jako nechci moc pouštět do nějakejch větších jako formulací 176 

nebo větších obsahově..protože ty typy krajiny, ty by se daly rozvinout uplně jako neskutečně, ale tak 177 

vždycky si jako řikám, tak typy krajiny a to bude jako ten základ, protože třeba já vim, že ve čtyřce, v 178 

pětce se to jako rozvine jo a ty témaťáky jsou na to jako dobrý. a to jste si dělali kdy? to si děláme 179 

vždycky jako v paralelce a děláme to vždycky v září. jo že si sedneme a podle školního vzdělávacího 180 

programu si vypíchneme..takže s tim reálně pracujete. a je dostupnej? je, je. je i nějak veřejně 181 

dostupnej? no jako je u petra. jojo, takže kdybych se na něj chtěla podívat, tak..jo to já ti dám, to 182 

určitě. jako je u mě, já ho mám. a co ti začínající učitelé, ti se v tom taky musí zorientovat? jo, ale já 183 



myslim, že dobře se v tom zorientujou, my  jsme ho jako už několikrát předělávali ten švp, takže 184 

opravdu je i teď přehlednej a je k tomu napsanej vlastně i číslo toho výstupu jo, že je to fajn vlastně, 185 

že si i najdeš ten výstup a že jsme si je i odškrtali, který ty výstupy jsme naplnili v tom prvním období a 186 

který v tom druhym, takže víme, že tam máme fakt uplně všechno a že už pak záleží na nás, jak si to 187 

jako uděláme. 188 

24:00 jo tak i jsi řikala, že..nebo u toho hodnocení, že prostě nějak se to liší u těch dětí, třeba 189 

u těch dyslektiků, i ty cíle máš trošku jako různý? mám, mám na ně jako takový menší ty cíle. a to jim 190 

řekneš? ne, nikdy jim to neřeknu. já vždycky jako řikám jako co se dneska budeme učit, k čemu bysme 191 

jako měli dojít, ale potom třeba v těch testech nebo v tom, jak je i zkoušim ty děti, tak mam trošku jiný 192 

ty otázky, jako lehčí, jednodušší, ale třeba jako někdy maj uplně jako stejnej jako ten test, jenom ho 193 

vlastně nenapíšou, ale říkají mi ho. takže vlastně jako vědomostně, třeba v tý prvouce je to bezva, 194 

protože tam jako v podstatě můžou jako povídat žejo, takže tam tolik nemusim dávat tu laťku dolu, 195 

ale třeba v matice nebo v češtině, tam musim dávat, protože to tolik jako nezvládnou. a jak to berou 196 

ty děti, že někdo má..myslíš, že to poznaj? oni jako ví, že jako tyhle děti to maj těžší, já jsem jim to 197 

vysvětlovala na takovym jako příkladu, že vlastně..protože oni se furt ptali žejo jako proč to tak je, a 198 

jak to, že oni nemusí psát tolik diktátů a tak, tak jsem jim to jako vysvětlovala, že vlastně to je uplně 199 

stejný, jako kdyby stáli na startu všechny ty děti a ty co jako nemaj žádný potíže, tak by měli jako 200 

krásný nový tenisky, jako adidasky, niky, prostě by byl výstřel a oni by vystřelili a letěli by jako uplně 201 

bez problémů. a pak tam jsou tyhle děti, který místo těch tenisek maj ty lyžáky, no a že v těch lyžácích 202 

se opravdu špatně chodí a to jsem jim jako říkala, jestli si to umí představit 203 

26:00 tak to oni jo zase, tak já jsem řikala, no a teď když oni vystřelí, tak jdou daleko 204 

pomalejc, jo takže se jim zase musí pomoct, takže na tomhle příkladu to jako pochopili a už nic neříkají. 205 

takže jako ví, že prostě je to tak a naopak jsou..já je třeba často dávám do dvojice nebo i míchám ty 206 

skupiny tak, aby opravdu tam byly jak tyhle děti s poruchama učení, tak ty děti, který je jako táhnou 207 

jo. a oni jako opravdu jsou hodně trpěliví ty děti k nim a vysvětlujou jim to a táhnou je a i třeba ve 208 

čtení, že jim děláme takový to párový čtení, kdy vlastně je ten nejlepší čtenář s tím nejhorším čtenářem, 209 

když to takhle řeknu a vlastně ten nejlepší ho táhne, takže on opravdu musí trošičku zrychlit a jede s 210 

nim jo, takže zatim je to dobrý, zatim to neotravuje. a sděluješ jim nějak cíle hodiny, já to teda vim, 211 

ale jestli bys to mohla říct. no jako řeknu jim třeba, co se budeme učit, nesděluju jim asi uplně přímo 212 

jako cíle, ale spíš to téma jako takový. myslíš, že rozumějí tomu, jak jim to jako sděluješ? no snažím 213 

se, ale je pravda, že někdy mi pomůže to, že jim to jako vyložim a ty děti, který to pochopili, že to ještě 214 

jednou vysvětlí vlastně těm ostatním dětem. těm, co to třeba nepochopili. protože toho využívám 215 

někdy často, protože oni maj jako uplně jinou tu mluvu a od těch dětí to často jako pochopí i líp, než 216 

jako ode mě. já se snažim si to vždycky připravit tak, abych jednu větu řekla třem způsobama, ale je 217 

to někdy hodně náročný a nevim jak jim to třeba víc přiblížit, 218 

28:00 takže ty děti jim to právě potom řeknou tim svym, jak oni to pochopili. ještě pak jsem 219 

si vlastně všimla, že to sděluješ tou formou toho ranního dopisu kromě toho, co jsi teď jako řekla, 220 

takže vlastně je tam takový to tajemství, kdy odhalujou a tim si to jako i zapamatujou jako co nás 221 

čeká. to jo, to maj moc rádi no. vysvětluješ jim, co, proč a jak hodnotíš? no když jsme psali jako první 222 

diktát jako vždycky na začátku v to září si řekneme takový ty pravidla, jako co znamená, když třeba v 223 

diktátu udělám čárku nebo dvě čárky vodorovně, že to je hrubá chyba nebo jim i řikám jako že tohle 224 

je diktát, který budeme psát na tvrdé a měkké i, jako po tvrdých a měkkých samohláskách, takže třeba 225 

hodnotím jenom to, to že tam udělali nějakou čárku jako nebo háček, to nehodnotim. prostě udělali 226 

tam chybu, dobře, ale je to diktát zaměřený na tvrdé měkké i, tak se soustředim jenom na to, jo takže 227 

ty děti prostě ví, že to je na tohle no. takže vždycky, když něco jako děláme, tak jim to jako řeknu když 228 

je to nějakej jako testík nebo ta písemka nebo něco takovýho a třeba u slohu jim jako nechávám volnou 229 



ruku jo hodně, protože si říkám, ať jako píšou rádi, ať jako tvoří, takže tam třeba vůbec neopravuju 230 

hrubky, nechávám jim to, jenom jim to třeba zvýrazním zeleně, ale zase jdu jako po tom obsahu, jestli 231 

to má jako začátek, prostředek, konec, jestli jim tam něco nechybí..a to jim jako řikáš? to jim řikám. to 232 

jako my jsme začínali od obrázků a teď jako jedeme už ten příběh 233 

30:00 a děláme i to, že vlastně v kruhu každej jako vypráví kus příběhu a vždycky ví, že ten 234 

kdo je jako uprostřed, tak musí udělat jako nějakou zápletku, která se potom láme a vlastně ty, co už 235 

potom jako přichází ten konec, tak že už to jako musí jim nahrávat těma větama tak, aby to dokončili. 236 

a to je hrozně baví teda, to jako hrozně rádi..je to dobrá zkušenost. no. a v prvouce. a v prvouce no, 237 

tam je to vždycky takový náročnější. věděj, že teda jsou hodnocený za tu snahu? jo, to jako vědí. to 238 

jako vědí, protože často jim i píšu do žákovský teďkon, že třeba aktivita v hodině nebo jim právě píšu i 239 

ta skupinová práce, takže jako ví, že jsou jako hodnocený i za tohle. teď mám otázku na kritéria 240 

hodnocení, nějaký příklad, kdy je užíváš, určitě jsi to už řekla o tom hodnocení v těch skupinách, ještě 241 

tě něco napadá? vlastně i to začátek, prostředek, konec, to jsou vlastně taky jako kritéria. no a jinak 242 

asi, třeba v matematice vim, že třeba ty děti, který jsou jako normální, tak těm prostě když je tam toho 243 

hodně, třeba deset příkladů, tak oni ví, že prostě..a už je to látka, která se hodně procvičuje, tak třeba 244 

za jednu chybu už dávám dvojku. protože už prostě to má bejt jako probraná látka, už to má bejt 245 

procvičený, takže oni ví. nedávám teda mínusy, dávám normálně jako známku jim, i když já bych tam 246 

jako někdy potřebovala jim, ale jako nesmí se to, tak je nedávám. 247 

32:00 no a poslední ta oblast těch otázek, jestli tě jako napadá něco k zpětný vazbě, vlastně 248 

už jsme na to narážely různě, ale možná proč je podle tebe důležitá a jakým způsobem ji dáváš. no 249 

tak teda my si děláme tu zpětnou vazbu tim, vždycky ten poslední den, ten pátek že si píšou teda to 250 

hodnocení, to maj tu zpětnou vazbu sami sebe a když to teda jako dokončí vlastně jako všichni, tak si 251 

potom beru slovo já a často teda říkám jako já, co se jim jako opravdu dařilo, v čem byli jako šikovní a 252 

v čem bych jako potřebovala, aby se jako ještě trošičku zlepšili, ale už to neberu tolik jako na učení, 253 

jako třeba spíš na pravidla ve třídě, který máme, protože oni si jako na začátku děti sami vytvořili jako 254 

pravidla, sami si to i jako zakomponovali do výtvarna, takže to tam jako maj, to tam visí a často já už 255 

jako nehodnotim to učivo, ale už hodnotim jako ty pravidla, jo jak se nám to dařilo, co by se ještě dalo 256 

zlepšit no a teď teda máme novinku a to myslim, že taky hodně funguje, to jsou jako fazolky moudrosti 257 

jo, že teda dostávaj, nejenom za to, když se hodně hlásí, když jsou aktivní, ale že když třeba přijdou s 258 

nějakym dobrym nápadem jako pro ostatní. nebo když právě jako dodržujou ty pravidla. nebo když si 259 

třeba něčeho všimnou a automaticky jdou a pomůžou tomu druhýmu, takže jako za to dostávaj fazolky 260 

34:00 a když jich mají deset nasbíraných jako v tý skleničce, tak pak přijdou a buď dostanou 261 

jako odměnu, nějakou sladkost nebo si můžou vybrat, že třeba jim napíšu pochvalu jako do žákovský 262 

jako za tu práci, nebo jako dostanou i jedničku, když je to opravdu jako, když dostanou fazolky jenom 263 

za češtinu nebo za matematiku nebo za prvouku, tak jim dám takhle jako jedničku, ale že si můžou 264 

vybrat jako, co chtějí. a vybíraj si různý věci? vybírají si no. často chtěj třeba i jenom tu pochvalu do tý 265 

žákovský, aby ty rodiče to jako viděli. a nebo to nechtěj ani do žákovský, my máme ještě jeden takovej 266 

úkolníček a do toho to jako hodně často chtěj. jo nebo samolepku chtěj. takže to je dobrý. takže asi 267 

takhle dávám tu zpětnou vazbu. a je fakt, že někdy mi ji dávaj jako i děti jo. i mně. to si jako řikáš? jo, 268 

že jim jako řeknu. že je třeba v tom kruhu jeden a oni už to tam často jako automaticky zapojí, že třeba 269 

řeknou, že by chtěli pochválit třeba, ale dokonce se mi i stalo, že řekli, že jsem byla moc přísná jako 270 

tenhle týden jo. ale to bylo dobře, já jsem řikala, jo jako je fajn, že mi to jako řikáte. to jako jen tak ten 271 

učitel nezkousne. ale já jim to vždycky vysvětluju, proč to tak jako je, oni teda jako často to pochopí, 272 

tak zatim je to dobrý no. až budou starší, tak to bude horší. proč je to pro ně dobrý, když uměj dát 273 

zpětnou vazbu? no to si myslim, že jako je to celkově uplně dobrý pro ten život no. že to neni jako 274 

jenom pro to učení, ale jako i pro život, aby si jako uvědomili, 275 



36:00 co vlastně..že by se taky měli trošku zastavit a říct si, aha to jsem ale fakt udělal špatně, 276 

fakt bych se měl jít omluvit. protože to dnešní lidi nedělaj. akorát co my chudáci prvorozený, když jsi 277 

řikala, že to nejde. ale jsou i krásné výjimky. ne já mam fakt takový draky jako. ale je to pravda no. oni 278 

to tak jako maj no. já to třeba vidim i na svejch jako bratrech, který jsou taky jako prvorozený, tak ty 279 

uplně jako, to jsou takový ty soutěživý typy, mně je to uplně jedno, já když prostě prohraju, tak bóže. 280 

ale oni fakt frčí a uplně to nesnesou. je to jako zajímavý se na to kouknout i takhle, protože právě třeba 281 

vedle paní učitelka helenka, tak ta má právě velkou řadu, asi přes půlku má prvorozenejch. a je to 282 

hrozně znát jako. hned to klima tý třídy se posune jako uplně jinam. jak jste to vybírali prosimtě? uplně 283 

náhodně. protože my jsme vlastně zanechávali ty kolektivy těch školek, takže jako já jsem dostala 284 

prostě sovičky a helenka dostala..takže tam nebylo jako nic. no a já mám právě jako sourozence z těch 285 

pátejch tříd. takže jako tam jsou ty prvorozený a my máme ten zbytek. moc děkuju. napadá tě ještě 286 

něco k tomu hodnocení? já myslím, že asi ne jako. že už jsme to uplně vyčerpali. děkuju. 287 

