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1 Úvod 

V současné době dochází k určité reformě českého školství, která je vyvolá-
na vývojem společnosti a především informačním, komunikačním a mediál-
ním rozvojem. Školské systémy a školy, které neakceptují tuto skutečnost, 
které nedefinují smysl své existence na základě těchto změn, se stávají za-
staralými, možno říci i retardujícími. 

Jednou z oblastí podléhající reformě je i školní hodnocení. V diplomové 
práci se zaměřuji na hodnocení v hodinách tělesné výchovy, konkrétně na 
klasifikaci, jako nejrozšířenější formu hodnocení. 

Za úkol jsem si vzal shromáždit údaje a kritéria, které jsou brány za základ 
klasifikace v tělesné výchově, zjistit názory žáků, učitelů a rodičů. V sou-
ladu s těmito zjištěními navrhnout doporučení pro objektivizaci klasifikace 
nebo navrhnout jiné řešení. Zajímám se také o srovnání významu klasifikace 
se zahraničím. 
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2 Problém, cíl a úkoly práce 

Problém 
Klasifikace předmětů byla a v současné době je stále důležitou činností uči-
tele, která svým významem vytváří relace mezi učiteli, žáky, rodiči i okolím. 
Vyžaduje současná situace společnosti změnu přístupu ke klasifikaci před-
mětu TV s výhledem do budoucna, nebo je stávající systém klasifikace tě-
lesné výchovy vyhovující a naplňuje požadavky odborníků, žáků, rodičů 
a veřejnosti? 

Cíl práce 
Konfrontovat přístupy v praxi ke klasifikaci předmětu tělesná výchova s ná-
zory učitelů, žáků, rodičů a veřejnosti a na základě výsledků navrhnout do-
poručení pro objektivizaci nebo jiné řešení. 

Úkoly 
1. Shromáždit údaje a kritéria, které jsou brány za základ klasifikace 

v hodinách tělesné výchovy. 

2. Zjistit názory žáků, veřejnosti, rodičů a především učitelů na hodnocení 
v hodinách tělesné výchovy, jejich postoje a přístupy v praxi. 

3. Význam klasifikace srovnat se zahraničím. 

4. Navrhnout doporučení pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy nebo 
jiné řešení. 
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3 Teoretická část 

3.1 Školní hodnocení 
V této kapitole se nachází několik různých vymezení pojmu školní hodnoce-
ní, přesně tak, jak jej publikují konkrétní autoři. Dále jsou v této kapitole 
také uvedena specifika, která jsou spjata se školním hodnocením a která jej 
charakterizují. 

3.1.1 Vymezení pojmu školní hodnocení 
Školní hodnocení je interpretováno různými autory v mnoha odborných pe-
dagogických publikacích. Níže jsou uvedena některá vysvětlení tohoto poj-
mu: 
J. Slavík rozumí školním hodnocením „všechny hodnotící procesy a jejich 
projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají". 

J. Velikanič chápe hodnocení jako „proces stálého poznávání a posuzování 
žáka, jeho vědomostní úrovně, pracovní a učební činnosti, jeho výsledků". 
Hodnocení má vyjádřit ocenění žákovy práce, nebo naznačit cestu, jak nedo-
statky napravit. 

Podle J. Skalkové můžeme hodnocení chápat jako „zaujímání a vyjadřování 
kladného nebo záporného stanoviska k různým činnostem a výkonům žáků 
při vyučování, které může mít v praxi nejrůznější formy: od souhlasného ne-
bo nesouhlasného pokývnutí hlavou, přísného pohledu, tónu hlasu, kladné či 
negativní poznámky, zájmu o osobnost žáka, pochvaly či napomenutí, od-
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měny či trestu až po známku, případně podrobnější analýzu výkonu včetně 
závěrečného hodnotícího soudu aj.". 

Podobné stanovisko zaujímá i A. Tuček, když vymezuje hodnocení jako kaž-
dé a veškeré projevené mínění učitele a školy o vlastnostech a činech žáka. 
V rámci hodnocení posuzujeme mimo výsledků učebních činností i všechny 
další projevy mající význam pro výchovně-vzdělávací proces. 

M. Pasch a kol. hovoří o hodnocení jako systematickém procesu, který vede 
k určení kvalit a výkonů vykazovaných žákem nebo skupinou žáků, je to 
činnost systematická, tj. činnost připravená, organizovaná a opakovaně pro-
váděná, jejíž výsledky jsou podrobovány revizím či opravám. (6) 

3.1.2 Specifika školního hodnocení 
Systematičnost školního hodnocení je dána tím, že při vyučování učitel pra-
cuje s tzv. vzdělávacími standardy, které jsou formulovány ve vzdělávacím 
programu školy i v jiných dokumentech (např. Rámcovém programu pro zá-
kladní vzdělávání). Vzdělávací standardy můžeme chápat jako kriteria, která 
se používají pro hodnocení. Tyto standardy vymezují, co se v určitém typu 
a stupni školy hodnotí, a mohou ovlivňovat i to, jak se hodnotí. 

Další specifičností školního hodnocení je jeho velký podíl na utváření psy-
chických stránek osobnosti každého žáka, protože zasahuje oblast žákova 
sebevědomí, jeho vědomí „já", jeho sebehodnocení, oblast jeho aspirací, mo-
tivačních struktur, jeho postavení ve skupině, ovlivňuje výrazně jeho vztahy 
s ostatními lidmi a jeho perspektivu a možnosti prosadit se. Může být a bývá 
významným aktivizujícím a stimulujícím činitelem v učebních činnostech 
žáků. Může být ale také (a bohužel často bývá) činitelem destabilizace, de-
motivace, konfliktů, vzájemných neporozumění. 

Pro žáka je důležité, aby byl pozitivně hodnocen zejména osobně význam-
nými lidmi, jako jsou rodiče, učitelé, vrstevníci. Úspěch zajistí žákovi místo 
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např. v referenční skupině, zajistí, že bude pozitivně přijímán. Tím je satu-
rována potřeba někam patřit. Bez kladného přijetí druhými lidmi si totiž žáci 
nemohou vytvořit kladné přijetí vůči sobě samým, bez kladného hodnocení 
druhými lidmi se u nich nevytvoří kladné sebehodnocení, nebo může být toto 
(kladné) sebehodnocení značně deformováno. Dlouhotrvající neúspěchy ve 
škole se mohou promítat do tendencí kompenzovat nepříznivá hodnocení ve 
škole pozitivním hodnocením (někdy pouze subjektivně chápaným pozitiv-
ním hodnocením) v jiných aktivitách a oblastech své činnosti, např. v partě 
kamarádů, v zájmových aktivitách uměleckých či sportovních. 

Významným specifikem hodnocení žáků je jeho úzká souvislost s učitelo-
vým pojetím výuky, řízením učební činnosti žáků a následným hodnocením 
této činnosti či produktu této činnosti. Učitelovo pojetí výuky ovlivňuje do 
značné míry způsob, jakým učitel vyučuje, spoluurčuje průběh vyučování, 
a tím i jeho výsledky. (6) 

V neposlední řadě je školní hodnocení specifické i tím, že ač učitel hodnotí 
primárně žáky, toto hodnocení žáků je v jistém smyslu i hodnocení samotné-
ho učitele, tedy konkrétně jeho výsledků práce. Hodnocení žáků se stává 
zpětnou vazbou pro učitele, který by měl na základě výsledků hodnocení 
zrevidovat své výchovně vzdělávací postupy a metody a uvědomit si, zda 
jsou pro žáky vyhovující, nebo by mělo dojít k jejich změně. 
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3.2 Přehled typů a forem hodnocení 
Na základě zkušeností, které mám z mnohých diskusí ohledně hodnocení 
žáků považuji za velmi důležité uvést, jaké existují typy a formy hodnocení 
ve školním prostředí. K tomu mě vede přesvědčení, že velká část široké ve-
řejnosti i samotných žáků tuto oblast redukuje pouze na jednu, byť zatím 
nejrozšířenější formu hodnocení, a to klasifikaci neboli známkování. 

3.2.1 Typy hodnocení 
Podle zdroje hodnocení 
- hodnocení vnější (heteronomní), kdy zdroj hodnocení objektu leží mimo, 
- hodnocení vnitřní (autonomní), kdy zdrojem hodnocení je objekt sám. 

Podle vztahové normy 
- hodnocení sociálně normované, ve kterém jsou porovnávány výkony hod-
noceného žáka s výkony ostatních členů skupiny (třídy), 

- hodnocení individuálně normované, ve kterém je výkon žáka porovnán 
s jeho předcházejícími výkony. 

Další rozdělení 
- formativní hodnocení - je zaměřené na podporu dalšího efektivního učení 
žáků. Dosahuje toho tím, že žákům poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Také 
učiteli slouží jako zpětná vazba a zdroj informací, které mu v budoucnu po-
mohou lépe vycházet vstříc potřebám žáků. Toto hodnocení obvykle bývá 
zaměřeno na odhalování chyb, obtíží a nedostatků v práci žáka a nabízí radu, 
vedení a poučení zaměřené na zlepšení budoucích výkonů, 

- finální (sumativní, shrnující) hodnocení - stanovuje úroveň dosažených 
znalostí v určitém časovém okamžiku, obvykle na konci určitého období vy-
učování. Příkladem jsou známky na vysvědčení nebo výsledky oficiálních 
zkoušek, 
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- normativní hodnocení (hodnocení relativního výkonu, statisticko-norma-
tivní) - jedná se o hodnocení výkonu jednoho žáka ve vztahu k výkonům 
ostatních žáků. Definujeme-li jedničku jako známku odpovídající výkonu 
nejlepších deseti procent žáků, znamená to, že bez ohledu na to, jak dobrá 
nebo špatná byla úroveň předvedených výkonů, desetina nejlepších žáků bu-
de vždy hodnocena jedničkou, 

- kriteriální hodnocení (hodnocení absolutního výkonu) - jedná se o hodno-
cení jednotlivých výkonů odpovídajících tomu, zda byl konkrétní popis vý-
konu (kritérium výkonu) splněn. Všichni žáci, kteří splňují toto kritérium 
budou hodnoceni odpovídající známkou, bez ohledu na to, jakých výsledků 
dosáhli ostatní (př. Testy ve sportu, testy pro získání řidičského průkazu), 

- diagnostické hodnocení - překrývá se s formativním hodnocením, speciál-
ně se však zaměřuje na odhalení učebních potíží a problémů žáků, 

- interní (vnitřní) hodnocení - jedná se o hodnocení prováděné učiteli, kteří 
ve třídě běžně vyučují ty které předměty, 

- externí (vnější) hodnocení - hodnotící činnosti navrhují a vyhodnocují 
osoby mimo školu, vyhodnocení může provést i kmenový učitel a předložit 
k namátkové kontrole, 

- neformální hodnocení - je hodnocení založené na pozorování výkonů, kte-
ré žáci provádějí jako součást běžných činností ve třídě, 

- formální hodnocení - následuje po předchozím upozornění žáků, že bude 
prováděno. Žák tak má možnost učivo si zopakovat a na hodnocení se při-
pravit, 
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-průběžné hodnocení - jedná se o dílčí zhodnocení úrovně prospěchu žáka, 
která učitel získal v průběhu delšího časového období, stává se základem pro 
sumativní hodnocení, 

- závěrečné hodnocení - jedná se o konečné zhodnocení stupně prospěchu 
žáka, o hodnocení, které bylo provedeno pouze na konci výuky předmětu 
nebo uceleného pracovního programu. (6) 

3.2.2 Alternativní přístupy k hodnocení 
- autentické hodnocení — jedná se o zjišťování znalostí a dovedností 
v situacích blížících se reálným situacím, soustřeďuje se větší pozornost na 
úkoly důležité pro praktický život (např. výrobky, exponáty nebo praktické 
činnosti). 

Zastánci autentického hodnocení tvrdí, že výrobky a exponáty (modely, gra-
fy, deníky, písemné úkoly, experimenty, umělecké projekty) nebo výkony 
(dramatická scénka, rétorické vystoupení, hudební ukázka, debata) poskytují 
učiteli lepší pohled na žákovy výkony než tradiční metody. 

- portfoliové hodnocení - rozumí se jím hodnocení na základě souboru růz-
ných produktů vytvořených žákem a dalších záznamů o dítěti (různé typy 
výrobků, exponátů, písemných prací, sešitů, pracovních listů, projektů, zá-
znamů laboratorních prací, uměleckých děl). Má poskytovat dítěti samotné-
mu i jeho okolí co nejplastičtější obraz o tom, jak se dítě učí, jak uvažuje, 
vytváří umělecké artefakty, vyrábí různé předměty, jak jedná s ostatními 
lidmi atd. 

Hodnocení, které je svěřeno žákovi, se nazývá autonomní hodnocení. Podle 
J. Slavíka je předpokladem autonomního hodnocení předcházející pedago-
gická práce s formativním hodnocením, na jehož základě si žáci učí postup-
ně posuzovat svoji práci. K tomuto hodnocení využívají prvků portfolia -
např. zpráv, které žáci píší o sobě, záznamníků a deníků, využívají schůzek 
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menších skupin a celé třídy, kde učitel vytváří podmínky pro to, aby se žák 
učil sebehodnocení, učil se hodnotit práci spolužáků a měl příležitost se vy-
jádřit i k práci učitele a k vyučování. 

Příkladem modelu učení a vyučování, které je založeno na kriteriálním hod-
nocení a podporuje rozvoj autonomního hodnocení žáků, je kontraktové 
učení nebo smlouvy o učení. Jeho specifikum je v tom, že se žáci předem 
dozvědí standardy a požadavky nutné k tomu, aby za svou práci získali tu 
kterou známku. Každý žák se s učitelem dohodne, že vypracuje určité úlohy 
na dané kvalitativní úrovni, aby získal smluvenou známku, a práci odevzdá 
v domluveném termínu. Důležitým momentem je v tomto případě žákovo 
převzetí zodpovědnosti za svou práci, za své učení. Zároveň mu tento přístup 
umožňuje angažovanější sebehodnocení. 