 288 



Příloha 8 
V: V prvé řadě bych se Vás chtěla zeptat, co se Vám vybaví, když se řekne školní hodnocení. Co Vás 1 
všechno napadne? 2 
U: Co napadne první – známky, pochvaly, i nějaký ten malý trest nebo upozornění na něco.. 3 
V: Ehm. 4 
U: …i takovým tím dotekem, ta pochvala. 5 
V: Ehm. Napadne Vás třeba i něco citovýho? I jak působí třeba to hodnocení nejenom na Vás ale třeba 6 
i na děti? 7 
U: No na děti určitě pozitivně, jakmile je pochválim, tak oni úplně rozkvetou, hned.. Jé, tak to mám 8 
dobře. 9 
V: Jasně. Dobrý, tak jo, jakým způsobem Vy v té výuce hodnotíte, anebo třeba co Vám i při tom 10 
hodnocení nejvíc pomáhá? 11 
U: No, přesně to, co jsem říkala. Ty známky, pochvaly, smajlíky. 12 
V: Aha, jasně. 13 
U: Jo, ty taky používám, všechny možný obrázky, děti vědí, když se jim něco povede, tak tam maj.. Hurá, 14 
já mám usměvavýho smajlíka..Nebo teď se mi nepovedlo, tak je tam jenom tohle, mračoun nějakej, 15 
nebo s rovnou pusou, nebo jenom podpis, taky vědí, že když maj někdy pod nějakou prací samostatnou 16 
jenom podpis, tak že to není zas tak, jak to mělo být. 17 
V: Jo, ale tak zas mají, že to prostě je kontrola, podepsáno to je. 18 
U: Je to zkontrolováno i tak.  19 
V: Jo, jo, jo. Dobrá. Co si myslíte, že je vůbec smyslem toho školního hodnocení, protože je jasný, že 20 
člověk nehodnotí jenom tak, ale za nějakým účelem. Tak co je podle Vás tím hlavním smyslem. 21 
U: Trochu nabudit, povzbudit ty děti, protože když vidí, že je pochválím, tak oni jsou opravdu, jsou víc 22 
spokojený, šťastný, takže je víc povzbudit k tomu, k těm lepším výsledkům, k tomu aby se snažili. 23 
V: Jo, tak to je dobře. Bez pochyby. Liší se nějak to, jak hodnotíte ve vlastivědě třeba od hodnocení 24 
v nějaké literární výchově nebo třeba i v těch dalších předmětech? Odlišuje se nějakým způsobem to 25 
Vaše hodnocení? Jestli třeba někde dáváte něčemu větší přednost. 26 
U: Já třeba mám tu vlastivědu ráda, takže to beru jako až na úroveň jakoby toho.. V tý češtině je to 27 
těžký že jo, já tu mám spoustu těch poruch učení a všeho, ale já bych řekla, že se snažím hodnotit, tak 28 
nějak jako více méně stejně. 29 
V: Ehm, neodlišuje se to nějak. 30 
U: Ne, neodlišuje se to nijak. Já po nich vlastně nechci jako přesně, jak se říká teďka, naučit zpaměti, 31 
tak jako jo, musí znát zpaměti vyjmenovaný slova, ano, ve vlastivědě, když maj tu mapu, tak do tý mapy 32 
můžou koukat, proto vlastně, ty státy vlastně měli možnost si je najít na té mapě, hledat ty sousední 33 
státy. A já bych řekla, že chválím, hodnotím tak nějak stejně i v té češtině, i v té vlastivědě. 34 
V:Pak mě k tomu ještě napadá, jestli hodnotíte převážně Vy, nebo jestli i to hodnocení necháváte taky 35 
na dětech. 36 
3:32 U: Nechávám na dětech, hlavně při tý skupinový práci, tam je to hodně vidět, protože vlastně 37 
zhodnotí nakonec závěr tý práce celé té skupiny a pak si povíme, jo tahle skupina prac..jo vyšlo jí to 38 
dobře nebo pracovala tak a tak, protože si rozdělili ty svoje funkce, každý dělal to, co měl, tahle skupina 39 
to nestihla, třeba protože jeden měl spoustu práce, ostatní nic nedělali. 40 
V: Jasně. 41 
U: I tim se hodnotí vlastně, sami sebe, sebehodnocení. 42 
V: (4.01) Dobrá, je pro Vás vůbec to hodnocení žáků náročné? Připadá Vám, že hodnotit žáky je těžké? 43 
U: Je to hodně náročný, hodně těžký. 44 
V: A obecně, anebo zase jenom v nějakých těch předmětech? Třeba máte v nějakém tom předmětu 45 
problém víc s tím hodnocením? Já nevím, třeba v té češtině jste říkala, že těžký to je. 46 
U: Záleží jak to jakoby komu jde, jak zhodnotit na co má, co jako vidím, že by ještě mohl a to co umí. 47 
Když si třeba myslím, že má na víc, tak.. je to těžký no. 48 
V: Dobrá, další otázka je trošku od toho hodnocení vedle, ale jde mi o ty cíle. Jestli Vy, když máte jít na 49 
výuku, si vůbec před hodinou stanovíte nějaký cíl 50 



U: No, to určitě, dneska jsme měli třeba zrovna ty vlajky těch sousedních států, sousední státy si 51 
připomenout, protože sousední státy jsme brali, to už je dýl, takže to jo. 52 
V: A když ten cíl vůbec stanovujete, když nad ním přemýšlíte, stanovujete ho spíš pro sebe, co Vy chcete 53 
dosáhnout, nebo naopak z pohledu těch žáků, čeho byste chtěla, aby žáci dosáhli, anebo třeba myslíte 54 
na obojí, to já nevím, ale jestli tohle to berete v potaz.. 55 
U: (5.26) No určitě, protože si říkám že, zrovna dneska, že je dobrý, jako aby znali vlastně celek, 56 
protože o Evropě už jsme si povídali, jako o takový Tak aby poznali, aby věděli, že každý takový ten 57 
stát má jinou tu vlajku, že podle toho ten stát můžou poznat a tak no. 58 
V: Ehm, jasně. 59 
U: Takže je to, je to i vzájemný vono někdy se to vyvine i jinam nakonec jo, ale ten cíl nějakej maj 60 
stanovenej, a pak už ho společně i nějak dotváříme a někdy se to vyvine říkám úplně někam jinam. 61 
V: Ale tak jasně, o tom ty hodiny jsou a umění učitele je tohle to něco uchopit a umět s tím naložit, že 62 
jo. Když jste říkala, že na ty cíle takhle myslíte, sdělujete někdy úplně konkrétně žákům nějak.. 63 
U: ..úplně konkrétně ne 64 
V:.. třeba nějak na začátku.. 65 
U: .. třeba si říkáme na začátku hodiny, třeba teď budem, jako nějakou tu motivaci, co budeme, že 66 
třeba si řekneme, o čem si třeba budeme povídat, něčím začnu navedu to, minule jsme si povídali 67 
len-zemědělství, tak jsme si povídali, začli jsme Krtek a kalhotky, takže jsme začli.. 68 
V: Jasně, důležitý jestli jim to pomohlo…  69 
U: Pomohlo no. 70 
V: .. ono je to tam krásně vidět všechno jak se má nakládat s tím lnem. Ale i když v dnešní době občas 71 
taky narazím a vím, že tohle některý děti vůbec neznaj, takže pak se jen těžko připodobňuje ke 72 
Krtkovi a kalhotkám. 73 
U: Tyhle to ale ještě znaj naštěstí, takže se dobrali, řekli jsme si tu pohádku, dobrali jsme se k tomu, 74 
co to je vlastně teda ten len, protože některý ani vlastně nevěděli, co to je ten len a když jsme se 75 
k tomu právě dostali přes toho Krtečka, tak už.. 76 
V: Tak už to fungovalo.. 77 
U: Tak už to fungovalo, jak mělo. 78 
V: Jasně, takže u vás spíš než abyste jim řekla teda konkrétně, s čím budou na konci hodiny odcházet, 79 
tak to ne.. 80 
U: Ne to vůbec. Spíš jako říkám tu náplň. No, tu náplň, ale ne že bych řekla, že tuhle hodinu budeme 81 
dělat to a to. Ale že třeba řeknu - Byli jsme včera nakoupit a nákup stál 1300,- a dneska už si k tomu 82 
přičteme další tisíc..- a už jsme v číslech do deseti tisíc, jo? Prostě takhle jakoby to nějak zaobalím a 83 
vlastně tím jim jakoby naznačím, co budeme dělat, jo? Nebo, nebo nějakou hrou na začátku. 84 
V: Dobře, jinak, přesvědčujete se nějakým způsobem, že žáci těm cílům rozumějí, nebo tomu, co vy 85 
těm žákům říkáte vlastně? Protože těď jste mně naznačila, že vlastně úplně explicitně neřeknete, co 86 
po nich chcete, ale přesvědčíte se pak na základě něčeho, že teda pochopili, co se po nich chce, co 87 
mají dělat? 88 
(8:20) U: No, určitě pak vlastně, když si něco uděláme společně, tak pak si to vysvětlíme, tak pak 89 
ee..to zkoušej sami a já vlastně si je jakoby obcházim a zjišťuju, jestli to pochopili. 90 
V: Takže ta Vaše taktika na to je pak to, že třeba chodíte kolem nich a snažíte se přijít na to jestli tam 91 
někde někdo.. 92 
U: No, já jak tam mám ty dvě asistovaný děti plus další tři, co budu posílat do poradny, takže musím 93 
chodit po třídě a koukat jestli teda.. 94 
V: Jak zjišťujete to, že žáci těch cílů nebo toho, co jste si určila, dosáhli, že opravdu teda se naučili 95 
nebo pochopili něco. 96 
U: No, oni strašně rádi, cokoli děláme, tak píšou na tabuli. 97 
V: Ehm. 98 
U: Jo, takže já pak mám třeba i něco připravenýho, nějaký příklady a oni tam pak dopisujou jenom ty 99 
výsledky a když je někdo první, tak tam napíše ten výsledek, tabuli otočí a ostatní si chodí 100 
kontrolovat, jestli to tak udělali. 101 



V: Ehm, tak to zní skoro, jak kdyby byli rádi v situaci, kdy jsou oni sami tím důležitým ve třídě, v role 102 
učitele. 103 
U: No, někteří. 104 
V: Aha, takže pak tu kontrolu vidíte hlavně takhle u té tabule. 105 
U: No, hlavně při tý tabuli, nebo já nevim. Pak určitě když kontroluju sešity, tak tam to vidím, jo, má 106 
to zapsaný, nebo ježiš, tady mu něco chybí. 107 
V: S tím se mi pak pojí další otázka, jestli vy někdy těm vaším žákům vysvětlujete co, proč a možná 108 
taky jak hodnotíte v těch jejich pracech. Oni třeba na něčem pracují.. Dáváte jim dopředu vědět, co 109 
pro vás bude důležitý? 110 
U: Oni vědí, oni vědí, jako co. Protože já jsem je měla, letos je mám jakoby poprvé, dostala jsem je ve 111 
čtvrté třídě, tak my už jsme si na začátku vlastně říkali to moje hodnocení. Jak jakoby je hodnotím, co 112 
hodnotím v čem, když třeba pak děláme hodně teďka práce s textem, jak jsme právě teďka v tom 113 
PIRLS, takže i řeknu, hodnotim, jak ee, odpovědi vlastně na ty otázky, pak tam maj třeba hodně že 114 
třeba i dokreslujou, jak se ten příběh mohl udát dál. Takže, že hodnotim nejenom vlastně ten text 115 
jako samotný, ale i potom i to jak to dovymyslí, i tu jejich fantazii i jak se to dokončí. 116 
V: Ehm a zabýváte se jen jakoby tou finální verzí, tím výsledkem jejich, co oni vám pak odevzdají, 117 
nebo třeba i v průběhu, když prac… 118 
U: I v průběhu, jak pracujou, já třeba chodim, říkám podívej se, nechybí ti tady něco, nebo zkus to 119 
domyslet trochu jinak nebo zkus to tam domyslet jako do úplnýho závěru, jako jako se to mohlo 120 
třeba stát. 121 
V: Jasně a když třeba pracujou žáci v nějakých těch skupinách a vy víte, že nějaký z těch žáků není 122 
úplně pro tuhletu skupinovou práci ideální, tak dokážete vy v té jeho práci zhodnotit i nějaký jeho 123 
posun v tom, že v tý skupině pracoval třeba lépe? 124 
U: Určitě, to jak hodnotíme, vlastně oni si zhodnotí tu práci ve skupině, tak já ještě ke každý skupině 125 
vlastně říkám, co se mi tam líbilo, nebo nelíbilo. CO, kde to mohli vylepšit, nebo proč toho nedosáhli, 126 
proč to neudělali. Napřed oni se zamyslí, jak mohli dojít k tomu zlepšení, nebo k tomu proč tu práci, 127 
jak mohli tu práci dokončit. A vlastně pak já jim řeknu jo, mohlo to být takhle, nebo ste to mohli 128 
zkusit vymyslet tak, nebo ste mohli přijít za mnou. Já jim vždycky říkám, že při tý skupinový práci, že 129 
se maj snažit dohodnout, nebo tam maj potom toho vedoucího, který má to hlavní slovo a když se 130 
nedohodnou, tak teprve až potom, že maj přijít za mnou, 131 
V: Jasně. 132 
U: Abych do toho zasahovala jakoby co nejmíň. 133 
V: Ehm., Dobře. Tohle je možná trochu otázka, která se napojuje na to, co už jsem se ptala, jestli vy 134 
někdy při té výuce používáte kritéria hodnocení – toho, jak hodnotíte, mně napadá třeba práce 135 
s textem, jestli když mají žáci na tom textu pracovat, jestli vy jim dopředu dáte vědět, co vlastně vy 136 
budete na té práci hodnotit, co je důležité třeba pro vás, aby byli úspěšní, aby byli hodnoceni třeba 137 
známkou jedna. Jestli máte něco, co dopředu vědí, že musí všechno absolvovat, aby dostali jedničku. 138 
U: Tak, to voni vědí. 139 
V: Takže jsou zvyklí na to? 140 
U: Jsou zvyklí, jsou zvyklí a nemusim vyloženě při každé práci.. jako zdůrazním třeba..protože ne 141 
všichni jsou na tom, jakoby dobře, tak řeknu, jo, stačí mi třeba od tebe, hele  tyhle ty tři otázky mi od 142 
tebe stačí a plus třeba ten obrázek k tomu, kterej chci, abyste tam měli a to mi u tebe bude stačit a 143 
bude to výborný, jo? 144 
V: Jasně. 145 
U: Hm, takže takhle, jinak ostatní vědí, jako, už jsme si na sebe zvykli za ty.. takže nemůžu říct, že 146 
bych to jako zdůrazňovala u každé práce, jo. 147 
V: Jasně, takže spíš jsou zvyklí, že nějakým způsobem hodnotíte a oni vědí, co a jak. Takže ne 148 
vyloženě před prací nějakou. 149 
U: Hm. 150 
V: Myslíte si, že by se žáci měli hodnotit navzájem, dávat tu zpětnou vazbu jeden druhému? 151 
U: Určitě, a to se, to.. 152 
V: A proč ano? 153 



U: No, protože oni si to uměj říct jinak, než já jim to řeknu, jo a přeci jenom to hodnocení od 154 
spolužáka je jiný než to hodnocení ode mě, jo. 155 
V: Ehm a v čem myslíte, že je jiný? 156 
U: A právě v tý skupinovce. Oni se tomu víc jakoby se víc brání, když ten mu řekne, tys nedělal tohle, 157 
nebo, jo.. hned mě připadá, hned po sobě jakoby startujou, vadí jim to víc skoro, než. 158 
V: Hm, možná.. 159 
U: Možná, že jak si stoupnou před tou třídou, tak je, můj kamarád mě označil za to, že já jsem zrovna 160 
teď nedělal, nebo že jsem to neudělal tak, jak mám. 161 
V: Hm, možná, že když to slyší od toho učitele, tak to není pro ně takový velký děs, jako když to slyší 162 
pak od těch spolužáků, kteří to tedy viděli taky a zpozorovali. Hm, dobře a dáváte spolužákům třeba 163 
možnost pro to, aby třeba mohli ohodnotit svůj vlastní výkon, sami sebe? Aby se mohli sami 164 
zhodnotit? 165 
U: Sebehodnocení určitě. 166 
V: Hm, a jak třeba to děláte, jak jim to umožníte, aby se takhle mohli ohodnotit, kdy to nastává 167 
taková situace? 168 
U: No, vono když se to vezme, tak v každym předmětu, protože když třeba pak dělaj sami, nebo si to 169 
třeba jdou zkontrolovat nejen na tu tabuli, ale i ke mně, kde je třeba správný výsledek, tak já jim 170 
třeba řeknu a myslíš, že to takhle je? Nezkusíš nad tím přemýšlet, jestli to nejde jinak, jo? Takže 171 
potom, a já jsem na to zapomněl, nebo takový tak tyhle ty.. 172 
V: A necháváte je třeba někdy i hodnotit to, jak pracovali, nemyslím teď ve skupinách, ale občas se 173 
dělají, třeba na konci hodiny žáci hodnotí to, jak fungovali v té třídě. Necháváte je také někdy takhle 174 
se nad sebou zamyslet třeba, aby si řekli.. 175 
U: No, na v kolečku na koberci.. no to jo, ale to zatím jim moc nejde jako, protože někteří se jakoby 176 
chvástaj nebo tak a ostatní okamžitě proti tomu takový to zamítavý stanovisko, takže to nám moc 177 
nejde., 178 
V: Takže tam pak jsou nějaké problémy. 179 
U: Jsou tam problémy a problémy s chováním takže to nám zatím moc nefunguje. 180 
V: Jo, jo, dobře, tak jo.  Co děláte pro to, aby bylo hodnocení pro žáky užitečné, aby jim k něčemu 181 
bylo? 182 
U: No, užitečné, nebo i příjemné.. já se vždycky snažím hodnotit napřed to pozitivní a potom říct ale 183 
myslím si, že bys mohl tady přidat nebo tohle, myslíš, že by to nemohlo být lepší a takový a potom si 184 
říkám, že když řeknu, že když začnu tím pozitivním, a potom teda jakoby pomalu přidám trochu toho 185 
negativního, tak tak mi připadá že se opravdu snaží, jo, než .. 186 
V: Vezmou to jinak. 187 
U: Vezmou to jinak, jo, než kdybych řekla, prostě je tobě to teda dneska fakt nevyšlo. 188 
V: A teď mě ještě napadá k tom, když jim řeknete to, že vy je  pochválíte nejdřív, potom jim ukážete, 189 
že tma někde mají malinko mezery, snažíte se jim třeba i malinko nastínit to, jak by mohli tu mezeru 190 
překonat, jak by to mohli doplnit? 191 
U: NO, samozřejmě. Jo, jako jo, určitě. 192 
V: Jo jako, ono to vždycky.. 193 
U: My jsme měli velký problémy hned na začátku roku s matematikou, s násobilkou, takže jsme jako 194 
trénovali, zábavný to všechno bylo, fakt jako mi přišlo, že teda už víc jet nemůžu, takže pak dostali za 195 
úkol trénovat,  měli na to nějaký časový období a třeba jsem říkala, říkám, tak potrénujeme to a 196 
vemte to  od dvojky trojky to zvládali, denně jednu tu a uvidíš, že  to půjde, tady to drhne, ale máte 197 
na to týden.. 198 
V: Jasně. 199 
U: Tak jako to zvládnete. 200 
V: Takže prostě malinko nějak popostrčit, aby.. 201 
U: No, malinko je popostrčit, je pravda že jako nejsou zvyklí moc sami. Jo, asi že jsou i menší. Já jsem 202 
předtím měla třídu, která mi přišla, že byli jako samostatnější, tyhle jsou takový ještě víc dětský. 203 
V: Hm, tak možná i proto že nejsou tolik zvyklí na to jak je vedete vy, tak ono když je pak vede někdo 204 
jiný, tak trošku trvá, než člověk si zvykne na tu skupinu a ona i skupina na vás. 205 



U: Hm, no, jo, ale zase řikám, pak zase když se popostrčí, tak to pak jde trošku. 206 
V: Vzpomněla byste si na nějaký příklad toho, jak jste poskytla žákům třeba v té vlastivědě nebo ještě 207 
případně v nějaké té literární výchově zpětnou vazbu? Třeba o nějakém tom jejich učebním pokroku, 208 
to jestli se někde v něčem zlepšili? 209 
U: No někde v něčem zlepšili. Minule, když jsme vlastně dělali s tou mapou a to, tak mě připadá, že ta 210 
zpětná vazba je pokaždý, když je pochválím, nebo.. 211 
V: Tak dobře, nebo ta zpětná vazba pak teda u vás vypadá většinou formou nějaké té pochvaly. 212 
anebo třeba dodáváte třeba i nějaký komentář a snažíte se teda toho žáka nějakým způsobem popsat 213 
a vyzdvihnout to jak pracoval.. 214 
U: Samozřejmě no, to jak pracoval, no vidíš, dneska ti to šlo, podívejte se, zvládnul to, vymyslel to dál 215 
a dál, nebo je to lepší a tak no. 216 
V: U té vlastivědy byste si třeba vzpomněla na někoho, kdo měl třeba s něčím problémy a vy jste tam 217 
pak ten pokrok takhle viděla a vy jste mu pak mohla říct, jako jo, teď jsi to vylepšil. 218 
U: No, třeba když, zrovna ta co dneska chybí, když jsme našli Českou republiku, ukázala všechny 219 
hranice. Říkám, vidíš, už to zvládneš, ukázala jsi celou naši republiku, objelas ji kolem dokola. Tak už 220 
to jako prostě.. 221 
V: Dobře. Tak jo. Jak zpětná vazba podle vás, ovlivňuje činnost, nebo vůbec průběh toho vyučování, 222 
nebo třeba i učební pokrok vašich žáků. Jaký myslíte, že má ta zpětná vazba na tohle všechno vliv? 223 
U: No, pozitivní, že jo. Protože oni vědí, on dokázal tohle, já to dokážu taky, ale třeba dokážu ještě 224 
víc.. 225 
V: Ehm. 226 
U: Jo, voni jsou, voni někteří z nich hodně soutěživí, jo. 227 
V: Takže myslíte, že ta zpětná vazba je jako důležitá? 228 
U: Je důležitá, určitě. 229 
V: Myslíte si, že krom toho, že je pozitivní jakoby, jak ještě třeba by mohla ty žáky ovlivnit, v čem, v 230 
čem je důležitá? Když tu zpětnou vazbu dáváte, v čem může ty žáky ovlivnit? 231 
U: No, v té práci. 232 
V: Jak žáci reagují, popřípadě dále pracují s informacemi, které prostřednictvím té zpětné vazby od 233 
vás dostanou? Že vy jim dáte nějakou zpětnou vazbu a zjistíte vy, nebo všímáte si toho, jak oni s tou 234 
zpětnou vazbou naloží, jestli.. 235 
U: No, jako, když je pozitivní, tak to člověk hned vidí na tom vzezření, na tý reakci hned jejich potom. 236 
V: Jasně a krom toho nadšení, všimla jste si, že třeba si to opravdu vzali k srdci, já nevím, že když 237 
byste jim řekla, že třeba tadyhle v tom případě se ti to ještě tolik nedaří, potřebovalo by to na tom 238 
malinko víc zapracovat, třeba, dává tě i příklad jak by s tím mohl pracovat. Všímáte si pak toho, jestli 239 
ten žák tu zpětnou vazbu přijme a pracuje na tom dál, anebo že třeba vůbec to nemělo smysl těm 240 
žákům zpětnou vazbu poskytovat. 241 
U: No, to je taky jako jak kdo. Někdo to opravdu přijme a pracuje na tom jakoby dál a je to vidět. A 242 
poznám to třeba, když třeba pracují doma na tom a snaží se opravdu. Mám tam typy, kde můžu říct, 243 
že prostě podle mě se učej občas až moc, že v uvozovkách na tom intenzivně pracujou, když se jim  244 
jakoby něco nepovede, no ale je někde po kom se to jakoby sveze. 245 
V: Jo, takže pak ta zpětná vazba je jako.. 246 
U: No a pak ta zpětná vazba je úplně.. 247 
V: Dobře, tak jo, já myslím, že to je asi úplně všechno ode mě, takže vám děkuju za rozhovor a ještě 248 
jednou teda chci říct, že ho využijeme pouze a jedině pro výzkumné účely a nebudeme to nikde 249 
zveřejňovat. 250 
  251 



Příloha 9 
Takže první moje otázka je, co se vám první vybaví, když se řekne školní hodnocení. Co vás všechno 1 
k tomu napadá? 2 
Tak asi hodnocení jednak celkový práce jednak individuální práce, co ještě. Skupinový práce, Vlastně 3 
veškerýho toho dění, co v tý třídě je, asi tak nějak. 4 
Ehm. Dobře. Jakým způsobem vy v té vlastní výuce hodnotíte a co vám třeba při tom nejvíc pomáhá, 5 
při tom hodnocení. 6 
Tak asi klasicky známkama, jako že to je na prvním místě, hodnotím nějakejma testama, to je vlastně 7 
shrnutí učiva a hodnotím taky jestli si třeba přinesli úkol, nepřinesli úkol, tak to si dělám pluska 8 
minuska, za čtyři – my máme vlastní hodnoticí systém, za snahu třeba i, za čtyři pluska jsou jakoby 9 
jedničky a co minusko, tak to jakoby stupně dolu, takže to je vlastně systém a je to jak na pomůcky, tak 10 
jako když naopak se jim něco povede, tak zase, nebo třeba vyhlásíme, že tohle to cvičení je na dvě 11 
pluska, nebo tři nebo tak, takže taková motivace. 12 
Jasně a to někde i vidí, nebo to máte jenom před sebou vy. 13 
Já to mám jakoby ve svým sešitě. 14 
Takže to nemají pak někde ve třídě ještě, hm, dobře. Co si myslíte, že je podle vás smyslem toho 15 
školního hodnocení, k čemu vůbec je? 16 
Tak abychom byli schopní posoudit, jestli jsme je to naučili nebo nenaučili, že jo, jestli jako pro nás 17 
zpětná vazba, jestli pochopili to, co se po nich chce, nebo naopak, kde maj jako ty mezery, jestli zas 18 
můžem přidat ještě něco navíc, oproti tomu třeba, co je v těch osnovách a podobně. 19 
Jasně, dobře.. liší se nějak hodnocení ve vlastivědě, nebo třeba v literární výchově od hodnocení 20 
v jiných předmětech? A jak, pokud se u vás liší. 21 
Jo, tak třeba já nevím. V matematice je jasný, že se po nich chtěj výsledky, tam asi není úplně důležitej 22 
postup, pokud zrovna neřešíme postup jakoby, a nechci to po nich přímo tím jedním způsobem dělat. 23 
Tak jsou důležitý výsledky a zas naopak třeba v tý literatuře, když se třeba dokončuje příběh, tak každej 24 
má svoji myšlenku, že jo, a buď si stanovíme nějaký pravidlo, že třeba já nevim, budem se dívat i na to, 25 
že tam třeba děláte nějaký chyby v psaní, nebo naopak ne, teď mě zajímá jenom ta myšlenka, takže 26 
zase stanovení předtím nějakejch pravidel, kritérií, a pak podle toho zase se hodnotí, no. 27 
Ehm, jasně. Aha, dobře, je pro vás vůbec to hodnocení žáků náročné?  A to jako obecně, nebo i 28 
konkrétně ve vlastivědě a v literární výchově třeba. 29 
No, jak kdy, záleží, jak moc si tu práci, když třeba mám nějakou písemku, no, tak samozřejmě, jestli je 30 
to nějaký rozsáhlý, nebo jestli je to třeba, že on musí něco třeba vymýšlet, tak zas pak je jako hodnotit, 31 
do jaký míry to splnili, nesplnili, nebo zas ještě třeba dodržovat, když má někdo IVP, nebo tyhlety, tak 32 
zas jako dodržovat ty pravidla a furt si pamatovat, kdo, co, jak, jestli můžu mu přidat, nebo naopak ne, 33 
aby se respektovaly ty.. a tak to. 34 
Takže spíš to berete jako náročnější práci, než že by to bylo něco, co je jasný. 35 
Jako je třeba složitý třeba kontrolovat sešity a třeba kdyby se to mělo dělat každej den, tak se nad tím 36 
stráví strašnýho času, takže jako dát si třeba nějaký cvičení a teďka to vypracujte a teď já to zkontroluju 37 
pak to jedno cvičení, je to asi rychlejší, než že bych to jako měla vybírat na konci nebo. 38 
Jasně, ehm, dobře. Stanovujete si před hodinou cíle, kterých v té hodině chcete dosáhnout? 39 
Já pro sebe ano, a ne vždy asi, jako dneska třeba jsem je neseznamovala úplně s tím, co bysme  měli 40 
udělat, ale většinou jim jako řeknu co budeme dělat, co nás čeká a vlastně my jsme to dneska udělali  41 
v takovym tom ranním kruhu, co jsme si povídali, tak jsme si pověděli, co nás ten den dneska čeká. 42 
A když ty cíle vymýšlíte, tak spíš jako z toho pohledu vašeho, co vy chcete aby, uměli třeba, co si mají 43 
z té hodiny odnést, anebo spíš přemýšlíte nad tím, co oni si opravdu odnesou, že to vymýšlíte spíš 44 
z pohledu těch žáků a  jestli ano, a ty cíle jim třeba sdělíte, tak je to spíš jenom ta náplň hodiny, co 45 
se bude dít, anebo jim řeknete konkrétně, že po dnešní hodině, já nevím, byste už měli umět přilepit 46 
papír.. 47 
Jasně, tak bych spíš řekla, že je to ta náplň, spíš aby jako nebyli rozhození tím, že když třeba řeknu 48 
nějaký slovíčko, kterýmu třeba nerozumí, v současnosti teďka právě a na konci hodiny už budou vědět, 49 
co to třeba je migrace a když bych jim to řekla na začátku, že na konci hodiny budou umět to slovo 50 