Dalším příkladem kriteriálního hodnocení je mastery learning neboli zvlá-
dající učení. Vychází z přesvědčení, že všichni žáci mohou úspěšně dosáh-
nout všech cílů, pokud jim bude poskytnut v případě potřeby dostatečný čas 
na studium, příp. i určitá pomoc. Podstatou zvládajícího učení je žákovo se-
beopravování založené na žákově znalosti, v jakém učebním kroku se dopus-
til chyby a jak ji může napravit. (6) 

3.2.3 Formy hodnocení 
Forma, kterou je hodnocení vyjádřeno je vnějším projevem probíhajícího 
hodnotícího procesu. Je to způsob, jakým je vyjádřen hodnotící posudek. 

Formy hodnocení žáků jsou ve skutečnosti vnějšími projevy hodnotícího 
procesu, jinak řečeno - jsou to způsoby, jakými učitel vyjadřuje výsledky 
hodnocení. Učitel může vyjadřovat výsledky hodnocení nejrůznějšími způ-
soby - od jednoduchého souhlasného pokývnutí hlavou, nebo mrknutí okem, 
přes jednoduché slovní sdělení či několikavětné vyjádření, udělení známky 
či stanovení sumy získaných bodů, až po složité obsahové analýzy výkonu 
spojené s formulováním závěrečného hodnocení. (6) 
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Důležité je, aby učitelé využívali celého spektra forem hodnocení. Vždy bu-
de na konkrétním učiteli a jeho pedagogickém záměru, jakou formu hodno-
cení zvolí. Tato volba by měla být vedena povahou předmětu, konkrétní 
učební látkou, věkem a individuálními schopnostmi a předpoklady žáka 
a přepokládaným působením na žákův rozvoj. 

Jednoduché mimoverbální hodnocení 
- úsměv učitele, přikývnutí, zavrtění hlavou, přísný pohled, zamračení se, 
- gesto (vyjadřující potěšení, nebo zamítnutí), 
- dotyk učitele (pohlazení, podání ruky, poklepání na rameni). 

Jednoduchá verbální hodnocení 
- velice jednoduché slovní zhodnocení (ano, ne, dobře, špatně, chyba, pri-
ma.. .) , 
- kratší slovní vyjádření s emotivnějším nábojem (dnes jsi mne potěšil, zase 
jsi mne zklamal, čekal jsem, že to zvládneš...). 

Označování žáků podle výkonnosti či chování 
- lokace (usazení žáka do lavice blíž k učiteli, katedře,.. .) 
- signy (různá označení úspěšných či neúspěšných žáků; v současné době 
spíše jen žáků úspěšných - tabule cti ve škole, jméno a foto na nástěnce ve 
třídě). 

Oceňování výkonů 
- výstavky prací žáků (případně i s žákovskými či rodičovskými komisemi), 
- pověření náročnějším úkolem, 
- pověření méně náročným úkolem, 
- nabídka k výběru z úkolů s hierarchií náročnosti, 
- pověření vedením týmu při řešení problému. 
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Kvantitativní hodnocení 
- vyjádření známky podle klasifikační stupnice (případně s plusy a mínusy), 
- známka se zdůvodněním, 
- výčet dobře splněných úkolů, 
- výčet chyb, 
- vyjádření počtem bodů (bodové systémy různé povahy, bodové systémy 
vázané na klasifikaci), 
- procenta. 

Písemná a grafická vyjádření 
- charakteristika žáka, 
- diagramy, zařízení na diagramu, 
- posuzovací škály. 

Slovní hodnocení 
- slovní obsahová analýza výkonu, 
- obšírná slovní obsahová analýza výkonu, 
- ocenění práce třídy po vyučovací hodině, 
- zhodnocení realizovaného projektu, 
- parafrázování výkonu (pozitivní i negativní - někdy bohužel až zesměšňu-
jící), 
- vyvolání jiného žáka (na zpřesnění, opravení...), 
- odměna žákovi (hra na lízátka), 
- vyznamenání žáka, 
- tabule cti, tabule hanby, 
- zastupování školy, třídy na vyšších soutěžích, hrách, olympiádách, disku-
sích... , 
- pověření vysvětlit spolužákům problém, jev, situaci, 
- zastoupení učitele v určitých situacích (pověření), 
- vyhlášení vítězů. (6) 
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3.2.4 Pozitivní a negativní hodnocení žáků ve škole 

Princip priority pozitivního hodnocení by měl být jedním ze základních pra-
videl moderního vyučování. Každý, kdo se trochu zabývá didaktikou, psy-
chologií nebo kdo vyučuje, ví, že pozitivní hodnocení posiluje kladné vztahy 
člověka ke svému okolí i k sobě samému, na rozdíl od negativního hodnoce-
ní, které je spíše překážkou rozvoje osobnosti žáka. 

3.2.4.1 Pozitivní hodnocení 

Pozitivní hodnocení je takové, jehož prostřednictvím učitel chválí žáka za 
jeho chování, výkon, provedené řešení. Jde o takové hodnocení, kdy žák do-
stane dobrou známku, kdy je jeho výkon analyzován a posouzen jako dobrý, 
dokonalý, kdy je takovéto ocenění spojeno i s prožitkem úspěchu, s po-
citem uspokojení. Pozitivní ocenění nemusí být v klasifikační řadě jenom 
jednička. Ale může to být jakákoliv známka, která je lepší než ta před týd-
nem. 

Jako pozitivní hodnocení lze označit každé hodnocení, které žák prožívá, 
pociťuje, chápe jako úspěch (tedy i ortodoxní čtyřkař může dostat z diktátu 
dvojku a bude to považovat za úspěch a bude to úspěch nejen v jeho očích, 
ale i v očích učitele, spolužáků i rodičů a každý z nich to dá nějak najevo). 
K pozitivnímu hodnocení můžeme zařadit i taková hodnocení, která jsou 
záměrně nadhodnocena a mají povzbuzovat žáka k dalším, lepším výkonům. 
V tomto smyslu lze za pozitivní hodnocení přijímat i takové hodnocení, kte-
ré poněkud neobjektivně nadhodnotí skutečně provedený žákův výkon s tím, 
že žák je schopen podat výkon ještě kvalitnější. Tento příklad může platit za 
podmínky, že to vědí oba - žák i učitel, a že je žák schopen takový závazek 
přijmout. 

V našich školách se již delší dobu prosazuje tzv. princip převahy pozitivního 
hodnocení. Tento princip je vyjádřením snahy přispívat i hodnocením žáků 
k vytváření humánních, pozitivních vztahů ve vyučování, a podporovat tak 
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jeho formativní charakter. Princip převahy pozitivního hodnocení je zalo-
žen na tom, že každé hodnocení lze začít zvýrazněním toho, co žák zvlá-
dl, co dobře zvládl, co pochopil a prokázal, co umí aplikovat. Následně pak 
budeme analyzovat a hodnotit to, co žák ještě nezvládl a kde chybuje. Důle-
žité je spolu s hodnocením vyjádřit i důvěru ve schopnosti dítěte, víru v jeho 
úspěšnost při řešení dalších úkolů a očekávání dobrých výsledků. 

Princip převahy pozitivního hodnocení však neznamená, že se ve škole mu-
síme vyhýbat negativnímu hodnocení. Žáci se chybám při učení nevyhnou 
a ne vždy projevují stoprocentní znalosti, ne vždy projevují plný zájem 
o práci ve škole, všechny předměty jim nejdou stejně dobře, o některé do-
konce nemají zájem, což se může projevovat i na nízké úrovni dosahovaných 
výsledků. A tyto projevy skutečně nelze chválit. Lze však např. vhodným 
způsobem naznačit užitečnost i chybného řešení dílčího úkolu pro úspěšné 
zvládnutí celého problému. (6) 

3.2.4.2 Negativní hodnocení 

Negativním hodnocením rozumíme takové hodnocení, které zdůrazňuje žá-
kovy chyby; odmítá žákův výkon jako špatný, nesprávný, nedokonalý; vý-
kon oceňuje známkou v dolní polovině klasifikační stupnice (4-5) nebo body 
u nejnižší hranice bodového systému; doprovází výkon žáka negativními 
projevy učitele, někdy i rozčilením a bohužel někdy i posměchem. 

Negativní hodnocení vyvolává u žáků stres a obavy z následků. Dotýká se 
nepříjemně žáka, ale i učitele. Vyvolává nepříjemné situace v rodině žáka, 
pro rodiče znamená často jakési nepříjemné „ocejchování" rodiny, snížení 
rodičovské prestiže. Rodiče často podrážděně reagují a tyto reakce se větši-
nou pak obrací proti škole i proti učiteli. 

Příliš časté negativní hodnocení uvolňuje někdy i těžko kontrolovatelné ved-
lejší projevy žáků (vzdor, odpor k učiteli, apriorní nedůvěru k jakémukoliv 
hodnocení, pocity méněcennosti). Permanentní negativní hodnocení žáka 
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vyvolává postupné přijetí postoje neúspěšného, neschopného, který se už ani 
nemusí snažit, protože je to již předem ztraceno. 

Takové negativní hodnocení vede nejen k rezignaci na školní práci vůbec, 
ale dost často vede žáka k vyhledávání jiných než školních situací, ve kte-
rých by kompenzoval svou permanentní neúspěšnost uznáním úspěchů 
v jiných činnostech. A ne vždy jde o činnosti funkční pro jeho pozitivní roz-
voj, především pro jeho mravní rozvoj. Žák vyžaduje sociální uznání a když 
se mu ho nedostává v jeho základní skupině - ve třídě, při vyučování - vy-
hledává toto uznání ve skupinách, a to ne vždy sociálně dobře orientova-
ných. 

Negativní hodnocení bývá často spojováno se strachem. Vyplývá to z výraz-
ně selektivní kvality školního hodnocení a z jeho orientace na chybu ve 
vyučování. Následkem toho se ze školního hodnocení vytrácí především je-
ho motivační a regulativní funkce. Tento strach z negativního hodnocení bý-
vá příčinou nejen tradičních žákovských „školních podvůdků a podvodů" (ve 
snaze vyhnout se negativnímu hodnocení a nepříjemným následkům ve třídě 
i doma), ale bohužel někdy vede až k osobním tragédiím žáků (viz zvýšená 
frekvence na lince důvěry v souvislosti s pololetním a závěrečným vysvěd-
čením). 

Co je však alarmující - tento strach z negativního hodnocení bývá často až 
programově využíván jako motivace žáků k lepším učebním výkonům, 
dokonce bývá považován některými učiteli za účinný prostředek, vedoucí 
k udržení poslušného a ukázněného chování žáků při vyučování. To je velmi 
nemravné, protože tento přístup velmi poškozuje učební činnost žáků a naru-
šuje vztah žáků k učiteli, ke škole, k učení a vzdělávání vůbec. (6) 
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3.3 Objektivita a subjektivita školního hodnocení 
Hodnocení je vždy významným projevem úrovně racionality hodnotitele 
a zároveň je i projevem jeho subjektivní účasti na procesech, které jsou 
předmětem jeho hodnotících aktivit. Zvlášť to platí ve školních podmínkách, 
kdy učitel je ve většině případů tím, kdo žákům předává vědomosti, rozvíjí 
dovednosti, návyky a formuje jejich zájmy a postoje. Zároveň je však hlav-
ním hodnotitelem výkonů a kvalitativních změn u žáků. Jinak řečeno, hodno-
tí to, co sám ovlivňuje. 

3.3.1 Validita (platnost) hodnocení 
Validita je vlastnost hodnocení, která zaručuje, že hodnocení zjišťuje všech-
no to a jenom to, co se od něj očekává, a nic jiného. Příkladně, do hodnocení 
početního výkonu žáka by se neměla promítnout úprava výpočtu, pokud ne-
ovlivnila numerické výsledky. 

3.3.2 Reliabilita (spolehlivost) hodnocení 
Reliabilita se týká stálosti výsledků hodnocení, zejména vzhledem k času 
a posuzovateli. Hodnocení určitého typu by mělo v ideálním případě posky-
tovat stále stejné výsledky bez ohledu na to, kdy a kdo je používá. Ve sku-
tečnosti tomu tak není, protože výsledky hodnocení jsou ovlivněny mnoha 
chybami, které vyplývají například z momentálních změn psychického či 
fyzického stavu posuzovaného žáka nebo z charakteru hodnocené činnosti či 
ze zvláštností samotného hodnocení. 

Žáci často „spravedlivé" hodnocení spojují s tzv. průměrem ze známek, kte-
ré za určitou dobu od učitele získali. Velice bedlivě tento tzv. „průměr" hlí-
dají a požadují, aby je učitelé podle tohoto průměru oceňovali i na vysvěd-
čení. Dokonce si na základě těchto známek formulují své osobní prognózy 
o svém budoucím vysvědčení. Ne vždy jsou žáci schopni odhadnout závaž-
nost jednotlivých známek v zápisníku učitele a ve svých žákovských kníž-
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kách a z toho často vznikají situace, kdy žáci hovoří o „nespravedlivém" 
hodnocení nebo o „nespravedlivém" učiteli. (6) 
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3.4 Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem 
Učitelovo očekávání 
Učitelovo očekávaní můžeme chápat jako závěry, které činí s ohledem na 
současný a budoucí výkon žáka ve škole a s ohledem na jeho chování ve tří-
dě. Jedná se o učitelovo mínění, odhad, pravděpodobnou předpověď toho, 
jak se žák bude asi učit a chovat v budoucnu. Vliv učitelova očekávání se 
promítá i do jeho pedagogického působení tím, že podvědomě jedná se žáky 
jinak než dřív, a tak nepřímo ovlivňuje podmínky jejich rozvoje. 

Pokud učitel získá o žákovi pozitivní předinformaci, pak vytváří pro žáka 
takové podmínky, že se zlepšení žákova výkonu skutečně dostaví (chová se 
k žákovi vstřícně, povzbuzuje jej tak dlouho, až v žákovi navodí přesvědče-
ní, že je v jeho možnostech se zlepšit). Tento jev se nazývá Pygmalion-
efekt. 

Opakem může být situace, kdy učitel vychází z úvahy nebo z negativní pře-
dinformace, že určitý žák (učitelem vytipovaný nebo učiteli označený jinou 
osobou) se ve svém prospěchu a chování nemá možnost zlepšit, spíše se 
zhorší. Jedná se o tzv. Golem-efekt. Učitel se chová k žákovi odmítavě, 
soustavně ho napomíná, kritizuje, podezírá, obviňuje, a to tak dlouho, až 
v žákovi navodí přesvědčení, že není v jeho silách se zlepšit. Žák rezignuje 
a začne se chovat tak, jak učitel očekává. (6) 

Faktor, který významným způsobem ovlivňuje vzájemný vztah učitele a žá-
ka, je také očekávání žáka. I žák má svoji představu, jakého by chtěl mít 
učitele. V důsledku takto vytvořených žákových představ o učiteli pak žák 
mimo jiné přijímá učitelovo hodnocení sebe, svého výkonu i svého chování. 

Pokud je očekávání učitele i žáka přiměřené a vychází z reality, tedy alespoň 
ze základního poznání (žáka učitelem, učitele žákem, žáky), může být velice 
významným motivačním prvkem, a to i prvkem, který značně ovlivňuje hod-
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nocení žáků, především ve smyslu hodnocení postihujícího skutečnou kval 
tu výkonu. (6) 
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3.5 Funkce školního hodnocení 
Školní hodnocení je významným předpokladem účinného vyučovacího pro-
cesu a působí: 

- motivačně na výkon žáka (činnosti, chování, vlastnosti), 
- regulačně na výkon žáka i učitele (zpětná vazba), 
- na průběh psychických procesů (na city, pocity, na aspirační úroveň), 
- vyvolává průvodní fyziologické změny, 
- působí na následující průběh učení a chování (na aspirační úroveň, 

na postoje), 
- ovlivňuje vlastnosti osobnosti (sebevědomí, vztah k lidem), 
- poskytuje údaje o žákovi při začleňování, 
- poskytuje údaje o řízení učebního procesu ve skupině. 

3.5.1 Motivační funkce hodnocení 
Hodnocení může žáka významně povzbudit, může být pro žáka významnou 
pobídkou (jako odměna za příznivý výkon), ale stejně tak, v rukou netaktní-
ho učitele, může stejného žáka výrazně „otrávit", znechutit mu práci 
v některém předmětu nebo u konkrétního učitele, v horším případě jakouko-
liv práci ve škole. Hodnocení může ovšem fungovat i jako potrestání za ne-
dostatečný výkon. Motivační funkce hodnocení je nejfrekventovanější a nej-
využívanější funkcí hodnocení a v praxi školy je hodnocení k tomuto záměru 
nejčastěji využíváno, někdy i zneužíváno, a to v případě, že je učitelem pou-
žito jako prostředek k udržení kázně ve třídě. 

Budeme-li vycházet z formulace pojmu motivace jako „souhrnu hybných 
momentů v osobnosti a v činnosti - ze souhrnu toho, co člověka pobízí, aby 
něco udělal, nebo co mu v tom zabraňuje", zjistíme, že i v tomto obecném 
vymezení nalezneme souvislosti s problematikou hodnocení. Motivace je 
založena na potřebách člověka, zejména na potřebách sociální povahy. 
Mezi ně můžeme zařadit potřebu osobního vztahu, potřebu výkonu, úspěchu, 
uznání druhými lidmi, potřebu úcty a sebeúcty, potřebu být kladně hodnocen 
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a kladně přijímán, potřebu kompetence, potřebu poznání, potřebu sebereali-
zace. 

Motivační hodnota hodnocení ve škole je značná, protože se všech těchto 
potřeb více či méně týká (u žádného žáka nikdy nepůsobí jen jedna potřeba, 
vždy to bývá celý soubor potřeb). Jaká bude efektivita působení učitelova 
hodnocení závisí na tom, jak učitel konkrétního žáka zná, jak také pochopil, 
které potřeby jsou u žáka prioritní, které je třeba hodnocením (ale nejen hod-
nocením) podporovat, posilovat a které naopak spíše oslabovat. 

Z hlediska aktivit a záměrů učitelů lze dokonce říci, že se ve škole redukují 
funkce hodnocení pouze na jeho motivační funkci, a to ke škodě věci. Ve 
vztahu hodnocení žáků a motivace učební činnosti žáků lze dokonce říci, že 
velice často je celý komplex motivů k učení nahrazován jenom hodnocením, 
tj. že jsou žáci ve vyučování motivováni především prostřednictvím hodno-
cení. 

3.5.2 Informativní funkce hodnocení 

Prostřednictvím hodnocení předává učitel žákovi informaci o tom, jak se při-
blížil k cílové normě, na jaké kvalitativní úrovni je jeho hodnocený výkon 
ve srovnání s ostatními hodnocenými výkony žáků, na jaké úrovni je jeho 
učební činnost, jaká je kvalita osvojených norem jednání a chování, tj. kon-
krétně jaké jsou jeho znalosti, dovednosti, na jaké úrovni je jeho chování 
a jednání. 

Tyto informace předává učitel prostřednictvím hodnocení nejen žákovi ale 
i rodičům žáka, případně dalším zájemcům o žákovy výkony (jiným učite-
lům, vedení školy). Informační hodnota hodnocení vychází v podstatě ze 
srovnání aktuá ln ího stavu žákových vědomost í a dovednost í s normou , 

která měla být zvládnutím těchto činností dosažena (jedná se o normy, stan-
dardy obsažené v konkrétním vzdělávacím programu školy). 
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Hodnocení učitele tedy žákovi slouží jako zpráva, kterou získá informace 
o svém správném či chybném výkonu. Formy hodnocení, které učitel ve vý-
uce používá, plní informační funkci v různé kvalitě. Informačně „chudým" 
se stává hodnocení v situaci, kdy učitel pouze jednoznačně formuluje znám-
ku bez příslušného komentáře, ve kterém by vysvětlil, proč takovou známku 
žákovi udělil. Známka žákovi podává více či méně obecnou informaci 
o určitém zařazení do jakési „výkonnostní třídy", a to platí jak u celkového 
(sumárního) hodnocení, tak při ohodnocení konkrétního dílčího výkonu. Aby 
učitelovo hodnocení mělo pro žáka skutečně informační hodnotu, měl by 
učitel provádět tzv. „obsahovou analýzu výkonu". Obsahová analýza výkonu 
znamená, že učitel sám nebo společně se žákem (či společně s ostatními žá-
ky) sdělí žákovi informaci o tom, co již žák zvládl v porovnání se stanove-
nou normou, co se naučil, co umí, s jakým nasazením, úsilím, popřípadě 
s jakou pomocí to zvládl. 

Pro učitele znamená školní hodnocení také zjištění úrovně a kvality vlastní 
vyučovací činnosti. Učitel má ve výkonu svých žáků jakési „zrcadlo" to-
ho, jak s žáky pracoval. Na základě takto získaných informací o kvalitě své 
práce pak učitel reguluje i svou vlastní řídící činnost. 

3.5.3 Regulativní funkce hodnocení 

Hodnocením učitel reguluje každou učební činnost žáka. Záměrně prostřed-
nictvím hodnocení ovlivňuje kvalitu žákovy práce, a to nejen v konečném 
výsledku, ale především již při činnosti samostatné. Zaměřuje svou pozor-
nost na intenzitu žákových činností, používání metod a učebních postupů, na 
žákův učební styl i jeho volní úsilí. 

V souvislosti s regulativní funkcí hodnocení a využíváním zejména klasifi-
kace jako převažující formy hodnocení je třeba upozornit na významnou pro-
blematiku předkládanou Amonašvilim, které zpochybňuje regulaci učební 
činnosti žáků prostřednictvím známek. 
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„V každodenní vyučovací praxi, jak v prvních tak v následujících ročnících, 
snadno zjistíme, že když děti získají za určité konkrétní znalosti, dovednosti 
a návyky známku, pak už se k nim zřídkakdy vrací, aby si je doplnily, zdo-
konalily a zpřesnily. Jestliže dítě dostane řekněme čtyřku za neznalost urči-
tého oddílu učebnice, později si známku opraví a může dostat dokonce jed-
ničku za to, že bude znát jiné učivo. Co učinila první známka a v souvislosti 
s ní vyslovené hodnotící soudy pedagoga pro osvojení oné vědomosti? Jed-
noduše nic. Zato to ale žáka přinutilo, aby se napříště připravoval s větším 
úsilím a opravil si známku. Ale cožpak tohle znamená doplnění mezer ve 
znalostech a opravu nové známky?" (1) str. 24 

3.5.4 Výchovná funkce hodnocení 
Výchovná funkce hodnocení je spatřována v tom, že by mělo vést k formo-
vání pozitivních vlastností a postojů žáků (př. Odpovědnost, vytrvalost, svě-
domitost aj.) k sobě samému i ke svému okolí. Hodnocení , zejména pozi-
t ivně laděným, může učitel velmi výrazně ov l ivňovat aspirace žáka , j e h o 
hodnotovou orientaci a oblast žákova sebevědomí . 

Někdy se setkáváme s tím, že učitelé využívají hodnocení jako kázeňského 
prostředku. Žáci se „trestajícímu hodnocení" snaží bránit tím, že si vytvářejí 
soustavu nelegálních prostředků, které jim mají pomoci vyhnout se špatným 
známkám a poznámkám do žákovských knížek. 

Učitel: „Tak pojď k tabuli, v lavici máš moc řečí, tak nám to pojď povědět 
sem!" Žákovi je zadán úkol, žák se snaží odpovědět, plete se, opravuje. 
Učitel: „Ne, ne, ne, je vidět, že to neumíš, to ses moc nepřipravoval, hlavně, 
že se vybavuješ! Dnes je to za pět!" 
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3.5.5 Prognostická funkce hodnocení 
Hodnocení má svou podstatou významnou funkci prognostickou. To zname-
ná, že na základě především důkladného poznání žákových možností a dlou-
hodoběji prováděného hodnocení výkonů žáka můžeme s jistou pravděpo-
dobností předpovědět další žákovu studijní perspektivu. 

To je platné především v souvislosti s rozhodováním o volbě dalšího stupně 
školy (zejména při hledání možnosti střední školy pro žáky osmých a devá-
tých tříd základní školy). Právě v této souvislosti je ona prognostická funkce 
nesmírně cenná, protože může (při správném použití učitelem) pomoci žáko-
vi vyvarovat se budoucích zklamání, deziluzí atd. 

3.5.6 Diferenciační funkce hodnocení 
S prognostickou funkcí velmi úzce souvisí diferenciační funkce hodnocení. 
Školní hodnocení umožňuje rozčleňovat žáky do určitých homogenních vý-
konnostních skupin. Tyto skupiny se odlišují např. různou úrovní zvládnutí 
učiva, respektováním stanovených pravidel chování a společenského soužití 
ve škole, pracovním tempem, učebním stylem, svými společenskými zájmy, 
nadáním apod. 

Ve školní praxi nemusí být tato diferenciační funkce vždy optimálně a pozi-
tivně využívána. V nedávné minulosti jsme se mohli setkat na některých zá-
kladních školách s poněkud nešťastnou formou diferenciace žáků na tzv. 
studijní a nestudijní třídy. Tato diferenciace byla uskutečňována na zákla-
dě prospěchu žáka a jistým způsobem predikovala žákovi směr dalšího vzdě-
lávání. Dalším příkladem nevhodné diferenciace žáků, která probíhá na zá-
kladě hodnocení, je schematické typizování či tzv. „škatulkování", 
„nálepkování" žáků („Je to typický dvojkař. Je vinikající sportovec. Je to 
šikovný žák. Z něj nikdy dobrý matematik nebude."). 
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V současné době je školní prospěch žáka považován za jedno z kritérií, na 
základě kterých je žák přijat či nepřijat ke studiu na střední škole. Hodnoce-
ní má tady i výraznou funkci selektivní. 

Jaký význam má školní hodnocení pro rodiče? 
Školní hodnocení je pro rodiče především prostředkem, který jim zajišťuje 
informace o úspěšnosti či neúspěšnosti jejich dítěte ve škole. Zároveň je pro 
ně hodnocení, a to především v kvantitativní podobě (klasifikace), předpo-
kladem startu dítěte do dalšího života, přesněji řečeno předpokladem úspěš-
ného vstupu na vyšší stupeň školy. Pro rodiče má tedy školní hodnocení 
kromě tradiční funkce informační výrazně funkci sociální, protože 
v současných podmínkách stále ovlivňuje možnost zařazení jejich dítěte do 
určitých sociálních struktur, a tím i zařazení rodiny do sociální hierarchie. 
Spolu se sociální funkcí se ve vztahu k rodičům uplatňuje i prognostická 
funkce školního hodnocení. Hodnotící verdikty a jejich možné sociální dů-
sledky ovlivňují představy rodiny o perspektivách jejich členů. To může být 
také jeden z důvodů. Proč mnozí rodiče nevidí za klasifikací znalosti, do-
vednosti, schopnosti, rozvoj osobnostních vlastností, ale pozice a perspekti-
vy svých dětí. Neptají se většinou: „Co jsi dnes ve škole dělal, co ses nového 
naučil?", ale „Jaké jsi dostal známky?" (6) 
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3.6 Známkovat či hodnotit slovně? 
Diskuse, týkající se problémů kolem hodnocení žáků ve škole však přetrvá-
valy a dokonce byly často zjednodušovány na otázku - zda známkovat či 
hodnotit slovně, tyto dvě formy hodnocení byly stavěny výrazně proti sobě, 
jakoby se vzájemně vylučovaly. Výrazně se začaly tyto tendence objevovat 
na počátku 90. let 20. století, kdy byla zahájena transformace našeho škol-
ského systému a změny v pojetí výuky vyžadovaly i změny v pojetí hodno-
cení žáků ve škole. Ozývaly se hlasy pedagogů a psychologů, které zatraco-
valy hodnocení žáků formou klasifikace (známkování) a podle zahraničních 
vzorů některých alternativních škol prosazovaly využívání širšího slovního 
hodnocení a hodnotících charakteristik žáků. Probíhaly časté diskuse o ne-
blahých účincích a dopadech známkování na psychiku žáků. Hlavní argu-
menty proti známkování byly: úzkost a strach ze školy, psychické napětí žá-
ků, a v důsledku toho snižování jejich výkonu, morální deformace žáků 
(např. nejrůznější způsoby vyhnutí se špatné známce, užívání podvodů 
k získání dobré známky), vytváření negativních postojů k sobě samému, ke 
škole a v neposlední řadě i ke vzdělání jako takovému. (6) 

3.6.1 Klasifikace - forma kvantitativního hodnocení 

Klasifikace je v naší škole silně převažujícím vnějším formálním vyjádřením 
hodnocení. Problémem v této souvislosti je skutečnost, že je to jakási zobec-
něná informace pro celou řadu charakteristik žáka. Učitel při klasifikaci 
hodnotí nejen vědomosti a dovednosti žáka, ale zahrnuje do hodnocení i žá-
kovo chování, vyjadřovací schopnosti, jeho zájmy, motivy, sleduje, jak se 
utvářejí jeho pracovní a mravní návyky, jaký je vztah žáka k předmětu, 
k učení apod. Do známky se může promítat i osobní vztah učitele k žákovi. 
To lze jednou známkou jen velmi obtížně postihnout a vyjádřit. Tato obtíž-
nost vyplývá z toho, že známka je označení statické, konečné, neukazuje 
perspektivu, kdežto učení a vyučování jsou procesy dynamické. 
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Klasifikace - základní pojmy 
Klasifikace je třídění, zařazování do přesně definovaných skupin, řádů, tříd, 
podtříd atd. 