migrace vysvětlit, tak hnedka první co, tak se to naboří a bude to prostě a co to teda je a proč to teda 51 
ještě nevíme, jako fakt záleží. 52 
Takže to souvisí s tím záměrem, co vy chcete. 53 
No, anebo to, nebo to prostě popsat nějakejma jinejma slovama, aby je to cizí slovo třeba neuchvátilo 54 
a zase se to nerozběhlo někam jinam. 55 
A přemýšlíte teda nad tím, i co si ti žáci odnesou, anebo spíš to, co chcete vy. 56 
Asi si vyselektuju ty důležitý věci, co by si měli odnýst a na ty se jako zaměřím.  57 
Jasný, tak ono je to asi obojí, že člověk bere v potaz oboje. Sdělujete žákům třeba přesně, před 58 
každou hodinou, co je cílem té hodiny? 59 
Když máme něco rozpracovanýho, tak už asi pak ne. 60 
A děje se to často, že byste jim sdělovala ty cíle? 61 
No, tak jelikož ty témata se měněj poměrně různě, tak jo. 62 
Třeba během jednoho dne se dá říct, že byste jim zmínila nějaký ten cíl? Nebo v týdnu? 63 
Během týdne určitě, během dne, tak jako, to máme vždycky zaměřený na to jedno téma, ať je to 64 
matika, ať je to čeština, matematika, takže jako během hodiny se to rozhodně nemění. 65 
Dobře, přesvědčujete se nějakým způsobem, že žáci těm cílům rozumění, že vědí, co se vlastně po 66 
nich chce? 67 
Úplně teďka.. no, spíš jako, když třeba začínám tu hodinu, tak kolikrát navážu třeba na to, co jsme 68 
minule, jakoby kde jsme skončili a snažím se jakoby propojit s tím, aby si jako uvědomili, že už jako 69 
něco uměj, teď jsem se jako do toho nějak, prostě se to snažím propojit s tím, co uměli a navázat na 70 
něco novýho. 71 
Takže tím vlastně zjišťujete, jestli tam nějaké to porozumění je, nebo ne. To jste se nezamotala moc. 72 
Jak zjistíte, že těch cílů dosáhli, nejenom že jim rozumějí, ale že jako opravdu naplnili to, co naplnit 73 
měli? Máte na tohle nějaký způsob, kterým to zjišťujete? 74 
No, tak buď nějaká kontrolní otázka na konec, jestli teda tomu rozuměli, jestli se dozvěděli to, nebo 75 
jako jestli mě poslouchali dostatečně, tak asi v tom, no, a nebo pak nějak testík zase, tu další hodinu. 76 
Eh, dobře. Vysvětlujete třeba žákům proč, nebo co a jak hodnotíte? 77 
Ano, když třeba jim rozdávám nějakej ten test. Nebo říkám, když třeba tak v českým jazyce co chyba, 78 
tak půl stupně dolů, to už vědí, že diktát prostě funguje tímhle způsobem. Samozřejmě, pokud tam je 79 
víc těch pravopisných jevů a bylo by to třeba delší, tak zase ta škála je mírnější. 80 
Ehm, dobře. 81 
No, ale jinak bodový systém, pokud je někde zaveden, nebo při nějakejch testíkách, tak určitě hnedka 82 
na začátek vysvětluju kdo měl, nebo za co měl tolik bodů. 83 
Aha. Dobře. Používáte někdy kritéria hodnocení? A pokud ano, máte nějaký příklad třeba? 84 
Je, tak ee nevim já, to furt jako obracím k těm testům zase jo, tak kritéria hodnocení, to jsou vlastně 85 
daný .. 86 
(10:23 )Spíš, když bych to ještě řekla jinak, jestli žáci vědí dopředu, to souvisí i s tou předchozí otázkou, 87 
za co vlastně budou hodnoceni, třeba jestli vědí, co musejí udělat proto, aby byli ohodnoceni známkou 88 
jedna třeba. 89 
Tak mají daný třeba, teď jsme skončili houby a začali jsme rostliny, tak vědí, že teď budete třeba, co 90 
dělá rostlinu, já nevim, co dělá rostlinu rostlinou, jaký jsou části rostliny, jak se vůbec ty rostliny poznají 91 
a podobně a  to jsme v uplynulých dvou hodinách probírali, to si zopakujte, podívejte se do sešitů, 92 
takže za ty houby, tím jsme skončili a teďka do tý současnosti, můžete jako čerpat v učebnici a můžete 93 
si naleznout informace, ale všichni mají stejný podmínky, jednak ti, co mají IVP, tak mají natištěný ty 94 
zápisy, a pak společně píšeme ty zápisy, takže všechny by měli mít stejný informace, a pak už jde jen o 95 
to, jestli tam někdo připíše třeba něco navíc. A samozřejmě.. 96 
A to pak taky zhodnotíte, když tam mají ještě něco.. 97 
Když je tam třeba něco navíc, tak teda jo, buď přimhouřím oko, nebo, buď kdyby tam zas jakoby něco 98 
chybělo, tak samozřejmě to je zase nějakej plusovej bod, kterej teda může pomoct, nebo když by to 99 
bylo mezi, tak samozřejmě přihlídnu k tomu, ale většinou tam mám nějakou prémiovou otázku, aby si 100 
opravdu dávali pozor, že to třeba tam jednou zmínim, a pak ale docela se teďka naučili, že se těšej i na 101 
tu prémiovou otázku.. co to zase bude? 102 



Jsou plní očekávání, hm. Myslíte si, že by se žáci měli hodnotit navzájem a proč ano, proč ne? 103 
(12:35) Ee, tak to děláme třeba při tý češtině a třeba na začátku si třeba přinesli knížky a krásně každej 104 
mluvil o tý svojí knížce, a pak jsme říkali, jako čí ten projev se jim líbil a proč a chválili jsme se více méně, 105 
tak ty děti to povzbudí a nemůžu jako říct, že by nechtěli mluvit. Oni jsou jako docela taková třída, že 106 
jsou jako poměrně aktivní a každej chce jako prosadit ten svůj názor, takže se ani za to, co jakoby 107 
řeknou nebo napíšou, tak se nestydí. 108 
A myslíte si, že teda jakoby by se spíš měli hodnotit vzájemně, než aby je hodnotil jenom učitel, 109 
nebo..? 110 
Ne, určitě, protože tím se samozřejmě učej jeden od druhýho a ta kritika od těch spolužáků, anebo 111 
naopak pochvala od těch spolužáků je hodně posouvá dopředu. 112 
Ehm, jasně. Dobrá. Dáváte možnost žákům, aby hodnotili svůj vlastní výkon? A pokud ano, jak to 113 
děláte? 114 
No, málokdy, málokdy a já myslím, že spíš jako věděj to, že třeba něco řeknou a ty spolužáci se jim 115 
zpětně jakoby smějou, neřeknou třeba, jak to mělo být, to nedávno se mi vlastně stalo, že jsem 116 
zkoušela jednoho chlapečka a ten řekl úplně nějakej nesmysl, jakej je úřední jazyk v České republice a 117 
řekl angličtina, a tak samozřejmě výbuch smíchu, tak zpětná vazba to pro něj teda byla, ale on jako 118 
koukal a nevěděl, co teda jo, jo.. pak zase nějaká otázka, zase úplně nesmyslná odpověď, tak jsem pak  119 
právě říkala, Vojto, jak by ses ohodnotil? A i to nebylo jako nic moc, jo, no to poznal jo, se všichni smáli. 120 
Hm jasně, 121 
Tak to asi nebylo ono no. 122 
Co děláte vy proto, aby to hodnocení bylo pro žáky nějakým způsobem užitečné? 123 
Tak když to dáme u diktátu třeba opravy, jo? Tak pokud si to neopravěj, tak pro ně to byla jenom nějaká 124 
chyba, pracovat s chybou, jo. Takže opravy, no, nebo v současnosti máme teďka rozjetý takový projekt 125 
třídní a to píšeme cizímu chlapečkovy, kterej je samozřejmě vymyšlený a píše nám dopis, že potřebuje 126 
pomoct s češtinou a píše nám dopis a vždycky tam napíše hroznejch chyb, a tak oni každej dostanou tu 127 
část toho dopisu a vlastně píšou, ee, hledaj ty chyby, opravují to, a pak mu odpovídají, takže pracujem 128 
s tou chybou a pracujem i, čekaj, jsou z toho taky plný očekávání, kdo za tím jako je, a jestli ten 129 
chlapeček je jako opravdu skutečnej, takže já musím na konci udělat nějakou skutečnou postavu, aby 130 
teda měli jako, nebo viděli, že to někam vede, takže asi takhle pracujou. 131 
Jasně, ehm, takže u toho hodnocení se jakoby snažíte, aby nějakým způsobem si ho pak žáci vzali k 132 
srdci a nějak pak dál pracovali, aby se rozvíjeli a pomáháte jim pak v tom třeba ještě, když se jednou 133 
někde něco nepovede a vy pak vidíte, že tam ale je cesta, jak to zlepšit, dokážete třeba tomu žákovi 134 
nějakým způsobem ukázat  nebo poradit, co by měl dělat, aby.. aby to bylo lepší? 135 
No, buď doporučím, že se to mají  doučit doma, nebo ještě si to zopakovat, nebo ještě jim dám třeba 136 
nějakou práci jakoby, kde si to můžou procvičit a zase a zase zpětně jako pak když je druhý test nebo 137 
nějaký zkoušení,  tak vidím, jestli se to jakoby podařilo, jestli  si to jako vzdali k srdci a snažili se doma, 138 
anebo naopak měli jako čas na jiný věci. 139 
A že toho času na jiný věci je. Tak, vzpomenete si na nějaký příklad toho, jak jste poskytla třeba 140 
v prvouce, nebo tady u vás vlastně ve vlastivědě, nebo v té literární výchově zpětnou vazbu právě o 141 
tom jejich učebním pokroku, že byste viděla, že se opravdu v něčem zlepšili, tak jestli máte nějakou 142 
vzpomínku na to, jak jste se jim k tomu vyjádřila, k tomu pokroku.  143 
No, ježiš, to zase nevim zpětně, no, ty diktáty, tak třeba první diktát, ač měli hlášen a mohli se na to 144 
připravit, tak že nějak extrémně nedopadl a v mnohých případech, tak teda jsem jim říkala, že mohli 145 
přidat a mohli vědět, z čeho to bude a nepřipravili se, a pak, a pak byl další diktát a už to bylo mnohem 146 
lepší, protože spousta z těch, co měli špatný známky, už teď třeba byli na jedničkách a teď už to je zase, 147 
jakoby je vidět, že někdo prostě nechce dostávat ty špatný známky a pracuje s tím doporučením. 148 
Ehm jasně, takže to i pak vidíte v tý jejich práci ještě. 149 
No, asi jo. Jinak to pak asi bude vidět třeba na portfoliu, ze začátku jejich práce a z konce. 150 
Jak zpětná vazba podle vašeho názoru ovlivňuje činnost nebo průběh toho vyučování, nebo třeba i 151 
učební pokrok vašich žáků. Jaký má ta zpětná vazba na tohle všechno vliv? 152 
Tak zase záleží individuálně, jak ty děti si to připustěj nebo nepřipustěj, no..  153 
Potřebujete svíti?  Ne, nepotřebujeme.. Tak já zabouchnu, na shledanou… na shledanou 154 



No.. můžete ještě jednou tu otázku? 155 
Jasně, jak si myslíte, že zpětná vazba ovlivňuje činnost nebo třeba průběh vyučování, učební pokrok 156 
vašich žáků, jestli má ta zpětná vazba nějaký vliv a pokud ano, tak jaký. 157 
(19:42) Ee, tak, ta zpětná vazba asi jim říká, jest..jak ten jejich výkon byl dokonalej, nebo nebyl a kde 158 
mají zabrat a to je samozřejmě pořád, buď je to v tý známce anebo v tom, ee, jestli je to třeba to téma 159 
nadchne a jsou schopný třeba pro to udělat něco navíc. 160 
Ehm, jasně. Takže vliv má. 161 
Určitě má. 162 
Dobrá, jak myslíte, že žáci reagují, nebo popřípadě pracují dál s informacemi, které prostřednictvím 163 
zpětné vazby od vás získanou, ee... získají. Já myslím, že jsme na to už trošku narazily, že záleží 164 
individuálně.. 165 
Asi je to individuálně, jak moc je přepečlivý, nebo naopak je to bordelář a je mu to jedno. 166 
A víte třeba z většiny, nebo ve většině případů jak reaguje, nebo jaký jsou ty reakce na vaši zpětnou 167 
vazbu? 168 
No, řekla bych, že tak polovina si z toho odnese to kladný a ta druhá polovina jsou ještě zase jako 169 
rozdělený na ty, který jako ee ten zájem jakoby mají, ale ještě jim pořád nedochází, že to má jakoby 170 
nějakej smysl a třeba se nevrátěj k tomu, že by si prošli to, co jsme dělali a že by si třeba překontrolovali 171 
ty svoje chyby a trošku s tím jako pracovali. 172 
Takže hrozně moc individuální a každej z nich s tou informací pak pracuje jinak. 173 
Jo, ale zas jako je jiný, když třeba mluvíme, když mluvím individuálně k někomu, anebo naopak k celý 174 
tý třídě, jo, zase ta pozornost, když se na ně dívám a když oni mě sledujou a když oni mě to jo odkejvou 175 
nebo naopak řeknou ne, tohle ne. A když to řeknou jakoby mně osobně, tak si myslím, že to je pro ně 176 
víc zavazující, než když jsou prostě takhle v tom kolektivu a jednají jako ten jeden celek. 177 
A máte pro tohle prostor? Čas, když si vezmete toho žáka stranou, a pak mu zkoušíte  tu zpětnou 178 
vazbu dát takhle individuálně, prostě mezi čtyřma očima. 179 
Tak bych řekla, že toho času moc jako není no, že se spíš pracuje jako s tím kolektivem celkově. Když 180 
se jim něco povede, tak prostě je pochválit a zase vypíchnout toho jedince, kterej to perfektně zvládne 181 
a.. 182 
Ehm tak jo, to je ode mě všechno, takže mockrát děkuju a jenom ještě chci znova říct, že rozhovor 183 
slouží pouze pro nás, pro vědecké účely a nebude nikde zveřejňován. 184 
  185 



Příloha 10 
Takže jsem si myslela, že tam ty děti nemyslej samostatně, takže jsem čekala, že to bude stejně, ale 1 

bylo to prostě jinak, protože mě to samotnou nebaví, když nemyslí samostatně, takže je k tomu 2 

jakoby nutim, protože asi byli zvyklí, že co řekla paní učitelka, tak, tak to prostě bylo a oni se vlastně 3 

hrozně dlouho báli říct mi svůj nápad, s tím já jsem hrozně dlouho bojovala a teď už mluvej úplně a je 4 

to super.  5 

To mi právě přišlo, takže moc děkuji. Není vůbec za co.  6 

Já vám potom ještě řeknu, co jsem tam viděla, ale teď bych se chtěla zeptat na to hodnocení. Co se 7 

vám vybaví když se řekne hodnocení? A hodnocení jako čeho myslíte, jako všeobecně hodnocení?  8 

Tak úplně, když se řekne hodnocení. No mně se vybaví jako známky, ale to už je asi taková 9 

profesionální formace. Pak se mi vybaví třeba nějaké hvězdičky na ČSFD,kde se hodnotěj filmy , tak 10 

tam se taky jako hodnotí filmy. Vždy se mi asi vybaví nějaká škála, no škála, jako taková.  11 

A tady známkujete? No. A máte se známkováním nějaký problém? Já tady sama v sobě bojuju s tím, 12 

že tu mám chlapečka s paní asistentkou, a občas on by tu jedničku  jako dostal za to, co třeba 13 

zvládnul nebo když něco jako známkuju, ale musím hrozně přihlížet k tomu, kolik toho jako stihnul a 14 

na kolik má, aby vlastně stihnul. A musim hrozně řešit, jaký ten den měl náladu úplně jakoby tyhle 15 

věci. A teď jsem hrozně tady hrozně řešila s jednou holčičkou, že ona má od maminky nastavenou 16 

takovou roli, že ona musí být nejlepší nejúžasnější, nejchytřejší a já najednou jsem jí jako dala trojku 17 

z diktátu, protože to tak prostě bylo, zhroutil se svět. Takže, hrozně bojuju s těmahle jako 18 

přednastavenýma věcma, co jim rodiče řeknou doma. U té minulé paní učitelky určitě plnila roli, že 19 

Evička vždycky byla nejlepší, nejúžasnější, u mě tu roli neplní, protože já tyhle děti, né že bych je 20 

neměla ráda, je to super, když je člověk v té hodině má nebo v té třídě. Ale myslim si, že tim, že už jí 21 

nestavim do tý pozice, že musí být nejlepší, že se tý holce hrozně ulevilo. Chviličku jako polevila, to 22 

přesně byla ta trojka a to byl ten výstražnej zdviženej prst, kdy jsem teda říkala, že takhle teda určitě 23 

ne a musim říct, že teď teda teďka zabrala, že teda zjistila, že ty trojky, že se jí to taky nelíbí a zase se 24 

jako vyšvihla nahoru.  25 

Ale už teda myslíte, že se to trošku posunulo, že má ten pocit, že někdy teda nemusí být nejlepší. 26 

Ano, už jenom to, že v září se hlásila takhle a dneska se hlásí úplně uvolněně a je schopná mi 27 

odpovědět, i když si není jistá, že to bude správně. Což si myslim, že je asi dobře u ní, že tak to měla 28 

asi z domova daný, že to bude takhle a budeš pak nejlepší a jinak jako.  29 

A jak jste mluvila o tom Jakoubkovi? Kuba no se jmenuje. Tam je problém jakoby že vy se bojíte, 30 

aby to bylo spravedlivé? Musim říct, že děti vědí samozřejmě, že má asistentku, takže jeho známky 31 

neřeší, protože prostě vědí, že to má nastavené jiné. Ale jako minulý týden jsem si dovolila mu dát 32 

trojku z nějakého pravopisného cvičení a on se mnou celej den nemluvil, jako to bylo ignorace úplná 33 

a on tady má maminku, která dělá asistentku v jiné třídě takže to že ta mi pak druhý den ráno říkala, 34 

že o tom s ním doma mluvila a že mu vysvětlila, že paní učitelka za to určitě nemůže, že dostal tu 35 

trojku, Takže tady ta spolupráce s maminkou je skvělá. Ale prostě on to hodnocení, já sama si vždycky 36 

říkám, ty vado on to má jako celý dobře, co napsal, ale můžu mu já za to jeničku, když vím, že má na 37 

víc? Mám mu tu jedničku dát jako, že příště řeknu, ale příště líp nebo mu mám dát dvojku?  38 

A když to má celý dobře, tak za co byste mu to snížila? No právě, právě. Ale zase si říkám, když se 39 

podívám do jednoho sešitu, on jednou napíše šest vět, nebo když píšeme diktát nebo pravopisné 40 

cvičení tak píše jen slova, ve kterých jsou vynechaný tyty a jednou jich napíše šest a jednou jich 41 

napíše jedenáct  tak v tu chvíli si říkám, že když napsal jen tu polovinu, když vim, že má na to, aby 42 

napsal těch jedenáct, tak neměla bych mu dát paní dvojku nebo jako A ještě, že jo je to ovlivněný tou 43 



paní asistentkou takže vždycky no Kuba, co máš? Jedničku a děti no, ale ty máš paní asistentku, tak 44 

říkám prosim vás tak paní asistentka mu asi neříká, co tam má napsat za i, že jo a pak mám právě 45 

tady ještě Dominik tamhle co seděl, tak ten má lehkou mentální retardaci, tak ten je úplně v lese. To 46 

jaako vyjmenovaný slova takhle úplně jako..zas je mi blbý jemu dávat 4, když vim, že on za to prostě 47 

nemůže, že tam prostě nic nemá jo. A zase si pak říkám, tak jemu dám z diktátu trojku, protože je mi 48 

ho líto a tady Důšátková Evička, která je prostě jedničkářka, tak tu trojku dostane taky jo úplně jako 49 

ale prostě jo, ale proč bych mu měla ve 3. třídě dávat čtyřku na vysvědčení? Měl dvě trojky, měl 50 

trojku z češtiny a z matiky, s tim, že z angličtiny jsem říkala, že mu dám ještě letos tu dvojku dám a 51 

uvidíme, jak to bude příští rok. Ale jako, proč bych tomuhle dítěti měla jako ještě protože on už 52 

takhle má problém sám se sebou, doma je to taky nic moc, tak proč mu to kazit ještě tady.  53 

A myslíte si, že to prožívá ty známky? No dneska dostal 4 ze čtvrtletky, teda jsem mu dala, protože 54 

tam teda nenapsal nic..kdyby alespoň vybarvil správně obrázky,tak mu tu 3 dám, ale ani obrázky 55 

správně nevybarvil. Vždyť to je učivo 2. Třídy že jo barvy, takže si myslim, že by to tohle dítě mělo a 56 

meleme to už od září, takže jsem říkala, když by alespoň ty barvy měl, tak mu tu 3 dám.  57 

Takže ani nemůžete mít nějaký jasný všechny měřítka a zároveň promýšlíte, jestli to máte správně 58 

nastavený, jestli tam zohleňujete všechny. No musim,podle mě,  protože když bych si nastavila 59 

jeden metr tady, to nejde tady. Tady chlapeček nám přišel z jiný školy, měl by být věkově ve 4. Třídě 60 

za chvilku, příští rok mě podle mě přeroste. Von nečetl a nepsal v září, fakt nic, nečetl, nepsal. Má 61 

teda všechny dys, na které si člověk vzpomene, zanedbanej vývoj, něco psychicky špatně, otec ho 62 

týral, takže prostě úplně všechny věci a on tady za ten ¾ rok tak rozkvetl, že prostě on přišel v září. 63 

My jsme něco četli a já jsem nějak moc nevěděla, jak to s ním bude a on prostě nepřečetl pohromadě 64 

slovo jako ani po písmenech jo, říkám ty prďo ve 3. Třídě, věkově čtvrťák , a dneska nebo včera jsme 65 

měli čtení normálně přečetl dvě věty úplně jako né úplně jak by měl čtvrťák číst, ale prostě přečetl 2 66 

věty. A ty děti, jak ho vohodnotěj, von prostě dočte, oni mu zatleskaj.  67 

Myslím, že je tu dětem ve třídě příjemně. My už jsme si na sebe asi prostě zvykli no, protože ty děti 68 

vědí..Ondřej, zrzavá hlava tamhle vzadu, tak má ADHD a mamince, jak chce, tak si tak jako vysadí 69 

prášky, pak zase nasadí. Teď jsme zrovna ve fázi, kdy je má vysazený, nevíme proč, maminka se 70 

rozhodla, že Ondrášek zase prášky chvíli zase brát nebude, takže čekám, kdy jako, teď podle mě ještě 71 

dobíhaj ty, co bral, ale teď zase od pondělka čekám, že to bude eňo ňuňo, protože samozřejmě u 72 

maminky nikdy nebylo, že by za to mohl Ondřášek až teda letos přišla s tim, že asi teda to bude 73 

v Ondrovi a né v paní učitelce. Tak jsem si říkala, takový malý vítězství. Samozřejmě jako je mi líto, že 74 

dítě takhle malý musí brát nějaký prášky ale…tak začal brát prášky, tak se to pomalu tak nějak 75 

snižovalo, snižovalo už třeba vydržel i dvě hodiny pracovat, že dřív to bylo jako třeba 20 minut z první 76 

hodiny,a já byl úplně šťastná, že teda jako vydržel v klidu, pak už se to jako stupňovalo, stupňovalo, 77 

říkám ty jo 2 hodiny paráda a najednou minulej tejden lup..Říkám, tys neměl prášek viď.? A on ne ne 78 

ne, neměl a ještě u toho takhle poskakoval. Takže to hodnocení je tady, snažim se hodně 79 

individuálně, protože pro některý děti je to tady jediný místo, kde je někdo za něco pochválí, protože 80 

jako ke každýmu dítěti se táhne sáhodlouhej příběh, toho co má za sebou, co má doma a myslím si, 81 

že u některých bych Vám dokázala říct, jak to s nima dopadne. Je to jako fakt mazec v některých 82 

případech. A třeba zrovna, třeba to zrovna takový okamžiky zvrátí, třeba jo, ale fakt se snažim, 83 

protože vim že, mohla bych jim všem ty trojky dávat, ale zase si říkám, ty jo ve 3. Třídě?  84 

Takže myslíte, že to má teda funkci…, já se ti snažim jako motivovat, takže motivační a vlastně tim že 85 

se k nim snažim přistupovat individuálně, tak jakoby u některých můžu posuzovat ten vývoj, takže i za 86 

tu dvojku prostě pochválim. Sárinko super, dvojka, výborná dvojka prostě jo a že ono se to dítě jako 87 

usměje, slyší tam tu podporu a minule to bylo říkám, Sárinko výborná trojka jo, a teď najednou další 88 

písemka, Sárinko výborná dvojka jo, že u týhletý holčičky speciélně to jakoby vidim, že tam to jde 89 



nahoru. Takže si myslim, že timhletim způsobem možná. A jak to v týhletý třídě, jak používat známku 90 

nebo jiný hodnocení jako nějakou zpětnou vazbu, aby si řekli, tak tohleto příště, v tomhletom zaberu 91 

nebo si myslíte jako..teoreticky. Já si myslim, že tyhlety děti nejsou tohohle ještě schopný, protože 92 

v žákovský, tam je vzádu, jako hodnocení čtvrtletí, kam má to dítě psát, co se mi povedlo, co se mi 93 

nepovedlo, v čem se zlepším. No když je to necháte napsat samotný, tak Vám tam napíšou. Co se mi 94 

povedlo? Matika. Co se mi nepovedlo? Čeština. V čem zaberu? V češtině. Jo takže v tomhle, ale mi 95 

třeba se o tom..protože mi tady máme nakázaný, ne nakázaný, ale určený nevim jednou za 2 měsíce, 96 

že je třídnická hodina. Většinou se bavíme, o čem to  bude a vždycky se do toho snažim začlenit to 97 

hodnocení sebe sama. A my vlastně máme, každej pátek máme hodnocení týdne. Že vlastně máme 98 

škálu, že máme + choval jsem se dobře, všechno mi šlo ? je to na rozmezí  – všechno je špatně. A to 99 

jako je nutim, aby se hodnotili oni sami, protože máme v pátek 2 hodiny výtvarky, takže to většinou 100 

stíháme v závěru výtvarky. Takže, oni navrhnou, co by chtěli za ten týden si dát, pak vlastně teda 101 

zbytek hodnotí a já teda mám závěrečný slovo, protože si myslim, že bych do toho měla zasáhnout. A 102 

musim říct, že některý jsou jako hodně sebekritický, až by jako nemuseli. Některý to maj zase jako na 103 

salámu, třeba Ondřej ten vím, že je tam mínus, ale minulej tejden dostal plus, protože to celkem šlo. 104 

Tak jsem zvědavá, co tenhle týden teda zejtra z něj vypadne, že si teda dá. Uvidíme, to je takový 105 

jediný, taková jediná zpětná vazba asi pro mě. Já třeba oceňuju, že když tady zůstanu o přestávce, tak 106 

ta zpětná vazba je, že když minulou hodinu jsme měli angličtinu, tak jsem tady krájela ovocnej salád 107 

prostě, tady seděla tak jsem držela tu misku a všichni si brali tak jako. To bylo super paní učitelko, a 108 

budeme to ještě někdy dělat a zahrajeme si tuhle hru? Takže asi timhle stylem, že asi zatím nejsou 109 

schopný to asi napsat a pojmenovat, ale nějak něco tam je. Tyhlety  růžky nějak se korigujou, když 110 

někdo si věří nebo i navzájem? Nene, to zatím jako. Občas tady jako, co máme toho Tomáška, toho 111 

Číňana, tak to jako musim říct, že je premiant, jako že on a ještě tamhle ty 2 kluci naproti, tak ten jako 112 

občas je až moc jako chytrej na mě už je takovej jako že, a on už to na mě pozná, že už to jakoby 113 

stačilo. To bylo dneska, první tři hodiny, já už jsem myslela, že ho zabiju, protože všechno… 114 