Hodnocení je takový popis vlastností, jevů, předmětů - stručně objektů hod-
nocení - při kterém současně s popisem reality vyjadřujeme i význam, váhu 
jednotlivých vlastností hodnoceného objektu, jejich vzájemné vazby a vzta-
hy. 

Podstatou klasifikace je vždy a především roztřídění objektů (v našem 
případě žáků) dle předem daných pevných kriterií, a zařazení objektů (žá-
ků) do vymezených skupin na základě tohoto roztřídění. Podstatou hodnoce-
ní je popis objektu (vlastností, schopností, postojů, kompetencí žáka) s při-
hlédnutím k předem určeným kriteriím bez jakékoliv přímé souvislosti 
s tříděním a zařazováním. 

Klasifikace je procesem desintegračním (objekt je odlišen od ostatních ob-
jektů množiny) a manipulačním (objekt je nezávisle na své vůli zařazen.) 
Hodnocení je proces popisný a analytický. Přiřazuje k objektu vlastnosti 
(a schopnosti), hledá jejich vazby a vztahy. Hodnocení je procesem dyna-
mickým, kdy sleduje v čase příčiny vzniku a proměn vlastností a schopností 
objektu a určuje podmínky dalšího jejich vývoje. 

1. Kriteria, stanovená pro zařazení žáků do jednotlivých stupňů jsou velmi 
přesně stanovena. Postrádají jakékoliv prvky popisu žákovy individuality, 
neberou ohled na jeho nadání a pracovní podmínky, na jeho startovní čáru, 
na které stál na počátku hodnotícího období. 

2. Počet stupňů, do kterých jsou žáci zařazeni na základě těchto striktních 
kriterií je dán taxativně - tři pro zařazení žáka dle jeho chování a pět 
k zařazení dle prospěchu. 
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Slovní názvy jednotlivých stupňů, do kterých jsou žáci zařazováni jsou stro-
hé a mají pouze symbolický význam, jehož skutečné chápání je nominálnímu 
obsahu slova velmi vzdáleno. (3) 

Negativní atributy klasifikace 
- známka sice může odrážet stav vědomostí žáka, nepodává však informace 
o tzv. sociální kvalifikaci žáka, o jeho schopnosti kooperovat, o jeho snaze, 
píli, tvořivosti, vytrvalosti. Známka má převážně kognitivní obsah, jej í soci-
ální dimenze je omezena, 
- zjištěné vztahy kvalifikace a efektivity vyučování nejsou příliš výrazné, 
zřejmě proto, že klasifikační údaje učitele bezprostředně ukazují spíše jeho 
klasifikační styl, klasifikační měřítko, prostě jeho pojetí hodnocení žáků. 
Rozdílné požadavky jednotlivých učitelů vycházejí z učitelova konkrétního 
pojetí úspěšného žáka. Objektivnost klasifikace je tak problematická, 
- v každodenní vyučovací praxi zjistíme, že když děti získají za určité kon-
krétní znalosti, dovednosti a návyky známku, pak už se k nim zřídkakdy vra-
cejí, aby si je doplnily, zdokonalily a upřesnily (1) str. 24, 
- v rodině dítěte se známka projevuje sama o sobě, není doprovázena hodno-
cením. Oddělila se od něho, tzn. že pedagog vkládá do známky jeden vý-
znam, ale rodiče (a kdokoliv jiný) v ní vidí něco úplně jiného, 
- už ve třetí třídě se objevuje tendence „učit se kvůli známkám". Tato ten-
dence každým rokem sílí a slábne opět až v nejvyšších ročnících (1) str. 76, 
- sám fakt existence známky má neustálý vliv na charakter, intenzitu a za-
měřenost učební činnosti žáka v učebních procesech a vyvolává u něho stav 
úzkosti (1) str. 76, 
- hodnocení vyjádřené známkou plní nedokonale funkce, které by hodnocení 
mělo plnit, 
- nevýhodou známky může být nízká objektivita, reliabilita (spolehlivost 
hodnocení, vlastnost hodnocení, která zaručuje jeho stálost vzhledem k času 
a hodnotiteli) a validita (správnost, platnost hodnocení, vlastnost hodnocení, 
která zajišťuje to, že hodnocení zajišťuje to, co se od něj očekává a nic jiné-
ho), 
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- známka je krajně zjednodušená a abstraktní forma hodnocení, proto má 
nízkou informační hodnotu. Známka neříká skoro nic o tom, co dítě skutečně 
zvládlo nebo na čem je třeba pracovat. Informuje nás o umístění žáka mezi 
ostatní žáky, o míře jeho odlišnosti od předepsané normy, 
- závažným důsledkem tradiční klasifikace je často ztotožnění nízkého vý-
konu se špatným výkonem, i když dítě v rámci svých možností pracuje svě-
domitě, 
- normativní pojetí hodnocení vyjadřované klasifikací vede ve školní praxi 
k tomu, že nemůžeme vyjádřit individuální odlišnosti. 

Pozitivní atributy klasifikace 
- klasifikace je kodifikovaná norma vyjádření posudku o výkonu žáka 
(v současné době informuje o hodnocení žáků ve škole zákon č. 561/2004 
Sb. - školský zákon, § 51-53 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků), 
- školní známky poměrně rychle získávají motivační hodnotu a v závislosti 
na plnění této funkce pak mohou plnit i další funkce školního hodnocení, 
- rodiče i ostatní veřejnost jsou na známky zvyklí a vidí v nich úspěšnost 
svého dítěte, 
- známka značně zjednodušuje vyjádření hodnocení a umožňuje srovnávání 
výkonů i chování, a jako matematický symbol i statistické zpracování. 

Klasifikace není ve vyučování samoúčelná, i když se v praxi mnohdy do této 
pozice dostává. Jedná se jen o jeden z projevů školního hodnocení. I když se 
v současném vyučování hodnocení a známka vykládají jako identické termí-
ny, známka je jenom formálním odrazem vyjádření značně složitého hodno-
tícího procesu. Existují jiné formy vyjádření školního hodnocení, které by 
byly účinnější a pedagogicky efektivnější než je zatím klasifikace? Část ex-
perimentů na tuto otázku odpověděla negativně, a v důsledku toho se zacho-
vávala ve školách tradiční klasifikace nanejvýše s určitou modifikací - např. 
s doporučením rozšíření klasifikační stupnice na více než pět stupňů. 
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Běžně používaná klasifikace je v podstatě založena na tzv. tradičním pojetí 
vyučování, kdy jde především o to, aby žáci zvládli určitý soubor vědomostí 
a dovedností. Výkony žáků jsou kontrolovány a prověřovány různými způ-
soby a prostředky. Z povahy této kontrolní činnosti vychází i klasifikace 
a její výpovědní hodnota o kvalitách žáka ve vztahu k cíli vyučování 
v daném předmětu a v určité třídě. 

Zřetel ke konkrétnímu pedagogickému cíli je nedílným momentem každého 
hodnocení. Aby učitelovo hodnocení skutečně vedlo k tomuto cíli a účinně 
přispívalo k všestrannému rozvoji žákovy osobnosti, je třeba, aby učitel kon-
troloval a posuzoval nikoli pouze žákovy výkony a výsledky s jejíž pomocí 
žák těchto výkonů dosáhl. Vždyť právě tyto procesy a postupy, prostřednic-
tvím kterých se dostává žák k cíli, k výkonu, jsou podstatou jeho učení ve 
škole. 

V tomto smyslu je skutečně funkční „slovní hodnocení", a to především 
v podobě „obsahové a metodické analýzy výkonu žáka", tedy kvalitativního 
posuzování žákova výkonu nebo chování. (6) 

Klasifikace a obsah vzdělání 
Od roku 1990 do roku 2000 se celkový počet vědeckých a technických in-
formací zdvojnásobuje každé čtyři roky. Změny ve světě za uplynulých pa-
desát let, zejména informační, komunikační i mediální revoluce podstatně 
změnily obsah pojmu vzdělání. 

Počet informací o světě, o vztazích, věcech i lidech roste exponenciálně. 
Dochází ke kritickému stavu v rozporu mezi počtem informací, nutných 
k úspěchu člověka, a kapacitou jeho mozku. Intelektuální, sociální i pracov-
ní úroveň jedince nebude dána množstvím znalostí a dovedností, které 
v určité životní etapě získal. Lidské, pracovní i konkurenční schopnosti 
budou čím dále tím více určeny schopnostmi orientace v džungli produk-
tů informační a mediální revoluce. 
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V obsahu pojmu vzdělání se proto na prvé místo dostává schopnost orientace 
v informacích o světě, tedy reáliích, vztazích a vývojových trendech, dále 
schopnost zaujímání postojů k systémům informací, k proudům a názorům, 
a kompetence, umožňující rozhodování a jednání v souladu s vlastním pro-
spěchem a s prospěchem společnosti. Ukazuje se, že pro nabytí těchto kom-
petencí je na prvém místě nutný rozvoj individuálních vlastností 
a schopností člověka, nikoliv získání určitých, vždy nedostatečných 
a neucelených souborů informací. 

Získávání souborů informací se v tomto chápání vzdělání stává pouze 
nástrojem a prostředkem, nikoli cílem. Odborníci v oblasti informatiky 
jsou přesvědčeni, že v podmínkách informační revoluce budou v nejbližším 
desetiletí základními vlastnostmi úspěšného pracovníka fantazie, schopnost 
tvůrčího myšlení, originalita, schopnost týmové práce a komunikace. 

Pokud obsahem vzdělávání je myšleno osvojení určitého (definovatelného 
a definovaného) množství informací a dovedností, pokud se hlavním cílem 
školy stane dosažení právě takového vzdělání, pak mezi cíli školy a klasifi-
kací neexistuje systémový rozpor. Soubor informací a dovedností nutných 
k dosažení určitého stupně takového vzdělání je prvkem do značné míry ma-
tematicky snadno zpracovatelným, zařazení objektu do množiny - žáka - do 
definované podmnožiny - klasifikačního stupně - na základě určení defino-
vané míry dosaženého vzdělání je elementárním logickým a matematickým 
úkolem. 

Pokud se v definici vzdělání na prvé místo dostává schopnost orientace, zá-
vislá na stupni rozvoje individuálních vlastností a schopností člověka, 
schopnost samostatného vyhledávání, získávání a třídění informací 
o světě, schopnost vytváření postojů k těmto informacím, zkrátka jakmile 
cílem činnosti školy se stává rozvoj lidských kompetencí, dostávají se vzdě-
lávací cíle do systémového rozporu s klasifikací: proces realizace cílů není 
kompatibilní s procesem metrickým, jakákoliv snaha o zařazení dílčích i ko-
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nečných výsledků tohoto procesu na základě jednoduchých a jednoznačných 
kriterií do omezeného malého počtu skupin klasifikací je nesmyslná. Průběh 
procesu je možné s větší či menší přesností, s větším či menším ohledem na 
další rozvoj popsat, tedy zhodnotit. 

Uvedený závěr má velmi závažný, zcela praktický význam. Bylo zjištěno, že 
jakmile do plánu školy byly zařazeny aktivity, směřující k rozvoji indi-
viduálních vlastností a schopností žáků, zaměřené na samostatné řešení 
problémů, na rozvoj jejich individuálních postojů, začaly potíže s klasi-
fikací. Výsledky práce žáků, výsledky výstupů etap výchovného programu 
školy nebylo možno zařadit do omezeného počtu ostře definovaných klasifi-
kačních stupňů. Bylo nutné práci žáků a dosažení etap vývoje jejich osob-
nosti, jejich vzdělání - tedy také dosažení určitého souboru vědomostí, ale 
s důrazem na rozvoj postojů žáků a jejich kompetencí hodnotit popisem. (3) 

Historie klasifikace 
Základy našeho školského systému byly vybudovány v bývalém Rakousku-
Uhersku. Toto konstatování není pouze historickou reminiscencí. Mocnářské 
školství v Rakousku bylo od dob Marie Terezie a Josefa II. velice účinným, 
centralizovaným nástrojem, sloužícím k odstranění analfabetismu v celé říši. 
Síla a současně i slabost, která dle mnohých nakonec přispěla k pádu tak uži-
tečného soustátí, tkvěla právě v jeho tuhém centralismu a v dokonale pro-
pracovaném byrokratickém aparátu. Systém kontroly školství státní mocí 
a bezvýjimečné direktivní řízení škol vybudovaly ze školství mohutnou in-
stituci, ne nepodobnou armádě a státní správě. Relativní úspěchy zejména 
v odstranění analfabetismu a v zajištění minimálního vzdělání v oblasti tri-
via všem poddaným císaře byly uznávány. Význačným faktorem, který 
umožňoval bezchybnou funkci školství bez ohledu na současný stav vzděla-
nosti učitelů, bez ohledu na intelektuální a politické proudy, které ovlivňo-
valy jiné úseky života, byla geniální jednoduchost vnitřního fungování sys-
tému. 
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Trivium v cílech - naučit číst, psát, počítat — bylo provázeno triviem v me-
todách: Frontálně odučit - vyzkoušet - oznámkovat. Tato dvě trivia se 
stala základními atributy školského systému, který je dnes nikoliv neprávem 
označován mnohými jako systém kasárenský. 