Jak se jmenuje? Tomáš, Tomáš Jan, on je, nevim jak to má to..A on je takovej z těch dětí, jak sem 115 

přišly, jak měly ty český babičky, co se o ně starali, takže on je tady vlastně od školky, takže vlastně je 116 

úplně Čech v podstatě. A on to pozná, že už jako se mi něco nelíbí, a tak už pak do něj holky tady furt, 117 

nemluv furt a nemusíš mít vždycky pravdu, tak asi jenom takhle. Oni se spíš, než že by řešili, co kdo ví, 118 

tak se spíš baví o chování mezi sebou. Jo, protože když Ondřej vzadu vyvádí, tak ten ho seřve, ten ho 119 

seřve, protože já jsem se jako rozhodla, že na ně jako nebudu křičet nebo víc, než je nutný. Já tomu 120 

říkám tichej teror, já tady sedim a čekám až se uklidněj. Máme rekord 10 minut, ještě jsme ho teda 121 

nepřekonali zatím. To už jako fakt se chytěj taky tady holky vepředu, pak tady ta Erika, to je takovej 122 

ten organizátor, tady právě ten Tomáš, teď tady na sebe jako chvilku řvou, jako tradiční průběh, a pak 123 

se teda jako uklidněj. Ale fakt se asi jako spíš hodnotěj a korigujou v tom chování, než v tom, co kdo 124 

ví, no takže tak.  125 

A ještě teda poslední věc, prvouka, v čem je tam hodnocení jiný nebo jestli..? Takhle já s tou 126 

prvoukou hroznej problém,za co jim jako, né za co je jako známkovat nebo za co je jako hodnotit, 127 

Protože mně přijde, že mi vlastně se čtvrt roku tam na začátku, jsou jako nějaký pravidla v rodině, 128 

pravidla chování, tak každej to má jako doma nastavený jinak, tak já je jako nechci hodnotit, jako 129 

nemůžu ani nemůžu. Můžem si říct, jak se máme ve škole, můžem si říct, jak se máme chovat, když 130 

jdeme někam na výlet, ale abych jim jako za tohle dávala nějaký hodnocení, to jako mi přijde úplně 131 

zcestný. Já mám teda zavedený systém, že mi máme, jak v angličtině, v češtině i v prvouce, že za práci 132 

v pracovním sešitě nedávám známky, ale razítko, za 5 razítek je jednička ve všech předmětech, takže 133 

to je ale, to píšu do žákovský jako práce v hodině. Takže jakoby za tohle dávám známky. Potom, když 134 

tam byly nějaký jako potrava, nebo jako sacharidy, tuky, tak na to jsme měli takovej maličkatej 135 

projekt, jako týdenní, jako že jsme se o tom bavili, a oni potom zpracovávali právě do sešitu něco, tak 136 



za to jsem jim dávala známku. A to z toho měli hroznou srandu, protože to byla první známka 137 

z prvouky a dělali jsme to asi v pololetí, protože do tý doby, tam nebylo nic, za co bych jim jako… Já 138 

jsem se o tom bavila s kolegyní, co má 4 třídu. Říkám a tys jim jako vloni dávala nějaké známky? A 139 

ona říkala, no my jsme psali třeba písemku o těch pravidlech. Říkám, a jak chceš jako hodnotit jako ty 140 

pravidla? No, když mi tam napsali nějakej svůj názor, tak jsem mu dala třeba jedničku. Říkám, ty jo, 141 

tak to já asi jako nechci. Takže v pololetí dostali všichni jedničku, protože na tý prvouce pracovali 142 

zhruba takhle asi o trošku teda ještě víc. A já jsem hodnotila ten průběh a jak se jako vyvíjej, ale fakt 143 

jako, mám s tim problém, s tim jako je hodnotit v tý prvouce, protože tam jako víceméně ještě žádný 144 

znalosti nejsou, nebo jako jsou samozřejmě, ale čeho by se člověk jako chytil. Dobře složky jo, pak 145 

jsme měli projekt o vzduchu. Tak zase byl projekt vzduch 1. Měsíc jsme se tady prostě bavili o 146 

vzduchu, o složkách, pak tam bylo jako něco, jak můžeme vylepšit ovzduší v okolí naší školy a 147 

takovýhle věci. To jsem teda jako měla velkou inspiraci z internetu, to tam byl někde z Pacovský školy 148 

zpracovanej jako opravdu celej jako projekt, pracovní list i všechno pro učitele. Tak jsme to akorát 149 

předělala tady k nám na Žižkov, ale jinak jsme fakt dělali podle toho. Takže jako za projekty no. 150 

Vždycky to nazvu nějak honosně, teď jsme měli tu pšenici, tak zas tam bylo projekt pšenice prostě. 151 

Takže jako, pozorovali pšenici, psali si pšenici, kreslili si pšenici, odnesli si domů pšenici, takže tak. 152 

Takže asi jenom o těch projektech. Teď jsme jako přemýšlela, jestli bych jim neměla dát ve ¾ letí 153 

nějakou písemku, ale já fakt jako nevim, nevim, nevim. Jetsli je to opravdu důležitý, že jo? Protože 154 

mně jako přijde důležitější, když jsou jako schopný o tom přemýšlet, než.. No leda teda bych si teda 155 

jako třeba vzít si vaše druhé pololetí. Vymysli třeba nějaký příčiny nebo něco prostě v tomhle, jenom. 156 

Ne, opravdu, mám jako s tim hodnocení v tý prvouce. A jako, aby jim dávala, jako Erika byla dneska 157 

skvělá, ona má jedinej problém, ona je jako chytrá všechno, jenom jako doma se jí nikdo nevěnuje. A 158 

on pak tady, jakmile se chytne něčeho takovýho, tak ona nad tím přemýšlí, úplně rozkvete, rozzáří se, 159 

úplně prostě jako nadšená. Tak jako jí mám dát jedničku za práci v hodině? Proč? Stejně pracovalo 160 

dalších 8 dětí, jenom ona prostě to má ráda a. Ona jí možná stačí ta pochvala, přesně, přesně tak. A 161 

chlavně, že já jí třeba vyvolám a takový to, a odpovídá někdo jiný než Erika, protože najednou si 162 

připadá, že ona to všechno ví. A že to je třeba to hodnocení pro ně.  163 

A jsou tady nějaký děti, že vy máte jako pocit, že byste je měla táhnout v těch znalostech, třeba 164 

jako nějak hodně nebo dopředu, že je škoda, aby dělali všechno jako ostatní? Jsem přemýšlela, že 165 

jako příští rok, že bych tady ty 3 kluky,co si myslim, že by v té 5. Třídě odsud měli zdrhnout a jít teda 166 

někam na gympl nebo minimálně změnit školu, tak že jako začnem s nějakou tvrdší přípravou. To je 167 

právě tady ten Tomáš Jang, on má ve 4.tříě bráchu a ten je jako asi ještě tak o 300% ještě chytřejší a 168 

inteligentnější, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem tam suplovala předevčírem. Všichni, co udělali za 169 

hodinu jeden, půku pracovního listu, tak malý Honzík Jang jich vypracoval asi 8 prostě za tu hodinu, 170 

ale všechny dobře jako neuvěřitelný. On a právě tady ty dva kluci naproti, protože ty jsou jako 171 

inteligentní, chytrý, tak ty si myslim, že jako by mohli, někam. Nechci říct, že tohle je špatná škola, 172 

ale, ale,  že někde by jim to mohlo prospět jako víc. Jo, protože zas tady hned na rohu je gympl, znaj 173 

to tady. Tak proč jim to zas jako nedoporučit těm rodičům. Asi by to chtělo. Protože, když se třeba 174 

věnuje víc těm, co mají problém, tak asi bych se měla věnovat víc i těm, co ten problém nemaj a 175 

naopak potřebujou táhnout nahoru. …..Zvládneš? Já třeba se snažim u toho Dominika s tou mentální 176 

retardací, jako nedávat…Asi 2 měsíce jsme jeli v jiným režimu, že teda dostával jiný úkoly, lehčí úkoly. 177 

A on tak zlenivěl za ty dva měsíce, úplně hrozně, že jsem řekla, no a dost jako, a normálně budeš 178 

dlěat, byť na polovinu, ale budeš dělat všechno s náma. Tak dobře, v životě mi neřekne, proč ve slově 179 

výskok se píše y po v, ale ví to, že tam to y má bejt. Ale prostě, ty 2 měsíce, já jsem se tady 180 

vykreslovala s obrázkama a takovýhle věci a on za ty 2 měsíce tak zlenivěl, že to bylo úplně jako. Tak a 181 

dost. Říkala jsem mamince, že ze speciálního režimu přecházíme na tvrdou školu, ten teda je zaprvý 182 



jako nevychovanej, nemá vůbec žádný mantinely, jde na něj jaro, ošahává holky, říkám tak aspoň 183 

někde na něj musim mít nějakou páku, jak ho trošku sesekat. Moc děkuji. Nemáte vůbec za co. 184 

  185 
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(Videozáznam 1) 
Zahájení – U vyzve žáky, aby se posadili do kroužku, 
nastíní, co žáky čeká a co po nich chce.  
Žáci se usazují do kruhu, sledují učitele. 
 
Uvedení do činnosti. 
Žáci sedí v kroužku, jednotlivci odpovídají na otázky U 
Kdo je u slova, drží míček, pokud chce slovo předat, 
hodí míček dalšímu žákovi 
Co se dělo v českém jazyce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U: „Pojďme se posadit všichni, i 
Šimonek… tak sedněte si do kroužku tak, 
aby, Valinko, sme všechny… aby sme 
všechny děti viděly. Tak výborně, joo, 
abychom to všechno hezky zvládly. Ták, 
děti, máme zase týden, Davídku,… máme 
zase týden za sebou a já bych ráda 
věděla, kdyby ste mi řekly, co jsme 
všechno zvládly, co jsme udělaly za tento 
týden, co jsme se naučily a tak dále… 
Takže, začneme českým jazykem, jo? Tak, 
kdo ví v českým jazyce…?  
Ž1: „eee, v českým jazyce jsme psaly do 
sešitu… ee, četly z učebnice a…“ 
U: „Ano, pracovaly jsme i s učebnicí, 
výborně. Hodně jsme opakovaly, že jo? 
Co jsme všechno zopakovaly? 
Ž1: „Zopakovaly jsme spodobu…“ 
U: „Výborně… dokonce uvnitř slova, 
ano…ještě? … Klidně můžeš dát někomu, 
kdo ví, tak Sárinko?“ 
Ž2: „A dělaly jsme slova citově 
zabarvená…“ 
U: „Ano, výborně.“ 
Ž2: „a taky kořen slova.“ 

Atmosféra ve třídě je příjemná, uvolněná, 
žáci jsou klidní a spolupracují 
 
Je očividné, že žáci vědí, co se po nich chce, 
dobrovolně se hlásí.  
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Žáci se hlásí, učitel jednoho vyvolává 
 
 
 
 
Co se dělo v matematice. 

U: „Výborně, Ano. Co ještě z českého 
jazyka jsme zopakovaly?...“ 
Ž3: „Zopakovaly jsme slovesa.“ 
U: „Výborně, Zuzanko?“ 
Ž4: „Podstatná jména a kde se píše ú 
s čárkou a ů s kroužkem.“ 
U: „Výborně, ano a ještě, Ma…“ 
Ž4: „a tvrdé a měkké i“ 
U: „Ano tvrdé y a měkké i, ano, 
Malinka?“ 
Ž5: „a pak jsme se ještě učily 
slabikotvorné r a l“ 
U: „Ano, slabikotvorné r a l se nám tam 
objevilo. A potom ještě dneska jsme 
hodně procvičovaly a opakovaly?“ 
Ž6: „Matematiku.“ 
U: „Matematiku, ale ještě jsme pořád 
stále v češtině, děti… Stály jste proti sobě 
a tvořily jste co?“ 
Žáci sborově: „opaky“ 
U: „Opaky, to znamená slova protikladná, 
ano? Tak bezva! Takže to bylo všechno 
v češtině. Dokonce ve středu jsme měly 
k literární výchově – tematický výchově – 
jsme měly?“ 
Ž2: Pověst o… eee… o tom… o statečném 
Bivojovi“ 
U: „O statečném Bivojovi, ano. Takže ve 
středu byl velký dramaťák, kde jsme se 
dozvěděly něco o Bivoji, o Bivojovi, a 
zároveň, kdo tam ještě vystupoval? ... 
Niko? 
Ž7: „Kazi, Teta, Libuše a…“ 
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Úterní návštěva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmíněny další předměty a akce v týdnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U: „Ano, Kazi, Teta Libuše a…, to do toho 
hodnocení můžete taky zakomponovat. 
Tak, potom byla matematika a 
v matematice jsme hodně? Co jsme 
dělaly v matematice?“ 
Ž8: „Počítaly příklady na dělení.“ 
U: „ Na dělení a násobení, výborně. Co 
ještě, Šimíku?“ 
Ž9: „zaokrouhlovaly jsme“ 
U: „zaokrouhlovaly jsme!“  
Ž10: „Eee, Hodně jsme si dneska hrály“ 
U: „Dneska jsme si hodně hrály, to je 
pravda, ale zároveň jste i počítaly… ještě? 
Pavlínko?“ 
Ž11: „Eee, sčítaly jsme…“ 
U: „Ano, dobře a ještě?... A také slovní 
úlohy jsme dělaly, jo? Ták, výborně! Další 
bylo, že v úterý nás někdo navštívil. Kdo 
nás navštívil? 
U: „No?“ 
Ž12: „Paní učitelky“ 
U: „Paní učitelky, to je pravda. Paní 
učitelky s námi tady byly celý týden, 
dneska, dokonce, si s vámi trošku pohrály 
v matematice. Ale teď, kdo sem přijel? 
Někdo sem přijel v úterý.“ 
Ž?: „Česká vojenská policie.“ 
U: „Výborně, ano, vojenská policie, takže 
i to tam můžete zakomponovat, do toho 
hodnocení. Další, děti, jsme měly část 
výtvarky, protože jsme měly i tu 
vojenskou policii, a dělaly jsme 
pohádkové městečko. A potom jsme 
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Přečtení třídních pravidel. 
 
Žáci v kroužku si stoupají, aby viděli na žákyni, která 
čte pravidla. U je vyzve, aby se posadili. 
 
Celkem 10 pravidel – 1 z pravidel se týká skupinové 
práce, U – reaguje poznámkou, že tento týden 
pracovali ve skupinách často.  
 
Když žákyně řekne špatně tvar slova – U ji opraví a 
slovem Ano? Vyzve k pokračování (jsme k sobě 
kamarádský – kamarádští) 
 
U – vyzývá žáky, aby poslouchali, někteří žáci dělají 
posunky, jako že pro ně pravidla neplatí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci začínají vypracovávat hodnocení. 
(Videozáznam 2, 3) 
Žáci se zvedají ze svých míst a usedají do lavic, které 
jsou uspořádány v hnízdech. Každý pracuje 
samostatně, v tichosti.  

měly hudebku, zpívaly jsme písničky a 
ještě jsme měly plavání tento týden, 
takže i to tam můžeme dát. No a 
samozřejmě v Člověk a jeho svět jsme se 
učily? Co jsme se naučily? … No, 
Lucinko?“ 
Ž13: „Pohoří.“ 
U: „Pohoří, to tolik ne, ale?“ 
Ž2: „Typy krajiny.“ 
U: „Typy krajiny, ano. A dneska jsme se, 
dokonce, zaměřily i na vrstevnice a další, 
jo? Tak, víme všechno, jenom si ještě 
zopakujeme pravidla, která taky můžete 
zhodnotit. Tak kdo nám je přečte, kdo 
tam skočí a přečte nám je nahlas? Tak 
Marinko, utíkej a přečti je hezky nahlas. 
… Tak povídej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U: „Tak, takže pravidlo víme taky. Kdykoli 
se můžete samozřejmě sami na pravidla 
podívat. Víme, máme 4 typy smajlíků: 
Žlutý smajlík a k tomu odpovídající 
otázky, červený smajlík, zelený smajlík, 
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Kdo potřebuje, jde k nástěnce, kde jsou vyvěšená 
pravidla třídy, ptají se na doplňující informace U – 
např. co je za datum. 
Někteří žáci hned pracují, jiní se nejprve rozmýšlí…  
Později už nesedí jen v lavicích, ale prohlíží si 
hodnocení, která jsou na koberci. 
Paní učitelka děti upozorňuje na nová hodnocení, 
která si žáci mohou prohlédnout. 
 
(Videozáznam 4) 
Ti žáci, kteří už mají vypracovaná svá hodnocení, jsou 
na koberci a prohlíží si hodnocení svých spolužáků. 
Po uplynutí jistého času, vyzve paní učitelka žáky, aby 
dokončili, co mají rozdělaného a opět se posadili (žáci 
už ví, že se mají posadit do kroužku na koberec). 
Žáci na koberci dočítají hodnocení spolužáků, někteří 
se spolu baví. Žáci v lavicích dopisují do sešitů. 
Paní učitelka je chvilku nechá, poté zazvoní na 
zvoneček a opět je vyzve (v klidu), aby se usadili. 
Žáci se zvedají, usazují se na koberci, každý drží v ruce 
svůj sešit. Baví se mezi sebou a ukazují si své práce. 
Paní učitelka (stále mírným tónem hlasu) počítá do 
pěti.  
Chvilku to trvá, ale nakonec se všichni usazují do 
kroužku. 
 
 
Žáci sedí v kroužku, připravení k další činnosti. 
 
 
 
 
 

černý smajlík, ano? Takže smajlíka 
namalujeme, zároveň napíšeme, co se 
nám tento týden podařilo, v čem byste se 
chtěly vylepšit a koho byste chtěly 
pochválit. Nezapomínejte, že už to píšete 
přímo tomu dotyčnému, ano? Tomu, 
takže ho potom můžete oslovit. Tak 
máme na to dostatek času, začínáme.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U: „Ták a děti, koukneme na hodinky. Je 
přesně čtvrt, takže dokončíme, dopíšeme 
a pojďme si sednout, už.“ 
U: „Tak, pojďme všichni. Pozor tam na tu 
kamerku jenom, až si budete sedat, 
opatrně, jo? Tak výborně, posadíme se. … 
Utvoříme sluníčko, Terinko, Alešku? Tak 
posadíme se. A já počítám do pěti: jedna, 
posaď se, posaď se. Dva, tři, ty dávej 
pozor, tam na to dávej pozor. 
Ž: „Na to?“ 
U: „Čtyři, Šimone! A jedna je? Matýsek se 
nikam nevejde, pojďme mu udělat místo. 
Leonel se nám nikam nevejde. Čí je, děti, 
tendleten? Tak, Kristýnka si ho vezme 
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Jedna z žákyň se přihlásí. 
 
 
Zuzanka čte hodnocení ze svého sešitu. 
 
 
Zuzanka dočítá hodnocení a ukazuje sešit spolužákům, 
prstem ukazuje na smajlíky a další obrázky, které jsou 
součástí hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
Někteří žáci se už začínají hlásit. 
 
 
 
 
Kristýnka čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 

k sobě, Kristýnka K. Tak výborně, tak už 
se posadíme. Alešek ještě nemá místo, 
takže uděláme ještě Alešovi místo. Tak 
Aleši, zde máš místo, tak fofrem.“ … 
U: „Tak a já bych ráda věděla, vy, co jste 
tady byly už trošku dřív… ee, posaď… 
dejte si to dolu, děti, ať …? zbytečně. Vy, 
co jste tady byly dřív a viděly jste některé 
hodnocení, eee, zaujalo vás nějaké 
hodnocení? Týnko?“ 
ŽT: (odpovídá, nedokážu rozeznat slova) 
U: „Ano? Tak, kdo je autorem?“ 
U: „Zuzanka, tak Zuzanko, chceš nám 
přečíst, co jsi napsala?“ 
ŽZ: „Jo.“ 
U: „Tak dobře, tak povídej.“ 
ŽZ: „Myslím, že se mi dařila čeština, 
matematika a taky další. Dodržovala jsem 
pravidla, taky se mi dařilo plavání, dařila 
se mi taky prvouka.“ 
U: „No výborně. A krásného smajlíka, 
dokonce s vrstevnicemi (U se zasměje) … 
Ano, perfektní, děkujeme! Děkujeme 
Zuzanko, chtěla bys někoho pochválit?“ 
ŽZ: „Noo, chtěla bych pochválit Rudu“ 
U: „Tak mu to řekni.“ 
ŽZ: „Chtěla bych tě, Rudo, pochválit, žes, 
že si tento týden hezky pracoval.“ 
ŽR: „Děkuju.“ 
U: „Výborně, tak další. Děkujeme 
Zuzance, zatleskáme jí.“ (U + žáci tleskají) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když se žáci chválí, koukají na sebe, oslovují 
se jménem a za obdrženou pochvalu si 
děkují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05:03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:59 
 
 
 

 
 
 
 
 
Daník čte své hodnocení. 
 
 
 
 
Daník se obrací na paní učitelku (s velkým úsměvem), 
ukazuje jí sešit s hodnocením a obrázky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daník přemýšlí, koho z dětí by pochválil. 
 
 
 
 
 
 
 

U: „A kdokoli další by viděl, tady Lucinka 
viděla? Kristýnky K.? Tak Kristýnko, 
povídej.“ 
ŽK: „Chtěla bych se pochválit za to, že 
jsem skočila, eee, z eee, velkého 
skokánku, ale ve vzduchu se mi rozjely 
nohy a bolelo to. (U se zasměje) 
Pochválila bych první družstvo. Jinak mi 
to docela šlo.“ 
U: „Výborně, tak první družstvo? Kdo jste 
první družstvo?“ 
Žáci z prvního družstva: „Děkujem.“ 
U: „Děkujeme, výborně, dobře, můžeme 
zatleskat, ano, ano. (tleskají) a 
pokračujeme dál. Tak Valinko, co tobě se 
zalíbilo? Co tě zaujalo?“ 
ŽV: „Mně se líbila asi ta Danova ryba.“ 
U: „Daníkova ryba. Tak Daníku, povídej.“ 
ŽD: „Tenhle týden se mi dařila práce ve 
škole a paní učitelko, chtěl bych vás 
pochválit, že jste nás skvěle učila.“ 
U: „Ježiš, děkuju, to je krásný, děkuju.“ 
ŽD: „Mám pro vás smajlíka se supr 
tryskáčem.“ 
U: „A máš s rybičkou? Proč máš 
s rybičkou? Dej pokoj, Vojtěchu!“ 
ŽD: „Nevím, protože mě to tak napadlo.“ 
U: „Jo.“ 
Ž: „Asi kvůli plavání.“ 
U: „Asi kvůli tomu plavání.“ 
ŽD: „Aby se tam dal někam to, dobře 
schovat ten text.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci chválí jen obecně, nezmiňují nic 
konkrétního, za co by spolužáka pochválili. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:34 

 
Kája čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonička čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
Sonička ukazuje smajlíka, kterého přikreslila 
k hodnocení. 
 
 
 

U: „To je úžasný, výborně, výborně. 
Daníku, eee, je tu ještě někdo z dětí, 
koho by si rád pochválil?“ 
ŽD: „Nevim.“ 
U: „Nevíš, je to těžké.“ 
ŽD: „Hmm…“ 
U: „Dařilo se někomu tento týden tak, že 
bys ho chtěl rád pochválit? Nebo, pomohl 
ti někdo?“ 
ŽD: „Asi Aleše be sem chtěl pochválit…“ 
U: „Tak mu to řekni.“ 
ŽD: „Aleši, chtěl by sem tě pochválit, že ti 
to tendle týden šlo.“ 
ŽA: „Děkuju.“ 
U: „Výborně, tak dobře, můžeme další. 
Kájo, co ty? 
ŽK: „Můžu přečíst to svoje?“ 
U: „Samozřejmě, samozřejmě.“ 
ŽK: „Hrozně mě baví člověk a jeho svět. 
Mám hrozně krásnou třídu a v ní hrozně 
hodné děti. Baví je všechno učení.“ 
U: „To je úžasný. A Káji, chtěla by si 
někoho konkrétně pochválit?“ 
ŽK: „Mmm, já bych chtěla, mmm, 
Márinko, já bych tě chtěla pochválit za 
angličtinu.“ 
ŽM: „Děkuju.“ 
U: „Výborně a Káji, ukaž nám smajlíka. 
Ten je krásný. Řekni nám ještě něco o 
něm?“ 
ŽK: „Eee, já jsem nakreslila, eee, toho 
smajlíka na horách, protože, eee, jsem se 
zaměřila na ten člověk a jeho svět.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:07 
 
 
 
 
08:33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonička se přesouvá k sešitu spolužáka a ukazuje na 
jeho kresbu smajlíka. 
 
 
 
 
Venda čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
Venda ukazuje smajlíka, třída reaguje sborovým jeee. 
 
Venda se pozvedá a ukazuje smajlíka žákům, kteří 
nevidí. 
 
 
Péťa čte své hodnocení, obrací se k Sáře a chválí ji. 
 
 
 
Péťa ukazuje sešit třídě. 
 
 
Třída opět odmění žáka potleskem. 
U vyzve dalšího žáka – Matýska. 
Matýsek čte své hodnocení. 
 
 
 
 

U: „Ano, výborně, výborně, perfektní. Tak 
Soničko? Povídej? Děkujeme Káji.“ 
ŽS: „Pochválila bych se za skupinovou 
práci. A paní učitelku, (obrací pohled na 
paní učitelku) a paní učitelko ja bych vás 
pochválila za to, že ste nás tento týden 
hezky učila.“ 
U: „Děkuju, děkuju, Soničko“ 
ŽS: „A…“ 
U: „Ano? A?“ 
ŽS: „???“ 
U: „Takovýho smajlíka máš, teda ve třídě, 
dokonce. Dobře, dobře. (U se zasměje) 
Bezva, ještě něco, Soničko? Ano? A?“ 
ŽS: „A chtěla bych pochválit tady toho 
smajlíka.“ 
U: „Ano a to je autor, kdo? 
ŽV: „Já.“ 
U: „Venoušek, tak Venoušek rovnou 
povídá, přečti nám to, Vendo. Děkujem, 
Soni.“ 
ŽV: „Já bych se chtěl pochválit za 
matematiku a Kristýnku…“ 
U: „Tak jí to řekni, rovnou jí to řekni.“ 
ŽV: „Kristýnko, já bych tě chtěl pochválit 
za hezkou skleničku ve výtvarce.“ 
ŽK: „Děkuju.“ (U se zasměje) 
U: „Výborně, všechno? Ukaž nám 
smajlíka, protože Soničce se líbil, tak nám 
ho ukaž, jakýho máš … A taky je na 
horách, koukám, výborně. (U se směje) 
Tak mu zatleskáme, Vendovi. Výborná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U reaguje na chování žáků upozorněním na 
třídní pravidlo – nasloucháme druhému. 



 
 
 
 
 
 
 
09:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:32 
 
 
 
 
 
 
 
10:57 

 
 
 
 
Matěj se obrací na Lea. 
 
 
 
 
 
Matěj vstává ze svého místa a ukazuje předlohu, podle 
které kreslil smajlíka. (figurka draka) 
 
Třída tleská Matějovi. 
Žáci, kteří se ještě nedostali ke slovu, se hlásí. U 
vyvolává Márinku. Márinka prezentuje své hodnocení. 
Jedna z žaček nakukuje Márince přes rameno, ta si 
sešit zakrývá. 
 
 
 
 
 
 
Márinka se obrací ke Kristýnce. 
 
Kristýnka děkuje za pochvalu. 
 
 
 
Další žáci se už hlásí. 
Třída tleská. 

práce. Tak ano, někdo nevidí. Tak Péťo 
povídej.“ 
ŽP: „Já bych se chtěl pochválit za všechno 
a chtěl bych pochválit Sáru… Sáro, chtěl 
bych tě pochválit za to, že se začínáš lépe 
učit. A nakreslil jsem tohlecto, tak tolik 
smajlíků.“ 
U: „Ty jo, to je úpl…“ 
ŽP: „V nebezpečí a při záchraně.“ 
U: „Jasně, protože jsme měly tu 
vojenskou policii. Perfektní Péťo, 
výborně, výborně, ano. Tak Matýsku 
povídej.“ 
ŽM: „Já bych se chtěl pochválit….“ 
U: „Ještě počkej, Máťo, spousta dětí tě 
neposlouchá, protože spousta dětí zlobí 
s tím sešitem. Vydržte to, položte ho a 
všichni nasloucháme druhému. Můžem, 
Máťo.“ 
ŽM: „Já bych se chtěl pochválit za 
matematiku, ee prv, eee prvouku, za 
opakování z minulého týdne…“ 
U: „Ano.“ 
ŽM: „A chci tě, Leo, pochválit za 
matematiku.“ 
ŽL: „Děkuju.“ 
ŽM: „A smajlíka mám…“ 
U: „Výborně. A smajlíka, ukaž nám, ty jo 
to je takovej dráček smajlík. Davídku, běž 
s hlavičkou pryč.“ 
ŽM: „Já jsem ho dělal podle tohodle.“ 
U: „Aha, ukaž nám to teda. Ty jo, no tak 
taovejhle prďous a tys ho, tys ho dokázal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:13 
 
 
 
 
 
 

U komentuje kresbu smajlíků a vyzývá ke slovu dalšího 
žáka. 
Ema sdílí své hodnocení. 
 