Klasifikace byla jednoznačně odmítnuta v mnoha demokratických zemích 
přinejmenším na 1. stupni, bez negativního dopadu na vzdělávání občanů 
někdy i na 2. stupni (Dánsko). (3) 

3.6.2 Slovní hodnocení - forma kvalitativního hodnocení 
Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovni žáka ve 
vztahu k cíli vyučování a k možnostem žáka. Jde o kvalitativní posuzování 
žákova výkonu nebo chování vyjádřené formou slovní zprávy. Slovní 
hodnocení má obsahovat nejen „informace o dosažených výsledcích učení, 
ale zahrnuje také postoje žáků, jejich úsilí a snahu, a tím umožňuje i posti-
žení tzv. skrytého učiva". V tomto smyslu má slovní hodnocení vyšší infor-
mační hodnotu a může žáky lépe motivovat. (8) str. 30 

Například F. P. Schimunek uvádí, že sumativní slovní hodnocení by mělo 
mít podobu obsahové analýzy žákova výkonu a mělo by obsahovat: 
- hodnocení kvality dosažených dílčích výkonů, které byly předmětem škol-
ního hodnocení (úspěchy žáka i nedostatky žáka), 
- pravděpodobné příčiny dosaženého stavu, 
- návrhy, jak dosáhnout zlepšení a jak zvládnout přetrvávající nedostatky. 

Výhody, které má slovní hodnocení proti známce, spočívají mimo jiné 
v diagnostické formě - obrací se na žáka jako na partnera v rozhovoru, kte-
rému sděluje, co se učiteli líbí víc a co méně (16) 

Slovní hodnocení se ve škole velice intenzivně používá - i když n ě j a k o ofi-
ciální vyjádření hodnocení. A to od zcela jednoduchých jednoslovných hod-
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nocení jako „dobře, ano, správně, chyba, pleteš se" atd., až po rozsáhlejší 
obsahovou analýzu žákova výkonu nebo výsledků práce celé třídy. (8) 

Charakteristika slovního hodnocení 
Slovní hodnocení je organickou součástí celého pojetí vyučování, které je 
zaměřeno především na rozvoj žákovy osobnosti. Vědomosti nejsou cílem 
vyučování, ale prostředkem rozvoje žákovy osobnosti, i když jedním z nej-
důležitějších prostředků. Nejedná se tedy o „bezobsažné" vyučování. 

Ideálním cílem takového vyučování je, aby žák pracoval na maximální hra-
nici svých možností. Toto vyučování tedy není ústupem z pozic náročnosti, 
ale vede k odstupňované náročnosti vyučování, neboť každý žák má svoji 
hranici možností na jiné úrovni, navíc v různých oblastech různě a zároveň 
se tyto možnosti vyvíjejí. Vyučování se potom děje na bázi vnitřní diferenci-
ace. 

Hranice možností každého žáka (to je každého „jednička") je u každého žáka 
jinde. Proto je vhodné v tomto vyučování používat slovního hodnocení, ne-
boť tam srovnáváme vývoj každého žáka se sebou samým. Např. srovnává-
me, zda je Honza lepší v lednu než byl v září, ale nesrovnáváme, zda je 
Honza lepší než Petr. Přitom známka, i když to není její primární funkce, 
srovnává jednoho žáka s druhým. Konkrétně se jedná o případ, kdyby za 
stejnou práci dostali dva různí žáci různou známku, přitom je zřejmé, že 
„jedničkář" práci odbyl a zasloužil by si mnohem horší známku než „troj-
kař", který ze sebe vydal všechno. 

Slovní hodnocení by se mělo používat v tom vyučování, které nehodnotí jen 
konečný výkon, ale chce postihnout i proces dosahování tohoto výkonu -
snahu žáka, vztah k vyučování apod. 

Slovní hodnocení může vrátit škole a vyučování ztracený smysl, žák je 

veden k tomu, aby si především uvědomil, proč se učí a co se učí. Nejde 
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o učení z vnějšího donucení - často jen pro známku - ale pro věc samu, pro 
poznání, motivace se mění ve vnitřní proces. Žák má v tomto procesu více 
svobody a možností se projevit, neboť se zcela mění sociální vztahy ve vyu-
čování, ovšem zároveň přebírá tomu odpovídající odpovědnost. 

Cílem každého procesu hodnocení ve vyučování by mělo být budování sebe-
hodnocení žáka, konkrétní slovní hodnocení je k tomu tím nejlepším pro-
středkem. (2) 

Pozitivní atributy slovního hodnocení 
- slovní hodnocení nestresuje žáka, protože umožňuje klást důraz na pozi-
tivní výsledky, může povzbudit žáka, 
- slovní hodnocení může obsahovat i doporučení, jak dosáhnout lepšího vý-
konu, 
- slovní hodnocení snižuje riziko diskriminace výkonnostně slabších žáků, 
- slovní hodnocení může spíše zaměřovat pozornost na vlastní učební čin-
nost dítěte, napomáhá tak rozvoji vnitřní motivace učení - neumožňuje na-
hrazovat tuto motivaci známkou, 
- slovním hodnocením můžeme konkrétně říci, co žák umí, můžeme pouká-
zat na to, kde vidíme mezery, doporučit, co je třeba zopakovat, navrhnout, 
na co je právě třeba se zaměřit. 

N e g a t i v n í a t r i b u t y s l o v n í h o h o d n o c e n í 

- učitelé nejsou vybaveni provádět kvalifikovaně pedagogickou diagnózu, 
proto je slovní hodnocení pro řadu učitelů až neúměrným požadavkem, 

- slovní hodnocení je časově náročné, proto zde existuje nebezpečí, že učitel 
časem sklouzne k používání hodnotících schémat a klišé, 

- slovní hodnocení nevytváří možnost porovnávat výkony různých žáků. (8) 
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Doporučení pro formulaci slovního hodnocení 
Při slovním hodnocení neusilujeme o stejné - srovnatelné formulace, neboť 
účelem není srovnávat jednoho žáka s druhým, ale postihnout individuálně 
výsledek vyučování a učení jednoho - právě hodnoceného žáka. (2) 

- na počátku hodnocení nejprve uvést úspěchy žáka (to, co konkrétně žák již 
zvládl a nedělá mu potíže) a následně uvést nedostatky, neúspěchy, problé-
my, 
- vždy sdělit cestu k nápravě (co má udělat, aby se zlepšil, aby dokázal to, 
co mu zatím dělalo potíže, aby se naučil aj.), 
- používat obsahově jasné a jednoznačné formulace, aby hodnocení bylo do-
statečně informativní, 
- uvědomit si, že hodnotíme činnost, práci, výrobek, chování, ale nikoliv 
osobnost žáka (vyhnout se hodnocení v podobě „nálepky" - . . ."bystrý" žák, 
„rozený" matematik, „nevychovaný" žák, „špatný" čtenář, patří v českém 
jazyce mezi „nejhorší" žáky apod.), 
- uvědomit si, že hodnocení by mělo být vždy pozitivně orientováno, aby 
žáka motivovalo k další činnosti, 
- vyvarovat se ironie a sarkasmu. (8) 

Funkci slovního hodnocení neplní 
- slovní opis klasifikace, např. výborně, velmi dobře, dobře, 
- skrytá forma klasifikace - srovnávání s ostatními žáky pomocí bodování, 
přiřazování ke škálám, výsledky soutěží, 
- formální, obecné, „nicneříkající" hodnocení typu - látku celkem zvládl 
...S Tvou prací jsem spokojena ... ve vyučování je aktivní apod. (2) 

Forma slovního hodnocení 
Slovní hodnocení musí poskytnout informaci především žákovi, který je do 
hodnocení stále více zapojován, mělo by vést až k utváření sebepoznání 
a sebehodnocení. Zároveň však musí informovat rodiče o výsledcích vyučo-
vání. 
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Průběžné slovní hodnocení 
ústní: ve vyučování hodnotí učitel i žáci (postupně se žáci vyjadřují 
i k samotnému procesu vyučování), na třídních schůzkách, které mohou být 
společné s dětmi, na dohodnutých konzultacích (jednou za měsíc), 
písemné: např. do notýsků (píše učitel, ale i samotní žáci), ke konkrétním 
pracím žáků, 
představení konkrétní práce dětí: přímo ve vyučování (dny otevřených dve-
ří, rodiče jako pomocníci ve vyučování) nebo jeho výsledků (místo známek 
nosí děti domů svoje práce nebo pořádáním třídních slavností např. Svátek 
slabikáře). 

Slovní hodnocen í náleží k vyučování , které pracuje s chybou žáka jako 

př irozenou součást í učení , n e z a z n a m e n á v á je , ale snaží se j e překonat . Cit-

livý učitel pracuje i v tradičním vyučování podobným způsobem, dává žá-
kům drobné známky v době, kdy si j e žák zas louží . 

Závěrečné slovní hodnocení 
Uvádí se písemně ve formě vysvědčení, 
podílet i žáci. (2) 

Píše je učitel, ale mohou se na něm 

Obsah vysvědčení 

- charakterizuje výsledky žáka ve všech povinných i nepovinných předmě-
tech, celkové chování žáka, zapojení do práce, ale i vlastnosti žáka, vý-
znamné vlivy, které ovlivnily výsledky. Ve II. pololetí obsahuje vyjádření 
způsobilosti žáka postoupit do vyššího ročníku, 

- neomezuje se jen na konstatování výsledku, ale naznačuje i jeho vývoj, 

zhodnocení snahy žáka, naznačuje cestu nápravy, dalšího rozvoje, 
- celé hodnocení je laděno pozitivně, s vyjádřením podpory při překonávání 
překážek a momentálních chyb. Hodnocení však není nekritické, stále sledu-
je linii cíle, že pro každého žáka musí být vyučování obtížné, neboť jedině 
tak jej rozvíjí. Stále platí, že každý by měl pracovat v atmosféře klidu, 
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ovšem pokud možno na hranici svých možností. Jenom tak vyučování vede 
k objevování talentů, nesklouzává k průměrnosti a nudě, 
- hodnocení vyjadřuje úctu k osobnosti žáka a její respektování, 
- celé vyučování není budováno na vzájemném srovnávání žáků a jejich sou-
těži, naopak je záměrně a cílevědomě vytvářena atmosféra co nejširší spolu-
práce, tento fakt nachází svůj odraz i ve slovním hodnocení. 

Např.: Věřím, že to zvládneš... , jistě to dokážeme... , když si dáme pozor, 
jistě se nebudou tvoje chyby opakovat... 

Forma vysvědčení 
- bývá psáno ve třetí nebo druhé osobě. Zdá se, že ideální by bylo kombina-
ce obou forem, neboť vysvědčení je adresováno žákovi, rodičům, dalším uči-
telům. Forma zde napomáhá smyslu a obsahu hodnocení, které má napomoci 
v motivaci a plánování další práce žáka, vést k uvědomělejší práci žáka 
k postupnému utváření reálného sebehodnocení. 
Např.: Jana se zapojila do školní práce... 
Milá Jano, pracujeme spolu již půl roku... 
... v diktátech se dopouštíš drobných chyb z nepozornosti. Věřím ti, Jano, 
když se budeš na práci soustředit, podaří se ti napsat diktát i zcela bez chy-
by. 

Přílohy k vysvědčení 
Vysvědčení může být doplněno konkrétními ukázkami práce dítěte (např. 
ukázka psaní, slohové práce, splněného cvičení z matematiky, výkresy, vý-
robky apod.) Vysvědčení může doplňovat i vlastní hodnocení dítěte - sebe-
hodnocení (využití školní úvahy apod. - hodnocení a hodnotící aktivity by 
se měly stát přirozenou součástí procesu vyučování, nepovažujme je za ztra-
cený čas). 
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Možné podoby vysvědčení se s lovním hodnocen ím 

- slovní hodnocení - souvislý dopis učitele (vnitřní osnova - obsahuje 
všechny předměty, chování a významná fakta, která ovlivnila výsledek), 

- dopis učitele s vyčleněnými předměty, 
- dopis učitele s vyčleněnými předměty a určenými jejich podstatnými rysy 
např. čeština-psaní - vztah k psaní, porozumění, 
- slovní hodnocení a práce dětí - vybere učitel nebo dítě do obálky nebo do 
desek (dárek pro rodiče, možno předat na třídní slavnosti), 
- vlepit na volné listy, připojit hodnocení učitele nebo dítěte, sešít - vznikne 
celý sešit hodnocení, práce je pak možno porovnat v dalším období např. 
vývoj psaní. (2) 
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Ukázka vysvědčení formou slovního hodnocení 
Milý Vašku, 
musím tě pochválit za tvoji aktivitu a snahu, kterou projevuješ při všech 
předmětech. Také jsem velice spokojena s tvým chováním při vyučování -
jsi pozorný a pilný. Někdy si úplně zbytečně nevěříš a bojíš se být samostat-
ný. 
Český jazyk 
V českém jazyce se velice snažíš. Většinu učiva umíš správně při ústním 
procvičování. Rychle jsi se naučil vyjmenovaná slova a umíš je i správně 
používat. Je škoda, že neumíš své znalosti uplatnit při psaní. Děláš hodně 
chyb v dlouhých samohláskách, vynecháváš písmena, neodděluješ věty, ale 
zlepšuješ se. Ani v novém pololetí nezapomeň denně cvičit čtení. 
Matematika 
V matematice jsi šikovný. Vynikáš zejména v příkladech na násobení a děle-
ní, které počítáš rychle a správně. Také písemné sčítání a odčítání, dělení se 
zbytkem a řešení rovnic zvládáš dobře. Občas zaváháš při řešení slovního 
úkolu. Rýsování není tvou silnou stránkou - buď pečlivější. 
Prvouka/Vlastivěda, Přírodověda 
V prvouce bys měl být více sebejistý. Pamatuješ si hodně nových poznatků 
o přírodě i o člověku, a tak se neboj je uplatnit. Hlavně se soustřeď na své 
vyprávění, ať je více plynulé a srozumitelné. 
Estetická výchova a pracovní výchova 
Při výtvarné výchově a pracovním vyučování pracuješ s chutí. Neodradí tě 
ani to, že se ti občas nějaký obrázek příliš nepovede a začneš znova. Při hu-
dební výchově jsi snaživý, aktivní a pěkně zpíváš. 
Tělesná výchova 

Musím tě pochválit za tvoji snahu při tělesné výchově. Jsi ukázněný a snaži-
vý. Baví tě míčové hry a různé závodivé hry, ale nešidíš ani rozcvičky, ak-
robacii a atletiku. 
Požadavky učebních osnov za 1. pololetí splněny. 
Přeji ti mnoho úspěchů v další práci. (2) 
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3.7 Historický vývoj hodnocení 
V průběhu historického vývoje školy se prosazovaly a uplatňovaly různé 
formy vyjadřování výsledků hodnocení. J. Velikanič uvádí, že první zmínky 
o hodnocení žáků nalézáme již v období starověku u Quintiliana. Už z této 
doby, ale zejména ze středověku a u jezuitských škol jsou známy ve školách 
tzv. lokace, tj. zvláštní místa, určená žákům podle jejich učebních výsledků, 
která sloužila ke klasifikaci a selekci žáků. Učitel vyjadřoval sympatie 
a uznání nejlepším žákům tím, že jim vyhrazoval přední místa v lavicích. 
Svůj negativní postoj dával žákům najevo tím, že museli zaujmout místa ve 
vyčleněných postranních nebo zadních lavicích. Běžné bývaly i tělesné tres-
ty, např. holí nebo metlou. Dalším z forem hodnocení byly signy - symboly, 
různá znamení, která žáci nosili (špatní žáci potupná znamení, např. oslí uši, 
znamení osla, slaměný věnec, dobří žáci odznaky za snaživost). Ve školách 
existovaly také tzv. knihy cti a černé knihy, tělesné tresty bývaly na školách 
běžným výchovným prostředkem. 