 
 
 
 
Spolužási tleskají. 
 
Aleš čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
Aleš listuje v sešitě. 
Soňa je u lavic a vyndává papírky z penálu. U ji vyzve 
mírným, ale pevným hlasem, aby se posadila. 
 
Aleš ukazuje třídě svoje kresby. 
 
Třída tleská. 
Sára čte své hodnocení, váhá, koho by pochválila.  
U reaguje na její váhání. 
 
 
 
 
 
 

namalovat, perfektní! Tak děkujeme, 
Matýsku, děkujeme. Márinko?“ 
U: „Máťo, pojď už mezi nás, jo?“ 
U: „Kristý, vydrž to.“ 
ŽM: „Mně se v úterý líbila…“ 
U: „Počkej, počkej chvíli, ještě tady se 
nesoustředí někdo, Péťa se nesoustředí… 
mhm“ 
ŽM: „Mně se v úterý líbila vojenská 
policie, a to, jak jsme si v pátek hrály 
s budoucími paní učitelkami. Chtěla bych 
pochválit Kristýnku. Děkuju, děkuji, 
Kristýnko, že, za hezkou spolupráci.“ 
ŽK: „Děkuju.“ 
U „Výborně. Ano? A?“ 
ŽM: „Jo a za pohádkové domečky. 
Všechny vás pochválím za tento týden. 
Doma bych se chtěla pochválit za to, že 
jsem byla pracovitá.“ 
U „To je krásný, ano. Jéé, ti jsou 
nádherní, no výborně, výborně. Tak 
Eminko?“ 
ŽE: „Sebe chválím za matematiku, chtěla 
bych se poch, hm, zlepšit v prvouce. 
Dane, tebe chválím za rychlost.“ 
ŽD: „Děkuju.“ (U se zasměje) 
U: „A smajlíka krásnýho, koukám, že to je 
každý den jiná čepička, výborně, Eminko, 
výborně. Ták děkujeme Emince, 
zatleskáme jí také. A Alešku, co ty máš?“ 
ŽA: „Tak já bych se chtěl pochválit za ten 
pohádkovej svět.“ 
U: „Mhmm.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:24 
 
 
 
 
 
 
 
13:57 

 
 
 
Třída tleská Sáře. 
Šimon čte své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U pomáhá Šimonovi dovysvětlit souvislosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽA: „A chtěl bych pochválit, Kubo, tebe 
bych chtěl pochválit za to, že si se mnou 
hezky spolupracoval…“ 
ŽK: „Děkuju.“ 
ŽA: „… a nakreslil jsem….“ 
U: „A nakreslil jsi, ano, chvilka napětí. 
Soničko, teď hned si sedni.“ 
ŽA: „… tady toho smajlíka.“ 
U: „Tak ještě ukaž tady nám takhle. Ten 
je krásný, výborně, výborně. Tak 
děkujeme Aleškovi, zatleskáme… Tak a 
Sárinko, povídej.“ 
ŽS: „Já bych se chtěla pochválit, eee, za 
plavání. A hmm, taky bych chtěla 
pochválit…“ 
U: „To už si měla mít připravený, zlatíčko, 
tak šup.“ 
ŽS: „… Vojtu…“ 
U: „Tak mu to řekni.“ 
ŽS: „Vojto, chtěla bych tě pochválit, že se 
snažíš.“ 
ŽV: „Děkuju“ 
U: „Výborně, dobře. Tak a ukaž nám 
smajlíka.“ 
ŽS: „Já ho ještě nemám dodělaný.“ 
U: „Aha, dobře tak nebudeme ukazovat, 
zatleskáme. Šimone.“ 
ŽŠ: „Já bych se chtěl pochválit Vendu za 
plavání…“ 
U: „Tak mu to řekni.“ 
ŽŠ: „Já by sem tě chtěl, Vendo, pochválit 
za plavání.“ 
ŽV „Děkuju.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Třída tleská a směje se. 
U vyvolává Leonka. 
 
 
 
 
 
Třída tleská. Leonek ukazuje smajlíka třídě. 
 
U vyvolává Valinka a ta prezentuje své hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všichni tleskají a U vyvolává Lucinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽŠ: „Protože sice seš ve třetím družstvu, 
ale seš v něm nejlepší.“ 
U: „Hmm, to sto procentně, no.“ 
ŽV: „Děkuju.“ 
ŽŠ: „Není zač.“ 
U: „A co ještě, Šimone?“ 
ŽŠ: „Já bych sem se chtěl poch, emm, 
počkat, já se chválím, o hodinu později, 
chválím za lyžák.“ 
U: „Za co?“ 
ŽŠ: „Za lyžák.“ 
U: „Za lyžák? Jóó, za lyžák na noze, tak, 
ale to musíš vysvětlit. Jak za lyžák na 
noze?“ 
ŽŠ: „No, že emm…“ 
U: „Že i když máš ten lyžák na noze…“ 
ŽŠ: „No, tak už se mi pomalu sundavá.“ 
U: „Přesně.“ 
ŽŠ: „Už mi padá.“ 
U: „Přesně, už je tam malinká teniska, 
viď?“ 
ŽŠ: „Už je mi velkej.“ 
U: „Přesně, už je ti velký, už je ti hodně 
velký, výborně. (U se zasměje) A ukaž 
nám smajlíka, smajlíka nám ukaž, 
takovýho krásnýho, tak výborně. Tak 
pokračujeme dál, tak Leonku, povídej.“ 
ŽL: „Tento týden se mi dařilo, emm, ta 
dnešní matematika mě bavila, v tý 
matematice mi strašně pomáhal Aleš, je 
to šikula.“ 
U: „Výborně!“ 



15:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:20 
 
 
 
 
 
 
 
16:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Třída opět tleská a U vyvolává Terezku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Terezce třída zatleská a U vyvolává posledního žáka. 
U vyzve neposedné žáky, aby se usadili. (bez zvýšení 
hlasu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třída tleská poslednímu žákovi. 
 
Slova se ujímá paní učitelka. Nejprve si sjedná klid, 
ujistí se, že ji všichni žáci dobře vidí. 
 
 
 
 

ŽL: „Moc se mi líbil ten, moc se mi líbil 
ten den s vojenskou policií. A smajlíka 
mám takovýho.“ 
U: „Tak výborně, zatleskáme, bezva, 
děkujem. Valinko?“ 
ŽV: „Já bych chtěla pochválit Emu…“ 
U: „Koho?“ 
ŽV: „Emu za…“ 
U: „Tak jí to hezky řekni.“ 
ŽV: „Emi, chtěla bych tě pochválit za 
dramaťák.“ 
ŽE: „Děkuju.“ 
ŽV: „A já bych se chtěla pochválit za 
dramaťák a za to, za ty policajty a za 
výtvarnou výchovu a pracovní.“ 
U: „Dobře, ukaž nám smajlíka, krásný, no 
to je Křemílek, no to je úžasný, děkujem. 
Tak a Lucinka ještě nám chce říct, tak 
posloucháme Lucinku.“ 
ŽL: „Já si myslím, že se mi vede…“ 
U: „Hezky nahlas, Luci, jo?“ 
ŽL: „… a chtěla bych se pochválit za 
vyndavání pihy.“ 
U: „Ano, to byla velká statečná holka.“ 
ŽL: „Šimone, chtěla bych tě pochválit, že 
se s tebou hezky spolupracuje.“ 
ŽŠ: „Děkuju.“ 
U: „A ještě něco? A smajlíka nám chceš 
ukázat? Krásnýho máš, výborně. Tak 
Terezka, Terezka? Posloucháme, Teri.“ 
ŽT: „ Já by sem se chtěla pochválit za 
plavání, protože jsem se překonala a 
skočila jsem z velkého skokánku. Taky by 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:15 
 
 
 
 

 
Hodnocení paní učitelky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdávání čokolády. 
 
 
Volba nejhodnějších žáků/těch, kteří si zaslouží 
čokoládku.  
 
Spousta žáků se hlásí, aby mohli zvolit spolužáka, který 
by si podle nich čokoládu zasloužil. Vybraní žáci jdou 
k paní učitelce, a ta jim rozdává čokoládu. 

sem chtěla pochválit, taky by sem se 
chtěla pochválit za uklízení Ondráškovi. A 
že jsem si tento týden odnesla ty větičky 
pro…“ 
U: „To je krásný, Terezko. Ano, tak ukaž 
nám smajlíka, nádhernýho, výborně. Tak 
zatleskáme Terezce. A Vojta bude 
poslední, kdo nám řekne, takže 
posloucháme. A vás poprosím, sedněte 
si, vydržme to ještě, já vím, že je poslední 
hodina, ale i on vás, Vojtík poslouchal, 
takže i ostatní musíme poslouchat.“ 
ŽV: „Já bych se chtěl pochválit za plavání 
a chtěl bych pochválit Vojtu. Vojto, chtěl 
by sem tě pochválit za plavání, že se 
snažíš.“ 
ŽV: „Děkuju.“ 
U: „Výborně. Tak…“ 
ŽV: „A namaloval jsem takovýho 
smajlíka.“ 
U: „Ano? Hezký, hmm, ty jo, to je 
plaveckej areál přímo (zasměje se). Tak, 
dobře, Vojtíšku. Zatleskáme, děti. Tak teď 
si zavřete všechna hodnocení a zůstaňte 
ještě na koberci, protože tentokrát mám 
slovo já. Takže sešity všichni položte, 
všichni položit, tak. Máme zavřené 
hodnocení, ještě někdo? Peťu musím 
říkat dvakrát, tříkrát, už ani jednou. 
Vojtovi musím připomínat, že má 
položit? Tak. Sedněte si tak, aby ste 
opravdu všichni na mě viděly, i 
Venoušek, hmm. Bezva…“ 



U: „Tak děti, máme opět týden za sebou 
a já musím říct, že se nám to daří, že sice 
ještě u některých, u některých je to 
hodně těžké a než se dostaneme na ten 
kopec, na ten vrchol, tak je to teda hodně 
těžké. Ale musím vás strašně pochválit za 
to, že si pomáháte. Dneska se to právě 
projevilo na tom člověk a jeho svět, kdy 
opravdu jste nemohly s dechem, opravdu 
s dechem, tak nastoupila další jednotka, 
která vám pomohla, takže vás v tom 
nenechala. A to je strašně príma. To, že 
se tady chválíte navzájem. To, že už 
pracujete taky konečně, po tom celým 
měsíci, kdy tady jenom spinkaly, viď, 
Marinko, ostatní, tak to je strašně príma. 
Takže já vám za to moc děkuju. Pracovaly 
jste moc hezky, a protože jste byly tak 
šikovný, tak paní učitelky vám tady 
nechaly ještě pár těch bonbónků a taky, 
taky vám tady nechaly i pár čokoládek, 
takže ty, pozor! Ty nejhodnější děti. A 
musíte si zvolit, kdo jste to byl, sem 
mohou přijít a vzít si tu čokoládku. Ale je 
to na rozhodnutí třídy, kdo to bude. Kdo 
si zaslouží tu čokoládku? Tak co myslíte, 
kdo tam pujde jako první? No, Terezko, 
co myslíš?“ 
ŽT: „Máťa, protože dal to s tim, já nevím, 
jak se to jmenovalo, ale to s tím hádej tu 
známou osobnost.“ 
U: „Hádej tu známou osobnost, takže 
Matýsek? Jo? Je to tak? Tak Matýsku 



pojď, Terezka tě vybrala, dobře, tak to 
máme jednu čokoládku. Tak poděkuj 
Terezce.“ 
ŽM: „Děkuju.“ 
U: „Tak Marinko?“ 
ŽM: „Já bych chtěla, aby si pro tu 
čokoládku došla Terezka, protože taky 
uhádla.“ 
U: „Ano, ano, Terezka samozřejmě, 
výborně. Tak Leonku, co ty?“ 
ŽL: „Já bych chtěla, aby Zuzka, protože 
ona je strašně hodná.“ 
U: „To je pravda, to je pravda, protože 
Zuzanko to je naše zlato, viď? Výborně, 
ano? Tak Kristýnko, koho ty navrhuješ?“ 
ŽK: „Já bych chtěla tam dát Káju, protože 
je hrozně milá a pučuje a pomáhá.“ 
U: „A pomáhá, tak Káji, pojď. Mhmm. Tak 
Péťo, koho ty?“ 
ŽP: „…Vojtu, protože je na něm hodně 
vidět, že, i když mu něco nejde, tak se 
hodně hodně snaží.“ 
U: „To je moc hezký, tak Vojtí, pojď teda. 
Téda. Tak Týnko, co ty?“ 
ŽT: „Šimona.“ 
U: „Šimona. Proč Šimona?“ 
ŽT: „Protože se strašně snaží a jako 
nevzdává tak rychle jako první tři dny.“ 
U: „To je ale pravda! Už není žádný pláč, 
viď? Už jako se zabejčí a jde do toho, 
takže pojď Šimonku.“ 
ŽŠ: „To bude nějakej jinej Šimon, to já 
nebudu. (třída se směje) 



                                                                                                                                                     

 

U: „Tak ještě Sonička? Počkej.“ 
ŽS: „Kikču.“ 
U: „Kikču. Tak proč Kikču?“ 
ŽS: „Protože je milá a hodná.“ 
U: „Protože je milá a hodná. Tak pojď, 
Kristýnko. A máme asi poslední 
čokoládku, děti, ano, je to tak. A už 
bohužel čokoládky nejsou, takže už nic. 
Ale koho byste třeba navrhly ještě? Ani 
bonbónky už nemám, děti. Tak 
Marinko?“ 
ŽM: „Týnku.“ 
U: „Týnku za co?! 
ŽM: „Eee, protože je hodná a včera, když 
jsme byly na koních, tak na mě trpělivě 
čekala.“ 
U: „To je krásný. Tak Týnko, donesu ti 
potom bonbónek, jo? Ták a stačí děti. Já 
vím, že každý by někdo něco měl že jo, a 
každý by něco navrhoval…“ (konec 
záznamu) 
 