Do 16. století převládalo na školách většinou slovní vyjadřování hodnotících 
zpráv, které dostávali žáci při odchodu (ukončení) ze školy. Ve zprávě se 
stručně a všeobecně zhodnotily výsledky žáka za celou školní docházku. Od 
16. století dochází k poměrně rychlému rozvoji škol, výchovy a vzdělávání, 
vzrůstá počet městských škol a mění se také funkce hodnocení. Slovní hod-
nocení bylo postupně nahrazováno známkami, neboť ty umožňovaly pro-
střednictvím klasifikačních stupňů třídit žáky podle určitých kritérií, která 
lépe vyhovovala snahám tehdejší společnosti, či spíše nově nastupující bur-
žoazii. Školní hodnocení se stalo nástrojem školské politiky, nástrojem, kte-
rý byl využíván k regulaci přístupu ke vzdělání, k selekci dětí a mládeže. 

Kodifikace školního hodnocení u nás byla uskutečněna Felbigerovým Škol-
ním řádem (1774) Knihou metodní (1775), kdy byly uzákoněny veřejné 
zkoušky a při odchodu ze školy se vydávalo vysvědčení. Klasifikovala se: 
- návštěva školy (velmi pilná, pilná, nestálá, řídká), 
- mravy (velmi dobré, dobré, prostřední, školnímu řádu neodpovídající), 
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- prospěch v jednotlivých předmětech (velmi dobrý, dobrý, prostřední, sla-

bý), 
- prospěch celkový. 

Vývoj školního hodnocení se ustálil v r. 1905 - Školský a vyučovací řád 
škol obecných a měšťanských upravil klasifikaci žáků a vydávání vysvědče-
ní. Klasifikace byla čtvrtletní, prospěch v jednotlivých předmětech byl určen 
úsudkem vyučujícího a klasifikace mravů, píle a vnější úpravy písemných 
prací byla stanovena dohodou vyučujících na konferenci. 

Přesto se na počátku 20. století začaly objevovat první vážné kritiky školní-
ho hodnocení, které bylo vyjadřováno prostřednictvím známek. První kritic-
ká vlna byla předznamenána význačnou osobností L. N. Tolstého, který ve 
jménu zdárného vývoje a svobodné výchovy dítěte odmítl obvyklé zkoušení 
jako vstupní etapu hodnocení a poručnický poměr učitele k žákovi, k němuž 
zkoušení vede. Ve 20. a 30. letech 20. století se ozývaly kritiky tradičního 
způsobu hodnocení a subjektivity známkování zejména z řad reformních pe-
dagogů (u nás např. V. Příhoda). Vyjadřování výsledků pomocí klasifikač-
ních stupňů - známek - stejně zůstalo nejfrekventovanější formou hodnocení 
ve škole. (6) 
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4 Hypotézy 

1. Většina žáků i rodičů (nad 75 %) nepovažuje známku z TV stejně důleži-
tou jako známku z ostatních nevýchovných předmětů, naopak více než 75 % 
učitelů považuje známku z TV za stejně hodnotnou jako známky z nevý-
chovných předmětů. 

2. Více než 75 % učitelů TV používá pro závěrečnou klasifikaci předmětu 
TV pouze stupně 1 (výborně), 2 (chvalitebně) a 3 (dobře). 

3. Více než 75 % rodičů a žáků požaduje jinou formu hodnocení v hodinách 
TV než klasifikaci pomocí stupňů 1 až 5. 

4. Pokud by se zrušila klasifikace předmětu tělesná výchova, tak by většina 
učitelů (nad 50 %) spatřovala důsledek tohoto kroku ve snížení prestiže uči-
telů TV, zhoršení kázně žáků nebo vyšší absenci žáků v hodinách TV. 

5. Učitelé tělesné výchovy do klasifikace žáků zahrnují kromě podaného vý-
konu také nevýkonové faktory (píle, snaha, osobní zlepšení/zhoršení, kázeň, 
chování, aktivní účast při hodinách, mimoškolní pohybové aktivity). 

6. Méně než 20 % žáků by spatřovalo důsledek zrušení klasifikace tělesné 
výchovy ve snížení prestiže učitelů nebo by chtělo přestat navštěvovat hodi-
ny tělesné výchovy. 

7. Většina žáků (nad 75 %) se považuje být hodnocena učitelem především 

za podaný výkon. 
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5 Výzkumná část 

5.1 Metody výzkumu 
Charakteristiky a srovnání kvalitativního a kvantitativního výzkumu 
U kvantitativního výzkumu lze vztahy měřit objektivně pomocí dotazníků 
nebo měřicích přístrojů a výzkumník by měl zůstat „nad věcí". Při kvalita-
tivním výzkumu je výzkumník a sledovaná osoba ve vzájemné interakci. Při 
analýze kvantitativního výzkumu se nemění hodnotový systém výzkumníka, 
používá neosobní přístup, komunikují se fakta jako evidence skutečnosti. 

Kvantitativní metodologie používá deduktivní formu logiky (odvozování lo-
gických závěrů), přičemž se testují teorie a hypotézy. Cílem zkoumání je 
vytvoření obecných tvrzení přispívajících k teoriím a dovolujících lepší pre-
dikci. 

V kvalitativní metodologii převládá induktivní logika (od jednotlivostí 
k obecnému závěru). Teorie se vytvářejí na základě dat získaných od infor-
mantů. Výzkumný plán se vyvíjí během výzkumu, nelze ho předem zcela 
určit. (4) 

Validita a reliabilita výzkumného řešení 
Nejobecnější definice validity je ve stručnosti obsažena v otázce: Měříme to, 
o čem se domníváme, že měříme? (4) str. 57 

Jestliže validita zjišťuje platnost a pravdivost, reliabilita se táže po spolehli-
vosti použitého přístupu. (4) str. 67 
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Metoda dotazníková 
Je to metoda, která shromažďuje data získaná dotazováním osob, a je určena 
pro hromadné získávání údajů. 

Otázky by měly být jasně a konkrétně formulovány, aby respondent otázku 
chápal a aby ji všichni chápali ve stejném významu. Termíny, stupeň obec-
nosti a slovník by měly být formulovány podle vyspělosti respondentů. Kaž-
dá otázka má být jednoznačná, aby umožnila i jednoznačnou odpověď 
v podobě jedné informace. Otázky nemají působit sugestivně a nemají navá-
dět k určitým odpovědím. Otázky mají být stylisticky promyšlené a grama-
ticky správné. 

Podle způsobu kladení otázek se rozlišují dva základní typy položek 
v dotazníku. Jednak to jsou položky otevřené (nestrukturované) a jednak po-
ložky uzavřené (strukturované). Strukturované položky dávají respondentům 
vztahový rámec, ale neurčují podrobněji ani obsah, ani formu jeho odpovědi. 
Respondent si volí sám délku odpovědi i konkrétní informaci. Používají se 
i otázky částečně otevřené. 

Uzavřené položky nabízejí respondentovi volbu mezi dvěma nebo více alter-
nativami. Používají se otázky dichotomní, vyžadující odpověď ano - ne, ne-
bo položky s více volbami. Škálové položky mají pevně stanovené alternati-
vy, umisťují jedince na některý bod na škále. Uzavřené položky nabízejí 
seznam hotových odpovědí k volbě, ale jsou doplněny v závěru otevřenou 
možností volné odpovědi. 

Vzhledem k charakteristickým typům odpovědí se rozlišují dva typy dotaz-
níků. Jednak to je strukturovaný dotazník s uzavřenými otázkami a jednak 
nestrukturovaný dotazník s otevřenými otázkami. (15) 
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5.2 Postup ve výzkumu 
Celý výzkum jsem realizoval pomocí dotazníkové metody, kterou jsem apli-
koval na tři strany, které se účastní výchovně vzdělávacího procesu, a to uči-
tele, žáky a rodiče. Dotazníky byly sestaveny tak, abych získal názory jed-
notlivých stran na stejnou problematiku a tyto názory mohl mezi sebou 
porovnávat. 

Metoda dotazníková 
Dotazník pro učitele 
Při tvorbě dotazníku pro učitele (viz příloha č. A . l ) jsem volil otázky tak, 
aby obsahově pokryly veškeré důležité aspekty problému. Odpovědi získané 
z dotazníků mi pomohou splnit cíle a úkoly, které jsem si stanovil. Takto 
získané informace jsem použil k ověření hypotéz výzkumu. Dotazník obsa-
huje celkem 15 otázek (1 oboustranný list formátu A4). Počet otázek je do-
stačující na to, abych získal potřebné informace a současně předcházel tomu, 
že by respondenti odmítali vyplnit dotazník z důvodu zbytečně velkého roz-
sahu. 

Úvodní text dotazníku a otázky jsou formulovány tak, aby respektovaly da-
nou skupinu respondentů. Otázky jsou formulovány jasně, konkrétně a jed-
noznačně. Volil jsem otázky strukturované i nestrukturované. Strukturované 
otázky se v dotazníku vyskytují ve dvou typech. Prvním typem jsou zcela 
uzavřené otázky (otázky č. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15), z nichž některé 
jsou dichotomní, vyžadující odpověď ano - ne. Druhým typem jsou uzavřené 
otázky s otevřenou možností volby odpovědi (otázky č. 6, 9, 12). U tohoto 
typu otázek jsem nejprve uvedl všechny možnosti, které by mohly pokrýt 
respondentova stanoviska a na závěr jsem uvedl otevřenou odpověď pro pří-
pad, že by respondentovi nevyhovovala ani jedna z předefinovaných odpo-
vědí. Nestrukturované otázky jsem použil pouze pro zjištění nejvyššího do-
saženého vzdělání respondenta a jako případnou aprobaci (otázky č. 3, 4). 
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Vyplnění otázek ě. 4 a 6 je podmíněno splněním požadované kriterium. Toto 
kriterium je uvedeno u dané otázky a respondenta informuje o tom, zda se 
otázkou má zabývat či nikoliv. 

V dotazníku pro učitele jsem nepoužíval kontrolní otázky, na základě kte-
rých bych mohl zjišťovat míru pravdivosti uvedených odpovědí. Dotazník 
byl rozsahově sestaven pro danou skupinu respondentů tak, aby se respon-
dent mohl soustředit na jeho vyplnění od začátku až do konce. Užití kontrol-
ních otázek pokládám pro tento výzkum za zbytečné. 

Tento dotazník jsem pokládal učitelům vyučujícím na druhém stupni základ-
ní školy. Mezi dotazovanými byli jak učitelé tělesné výchovy, tak učitelé, 
kteří předmět tělesná výchova nevyučují. Mezi hlavní cíle patřilo shromáždit 
údaje a kritéria, které jsou brány za základ klasifikace v hodinách tělesné 
výchovy a zjistit názory učitelů na hodnocení v hodinách tělesné výchovy. 
Dále pak získat informace, na základě kterých bude možno navrhnout dopo-
ručení pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy nebo jiné řešení. 

Dotazník pro žáky 
Při tvorbě dotazníku pro žáky (viz příloha č. A.2) jsem formuloval a volil 
otázky tak, aby obsahově pokryly veškeré důležité aspekty problému a sou-
časně respektovaly věk respondentů. Odpovědi získané z dotazníků mi stejně 
tak jako u dotazníku pro učitele pomohou splnit cíle a úkoly, které jsem si 
stanovil. Takto získané informace jsem použil k ověření hypotéz výzkumu. 
Dotazník obsahuje celkem 10 otázek (1 oboustranný list formátu A4), což je 
méně než obsahuje dotazník pro učitele. Nižší počet otázek jsem volil proto, 
aby odpovídal dané skupině respondentů. Počet otázek je dostačující na to, 
abych získal potřebné informace. 

Otázky jsem volil výhradně strukturované. Strukturované otázky se v dotaz-
níku vyskytují ve dvou typech. Prvním typem jsou zcela uzavřené otázky 
(otázky č. 1 ,2 , 3, 4, 6, 7, 10), z nichž některé jsou dichotomní. Druhým ty-
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pem jsou uzavřené otázky s otevřenou možností volby odpovědi (otázky č. 5, 
8, 9). Nestrukturované otázky jsem záměrně nepoužil, a to z důvodu nižší 
vyspělosti respondentů. 

Tento dotazník jsem pokládal žákům 7. a 8.tříd základní školy. Hlavním cí-
lem bylo zjistit názory žáků na hodnocení v hodinách tělesné výchovy. Dále 
pak získat informace, na základě kterých bude možno navrhnout doporučení 
pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy, nebo jiné řešení. Cílem nebylo 
vyhodnocovat odpovědi chlapců a dívek, ale žáků jako celku. 

Dotazník pro rodiče 
Při tvorbě dotazníku pro rodiče (viz příloha č. A.3) jsem volil počet otázek 
tak, abych získal potřebné informace a přitom byla relativně vysoká návrat-
nost vyplněných dotazníků. Dotazník obsahuje pouze tři strukturované otáz-
ky, z čehož jsou dvě zcela uzavřené (otázky č. 1 ,2) a jedna s otevřenou vol-
bou odpovědi (otázka č. 3). Získané informace jsem použil k ověření 
hypotéz výzkumu. 

Tento dotazník jsem předal dotazovaným žákům s tím, aby je j předložili ro-
dičům a vyplněný dotazník vrátili zpět svému třídnímu učiteli, od kterého 
jsem takto získané dotazníky obdržel. Hlavním cílem bylo zjistit názory ro-
dičů na hodnocení v hodinách tělesné výchovy. 
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5.3 Výsledky výzkum 
Tato kapitola obsahuje faktické údaje a statistické vyjádření názorů učitelů, 
žáků a rodičů na problematiku hodnocení a klasifikace v hodinách tělesné 
výchovy. 

5.3.1 Výsledky dotazníkového šetření učitelů 
Dotazníkem, který jsem předložil učitelům druhého stupně základní školy, 
jsem zjišťoval názory učitelů na hodnocení v hodinách tělesné výchovy. Po-
mocí dotazníku jsem také shromažďoval údaje a kritéria, které jsou brány za 
základ klasifikace v hodinách tělesné výchovy. V neposlední řadě mi dotaz-
ník posloužil jako prostředek k získání podkladů, na základě kterých navrh-
nu doporučení pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy nebo jiné řeše-
ní. Vzor tohoto dotazníku je v příloze A . l . 

Po předložení dotazníků, na mnou vybraných pět základních škol v Praze, 
jsem obdržel 84 vyplněných dotazníků. Z celkového počtu je 18 dotazníků 
od učitelů, kteří mají aprobaci na předmět tělesná výchova a vyučují tento 
předmět na 2. stupni základní školy. Pro možnost porovnávání odpovědí uči-
telů s aprobací TV a bez aprobace TV uvádím výsledky pro obě skupiny uči-
telů zvlášť a současně uvádím i výsledky učitelů jako celku. Údaje uváděné 
pro učitele jako celek mi slouží jako hodnoty, na základě kterých vyhodno-
cuji stanovené hypotézy. 

Výsledky dotazníku jsou zpracovány ve formě tabulek. U každé tabulky je 
i grafické znázornění výsledku ve formě výsečového nebo sloupcového gra-
fu. 
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Otázka č. 1 — Jak dlouho pracujete v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže? 
Z celkového počtu 84 učitelů pracuje v oblasti vzdělávání mládeže 49 učite-
lů (58,33 %) více než 10 let, 17 učitelů (20,24 %) 5-10 let, 10 učitelů 
(11,91 %) 1-5 let a 8 učitelů (9,52 %) méně než 1 rok. 

méně než 1 rok 9,52 % 

1-5 let 11,91 % 
5-10 let 20,24 % 
více než 10 let 58,33 % 

Tabulka 6.1: Délka pedagogické praxe 

• méně než 1 rok 
• 1-5 let 

• 5-10 let 

• více než 10 let 

Obrázek 6.1: Délka pedagogické praxe 

Otázka č. 2 - Máte ukončené pedagogické vzdělání? 
Na tuto otázku mi odpovědělo kladně 72 učitelů (85,71 %), 8 učitelů 
(9,52 %) si pedagogické vzdělání dodělává a 4 učitelé (4,76 %) odpověděli 
záporně. 

ano 85,71 % 
dodělávám si ho 9,52 % 

ne 4,76 % 

Tabulka 6.2: Ukončené pedagogické vzdělání 

• ano 
• dodělávám si ho 
• ne 

Obrázek 6.2: Ukončené pedagogické vzdělání 

51 



Otázka č. 3 — Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
Celkem 62 učitelů (73,81 %) odpovědělo, že má ukončeno vysokoškolské 
vzdělání, 11 učitelů (13,10 %) odpovědělo, že ukončilo SPGŠ (střední peda-
gogická škola), 7 učitelů (8,33 %) zdárně ukončilo studium na gymnasiu a 4 
učitelé (4,76 %) získali vzdělání na SPŠ (střední průmyslová škola). 

VŠ 73,81 % 
SPGŠ 13,10 % 
gymnas ium 8,33 % 
SPŠ 4,76 % 

Tabulka 6.3: Dosažené vzdělání učitelů 

• v š 
• SPGŠ 

• gymnázium 

• SPŠ 

Obrázek 6.3: Dosažené vzdělání učitelů 

Otázka č. 4 - Jaká je Vaše aprobace? 
Na tuto otázku odpovídali pouze učitelé, kteří dosáhli vysokoškolského 
vzdělání pedagogického směru. Cílem této otázky mělo být zjištění, zda do-
tyčný učitel studoval na vysoké škole učitelství tělesné výchovy. Nepoklá-
dám za důležité vypisovat jednotlivé obory a počty učitelů, kteří je studova-
li. Pouze zde uvádím počet učitelů, kteří na vysoké škole studovali učitelství 
tělesné výchovy. Z celkového počtu 84 učitelů je 18 učitelů tělesné výchovy, 
kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání pro tuto aprobaci. 

aprobace bez TV 78,57 % 
aprobace s TV 21,43 % 

Tabulka 6.4: Rozdělení učitelů podle aprobace 
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• bez TV 

• s TV 

Obrázek 6.4: Rozdělení učitelů podle aprobace 

Otázka č. 5 — Používáte k průběžné klasifikaci celou známkovací škálu, ne-
bo používáte jen některé stupně známek? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu 
zvolilo 49 dotazovaných (74,24 %) variantu, kdy používají celou známkova-
cí škálu /1 (výborně) až 5 (nedostatečně), 12 dotazovaných (18,18 %) označi-
lo variantu, kdy známkují jen pomocí stupňů 1 (výborně) až 3 (dobře), 2 do-
tazovaní (3,03 %) známkují jen pomocí stupňů 1 (výborně) a 2 (chvalitebně), 
2 dotazovaní (3,03%) k hodnocení nepoužívají známky a 1 (1,52 %) dotazo-
vaný známkuje jen pomocí stupně 1 (výborně). 

Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 14 dotazovaných (77,78 %) variantu, kdy známkují jen pomocí stupňů 1 
(výborně) až 3 (dobře), 2 dotazovaní (11,11 %) k hodnocení nepoužívají 
známky a 2 dotazovaní (11,11 %) používají celou známkovací škálu 
/1 (výborně) až 5 (nedostatečně). 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
celkem 

známkuj i jen 1 (výborně) 0 % 1,52 % 1,19 % 
známkuj i jen 1 (výborně) a 2 (chval i teb-
ně) 

0 % 3,03 % 2,38 % 

známkuj i j en 1 (výborně) , 2 (chval i teb-
ně), 3 (dobře) 

77,78 % 18,18 % 30,95 % 

známkuj i j en 1 (výborně) , 2 (chval i teb-
ně), 3 (dobře) a 4 (dosta tečně) 

0 % 0 % 0 % 

používám celou známkovací škálu / 
1 (výborně) až 5 (nedosta tečně) 

11,11 % 74,24 % 60,72 % 

k hodnocení nepouž ívám známky 11,11 % 3,03 % 4,76 % 

Tabulka 6.5: Používání známek k průběžné klasifikaci 
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stupeň 1 

stupně 1 a 2 

stupně 1, 2 a 3 

stupně 1, 2, 3 a 4 

stupně 1 až 5 

nepoužívám známky 

0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.5: Používání známek k průběžné klasifikaci 

Otázka č. 6 - Jaká kritéria jsou pro Vás určující při hodnocení žáků? (vypl-
ňuje pouze učitel TV) 
Z celkového počtu l 8-ti dotazovaných učitelů, kteří mají aprobaci na těles-
nou výchovu je pro 16 z nich (88,89 %) určujícím kriteriem pro hodnocení 
žáků snaha a píle, pro 14 z nich (77,78 %) je to osobní zlepšení / zhoršení, 
pro 7 z nich (38,89 %) je to podaný výkon, pro 6 z nich (33,33 %) je to ak-
tivní účast při hodinách TV, pro 3 (16,67 %) z nich je to kázeň a 3 dotazo-
vaní učitelé (16,67 %) berou jako kriterium tělesné parametry (výška, váha). 
Zbylá kriteria nejsou určující ani pro jednoho z dotazovaných. 

výkon 38,89 % 

snaha a píle 88,89 % 

osobní z lepšení / zhoršení 77,78 % 
kázeň a chování 16,67 % 
tě lesné parametry (výška, váha) 16,67 % 
nadanost 0 % 

aktivní účast při hodinách TV 33,33 % 
sympat ičnos t 0 % 

mimoškoln í pohybové aktivity 0 % 

Tabulka 6.6: Určující kriteria při hodnocení žáků 

1 

1 —1 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 
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výkon 

snaha a píle 

osobní zlepšení / zhoršení 

kázeň a chování 

tělesné parametry (výška, váha) 

nadanost 

aktivní účast při hodinách TV 

sympatičnost 

mimoškolní pohybové aktivity 

Obrázek 6.6: Určující kriteria při hodnocení žáků 

Otázka č. 7 — Užíváte ke stanovení výsledné známky na vysvědčení aritme-
tický průměr známek? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu po-
užívá aritmetický průměr známek jako orientační hodnotu 38 z dotazovaných 
(57,58 %), 22 dotazovaných (33,33 %) nepoužívá aritmetický průměr pro 
stanovení výsledné známky, 6 z dotazovaných učitelů (9,09 %) bere aritme-
tický průměr známek jako hodnotu, která udává výslednou známku. 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu nepo-
užívá aritmetický průměr pro stanovení výsledné známky 12 z dotazovaných 
(66,67 %), 6 dotazovaných (33,33 %) používá aritmetický průměr pouze ja-
ko orientační hodnotu. Žádný z dotazovaných učitelů tělesné výchovy nebere 
aritmetický průměr známek jako hodnotu, která udává výslednou známku. 

možnosti odpovědi 
učitelé s 

aprobací TV 

učitelé bez 

aprobace TV 

učitelé 

celkem 

Ano, udává výslednou známku 0 % 9,09 % 7,14 % 
Ano, pouze j ako orientační hodnotu 33,33 % 57,58 % 52,38 % 
Ne 66,67 % 33,33 % 40,48 % 

Tabulka 6.7: Využití aritmetického průměru známek 

l 

1 
1 

1 

25% 50% 75% 100% 
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Ano, udává výslednou 
známku 

Ano, pouze jako orientační 
hodnotu 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 
• Učitelé s aprobaci TV 

Obrázek 6.7: Využití aritmetického průměru známek 

Otázka č. 8 — Používáte k celkové klasifikaci celou známkovací škálu, nebo 
používáte jen některé stupně známek? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu 
zvolilo 59 dotazovaných (89,39 %) variantu, kdy používají celou známkova-
cí škálu /1 (výborně) až 5 (nedostatečně), 5 dotazovaných (7,58 %) označilo 
variantu, kdy známkují pomocí stupňů 1 (výborně) až 4 (dostatečně), 2 dota-
zovaní (3,03 %) známkují jen pomocí stupně 1 (výborně). 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 7 dotazovaných (38,89 %) variantu, kdy známkují jen pomocí stupňů 1 
(výborně) až 3 (dobře), 5 dotazovaných (27,78 %) variantu, kdy používají 
celou známkovací škálu /1 (výborně) až 5 (nedostatečně), 4 dotazovaní 
(22,22 %) označili variantu, kdy známkují pomocí stupňů 1 (výborně) až 4 
(dostatečně), 1 dotazovaný (5,56 %) používá k celkové klasifikaci stupně 1 
(výborně) a 2 (chvalitebně) a 1 dotazovaný (5,56 %) uvedl, že pro celkovou 
klasifikaci používá z celé klasifikační škály pouze stupeň 1 (výborně). 

m o ž n o s t i o d p o v C d i 
učitelé s apro-
bací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
celkem 

známkuj i jen 1 (výborně) 5,56 % 3,03 % 3,57 % 
známkuj i j en 1 (výbornč) a 2 (chval i teb-

ně) 
5,56 % 0 % 1 , 1 9 % 
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možnost i odpovědi 
učitelé s apro-
bací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

známkuj i j en 1 (výborně) , 2 (chval i teb-
ně), 3 (dobře) 

38,89 % 0 % 8,33 % 

známkuj i j en 1 (výborně) , 2 (chval i teb-
ně), 3 (dobře) a 4 (dos ta tečně) 

22,22 % 7,58 % 10,72 % 

používám celou známkovac í škálu / 1 
( v ý b o r n ě ) a ž 5 (nedos ta tečně) 

27,78 % 89,39 % 76,19 % 

k hodnocení nepouž ívám známky 0 % 0 % 0 % 

Tabulka 6.8: Používání známek k celkové klasifikaci 

stupeň 1 

stupně 1 a 2 

stupně 1, 2 a 3 

stupně 1, 2, 3 a 4 

stupně 1 až 5 

nepoužívám známky 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

B Učitelé s aprobací TV 

Obrázek 6.8: Používání známek k celkové klasifikaci 

Otázka č. 9 - Jakou formu hodnocení byste zvolili pro hodiny tělesné výcho-
vy? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu 
zvolilo 22 dotazovaných (33,33 %) variantu, aby se pro hodnocení v hodi-
nách tělesné výchovy používala forma klasifikace pomocí známek 1 až 5, 19 
dotazovaných učitelů (28,79 %) zvolilo variantu, aby se používala klasifika-
ce pomocí známek s redukovaným počtem stupňů na 1 až 3, 17 dotazova-
ných učitelů (25,76 %) zvolilo, aby se v hodinách tělesné výchovy nepouží-
valo žádné oficiální hodnocení, 5 z dotazovaných (7,58 %) zvolilo pouze 
slovní hodnocení a 3 dotazovaní (4,55 %) uvedli, že by pro hodnocení 
v hodinách tělesné výchovy zvolili kombinaci klasifikace a slovního hodno-

ceni. 
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Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 10 dotazovaných (55,56 %) variantu, aby se pro hodnocení v hodinách 
tělesné výchovy používala pouze forma slovního hodnocení, 5 dotazovaných 
(27,78 %) uvedlo, že by pro hodnocení v hodinách tělesné výchovy zvolili 
kombinaci klasifikace a slovního hodnocení, 3 dotazovaní učitelé (16,67 %) 
zvolili variantu, aby se používala klasifikace pomocí známek s redukovaným 
počtem stupňů na 1 až 3. 
Žádný z respondentů nevyužil možnost volné odpovědi. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

klas i f ikovat známkou (s tupně 1 až 5) 0 % 33,33 % 26,19 % 
klas i f ikovat známkou ( redukovaný počet 
s tupňů 1 až 3) 

16,67 % 28,79 % 26,19 % 

klas i f ikovat + slovní hodnocení 27,78 % 4,55 % 9,52 % 
pouze slovní hodnocení 55,56 % 7,58 % 17,86 % 
nepoužíva t žádné of ic iá lní hodnocení 0 % 25,76 % 20,24 % 

Tabulka 6.9: Formy hodnocení pro hodiny tělesné výchovy 

klasifikovat známkou 
(stupně 1 až 5) 

klasifikovat známkou 
(stupné 1 až 3) 

klasifikovat známkou + 
slovni hodnoceni 

pouze slovní hodnoceni 

nepoužívat žádné oficiální 
hodnoceni 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

Obrázek 6.9: Formy hodnocení pro hodiny tělesné výchovy 
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Otázka č. 10 - Domníváte se, že známka v hodinách tělesné výchovy má 
stejný motivační charakter pro žáky jako známky v ostatních předmětech 
(nevýchovných) ? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu se 
vyjádřilo 39 (59,09 %) záporně a 27 (40,91 %) kladně. 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 12 (66,67 %) kladnou odpověď a 6 (33,33 %) zápornou odpověď. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

ano 66,67 % 40,91 % 46,43 % 
ne 33,33 % 59,09 % 53,57 % 

Tabulka 6.10: Motivační charakter známky pro žáky 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobaci TV 

0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.10: Motivační charakter známky pro žáky 

Otázka ě. 11 - Co by podle Vás způsobilo zrušení klasifikace předmětu tě-
lesná výchova? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu se 
36 dotazovaných (54,55 %) domnívá, že by vše zůstalo na stejné úrovni, 15 
dotazovaných (22,73 %) se domnívá, že by došlo ke zhoršení kázně žáků 
v hodinách tělesné výchovy, 14 dotazovaných (21,21 %) se domnívá, že by 
se zvýšila absence žáků, 4 dotazovaní (6,06 %) jsou toho názoru, že by se 
snížila prestiž učitelů tělesné výchovy. 

59 



Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu se 11 
dotazovaných (61,11 %) domnívá, že by vše zůstalo na stejné úrovni, 5 dota-
zovaných (27,78 %) se domnívá, že by došlo ke zhoršení kázně žáků 
v hodinách tělesné výchovy, 4 dotazovaní (22,22 %) se domnívají, že by se 
zvýšila absence žáků. Žádný z učitelů tělesné výchovy by jako důsledek zru-
šení klasifikace předmětu tělesná výchova nespatřoval snížení prestiže svého 
povolání. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

snížení prest iže uči telů TV 0 % 6,06 % 4,76 % 
zhoršení kázně žáků v hodinách TV 27,78 % 22,73 % 23,81 % 
vyšší absenci žáků v hodinách TV 22,22 % 21,21 % 21,43 % 
vše by zůsta lo na stejné úrovni 61,11 % 54,55 % 55,95 % 

Tabulka 6.11: Důsledky zrušení klasifikace předmětu TV 

sníženi prestiže učitelů TV 

zhoršeni kázně žáků v 
hodninách TV 

vyšší absenci žáků v 
hodinách TV 

vše by zůstalo na stěně 
úrovni 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

100% 

Obrázek 6.1 l: Důsledky zrušení klasifikace předmětu TV 

Otázka č. 12 - Jaká forma hodnocení tělesné výchovy je podle Vás přijatel-
ná a vyhovující pro učitele i žáky? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu je 
podle 30 dotazovaných (45,46 %) přijatelná a vyhovující forma klasifikace 
s redukovanou 3 stupňovou škálou, podle 15 dotazovaných (22,73 %) je to 
stávající klasifikace s 5-ti stupňovou škálou, 12 dotazovaných (18,18 %) by 
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nepoužívalo žádné oficiální hodnocení, 7 dotazovaných (10,61 %) zvolilo 
variantu, která uvádí, že přijatelná a vyhovující forma hodnocení pro žáky 
a učitele je pouze slovní hodnocení a 2 dotazovaní (3,03 %) uvedli kombina-
ci klasifikace a slovního hodnocení. 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu 10 
dotazovaných (55,56 %) uvedlo kombinaci klasifikace a slovního hodnocení, 
6 dotazovaných (33,33 %) se domnívá, že přijatelná a vyhovující forma hod-
nocení tělesné výchovy pro učitele i žáky je pouze slovní hodnocení a 2 uči-
telé (11,11 %) zvolili variantu klasifikace zredukovanou 3 stupňovou šká-
lou. 

Žádný z respondentů nevyužil možnost volné odpovědi. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

klas i f ikace (s távaj íc í 5-ti s tupňová škála) 0 % 22,73 % 17,86 % 
k las i f ikace ( redukovaná 3 s tupňová šká-
la) 

11,11 % 45,46 % 38,10 % 

k las i f ikace + slovní hodnocení 55,56 % 3,03 % 14,28 % 
pouze slovní hodnocení 33,33 % 10,61 % 15,48 % 
nepoužíva l (a ) bych žádné of ic iá lní hod-

nocení 
0 % 18,18 % 14,28 % 

Tabulka 6.12: Přijatelná a vyhovující forma hodnocení TV pro učitele i žáky 

klasifikace (stávající 5-ti 
stupňová škála) 

klasifikace (redukovaná 3 
stupňová íkála) 

klasifikace + slovní 
hodnocení 

pouze slovní hodnoceni 

nepoužival(a) bych žádné 
oficiální hodnocení 

H 
• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

Obrázek 6.12: Přijatelná a vyhovující forma hodnocení TV pro učitele i žáky 
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Otázka č. 13 - Myslíte si, že je známka z tělesné výchovy pro žáky stejně 
hodnotná jako známky z ostatních nevýchovných předmětů? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu se 
vyjádřilo 34 (51,52 %) kladně a 32 (48,49 %) záporně. 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 11 (61,11 %) kladnou odpověď a 7 (38,89 %) zápornou odpověď. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

ano 61,11 % 51,52 % 53,57 % 
ne 38,89 % 48,49 % 46,43 % 

Tabulka 6.13: Hodnotnost známky pro žáky (podle učitelů) 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

100% 

Obrázek 6.13: Hodnotnost známky pro žáky (podle učitelů) 

Otázka č. 14 - Myslíte si, že je známka z tělesné výchovy pro rodiče žáků 
stejně hodnotná jako známky z ostatních nevýchovných předmětů? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu se 
vyjádřilo 59 (89,39 %) záporně a 7 (10,61 %) kladně. 

Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 14 (77,78 %) zápornou odpověď a 4 (22,22 %) kladnou odpověď. 
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možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
ce lkem 

ano 22,22 % 10,61 % 13,09 % 
ne 77,78 % 89,39 % 86,91 % 

Tabulka 6.14: Hodnotnost známky pro rodiče (podle učitelů) 

• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.14: Hodnotnost známky pro rodiče (podle učitelů) 

Otázka č. 15 - Považujete známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou 
jako známky z ostatních nevýchovných předmětů? 
Z celkového počtu 66 učitelů, kteří nemají aprobaci na tělesnou výchovu se 
vyjádřilo 39 (59,09 %) kladně a 27 (40,91 %) záporně. 
Z celkového počtu 18 učitelů, kteří mají aprobaci na tělesnou výchovu zvoli-
lo 10 (55,55 %) kladnou odpověď a 8 (44,44 %) zápornou odpověď. 

možnost i odpovědi 
učitelé s 
aprobací TV 

učitelé bez 
aprobace TV 

učitelé 
celkem 

ano 55,55 % 59,09 % 58,33 % 

ne 44,46 % 40,91 % 41,67 % 

Tabulka 6.15: Hodnotnost známky pro učitele 
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• Učitelé celkem 

• Učitelé bez aprobace TV 

• Učitelé s aprobací TV 

0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.15: Hodnotnost známky pro učitele 
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5.3.2 Výsledky dotazníkového šetření žáků 

Dotazníkem, který jsem předložil žákům druhého stupně základní školy, 
jsem zjišťoval jejich názory na hodnocení v hodinách tělesné výchovy. Po-
mocí dotazníku jsem sbíral informace, díky kterým mohu konfrontovat názo-
ry učitelů a žáků na stejnou problematiku. Dotazník mi taktéž posloužil jako 
prostředek k získání podkladů, na základě kterých navrhnu doporučení pro 
objektivizaci klasifikace tělesné výchovy, nebo jiné řešení. Vzor tohoto do-
tazníku je v příloze A.2. 

Po předložení dotazníků, na mnou vybraných pět základních škol v Praze, 
jsem obdržel 147 vyplněných dotazníků od žáků navštěvující některou z tříd 
druhého stupně základní školy. Mezi respondenty jsem však nevybíral žáky 
devátých tříd. Toto jsem činil z důvodu, aby odpovědi žáků nebyly negativně 
ovlivněny tím, že žáci za krátký čas opustí tento stupeň školy. 

Výsledky dotazníku jsou zpracovány ve formě tabulek. U každé tabulky je 
i grafické znázornění výsledku ve formě výsečového nebo sloupcového gra-
fu. 
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Otázka ě. 1 - Patří tělesná výchova ke tvým oblíbeným předmětům? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků 131 (89,12 %) považuje tělesnou 
výchovu za oblíbený předmět, naopak 16 žáků (10,88 %) odpovědělo, že tě-
lesná výchova nepatří mezi jejich oblíbené předměty. 

ano 89,12 % 
ne 10,88 % 

Tabulka 6.16: Oblíbenost TV 

• ano 

• ne 

Obrázek 6.16: Oblíbenost TV 

Otázka č. 2 - Je pro tebe známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako 
známky z ostatních předmětů? (např. matematiky, českého jazyka, zeměpisu, 
dějepisu, fyziky, cizího jazyka 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků není pro 121 dotazovaných 
(82,31 %) známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známka z ostat-
ních předmětů, opačného názoru je 26 dotazovaných žáků (17,69 %). 

ano 17,69 % 
ne 82,31 % 

Tabulka 6.17: Hodnotnost známky pro žáky 

• ano 

• ne 

Obrázek 6.17: Hodnotnost známky pro žáky 
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Otázka č . 3 - Myslíš si, že je pro tvé rodiče známka z tělesné výchovy stejně 
hodnotná jako známky z ostatních předmětů? (např. matematiky, českého 
jazyka, zeměpisu, dějepisu, fyziky, cizího jazyka 

Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků si 127 (86,40 %) myslí, že znám-
ka z tělesné výchovy není pro jejich rodiče stejně hodnotná jako známky 
z ostatních předmětů, 20 žáků (13,60 %) je toho názoru, že známka z tělesné 
výchovy je pro jejich rodiče stejně hodnotná. 

ano 13,60 % 
ne 86,40 % 

Tabulka 6.18: Hodnotnost známky pro rodiče (podle žáků) 

Obrázek 6.18: Hodnotnost známky pro rodiče (podle žáků) 

Otázka ě. 4 - Dostal(a) jsi někdy na vysvědčení z tělesné výchovy známku 4 
nebo 5? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků se 145 vyjádřilo (98,64 %), že 
nebylo nikdy v hodinách tělesné výchovy klasifikováno známkou 4 nebo 5, 
pouze 2 žáci (1,36 %) měli opačnou zkušenost. 

ano 1,36 % 
ne 98,64 % 

Tabulka 6.19: Využití stupně 4 a 5 ke klasifikaci 

Obrázek 6.19: Využití stupně 4 a 5 ke klasifikaci 
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Otázka č. 5 - Pokud by se zrušilo známkování z předmětu tělesná výchova: 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků by se pro 94 dotazovaných 
(63,95 %) nic nezměnilo, pokud by se zrušilo známkování z předmětu těles-
ná výchova a stále by rádi chodili na tyto hodiny, 78 (53,06 %) zvolilo vari-
antu, kdy by pro ně, pokud by se zrušilo známkování z předmětu tělesná vý-
chova, zůstal tento předmět stále oblíbený, pro 19 žáků (12,93 %) by tento 
krok znamenal zlepšení vztahu k hodinám tělesné výchovy, 12 žáků (8,16 %) 
by chtělo přestat navštěvovat hodiny TV, pro 9 žáků (6,12 %) by to zname-
nalo, že by méně uznávali učitele tělesné výchovy a 7 žáků (4,76 %) využilo 
možnosti volné odpovědi. 

1) Žák ve volné odpovědi uvedl, že by se pro něj nezměnilo nic, stále by 
předmět tělesná výchova patřil k jeho neoblíbeným předmětům. 
2) Druhý z žáků, kteří využili volnou odpověď, by chodil na hodiny tělesné 
výchovy jenom, pokud by se hrál fotbal, futsal nebo florbal a tím by se jeho 
vztah k hodinám tělesné výchovy zlepšil. 
3) Tento žák by na hodiny tělesné výchovy chodil, ale občas by mu nevadilo 
se „ulít" (např. když se v televizi vysílá hokej). 

4) V této volné odpovědi žák poukazuje na to, že by se mu zhoršil celkový 
průměr na vysvědčení. 
5) Žák bere tyto hodiny jako odreagování, které ho baví. 
6) Žák by na hodiny tělesné výchovy chtěl chodit, ale jen, pokud by se ne-
musel převlíkat a jen jednou za týden. 
7) V poslední volné odpovědi je uvedeno, že by žák navštěvoval hodiny tě-
lesné výchovy podle toho, zda by zrovna měl čas. 

chtčl(a) bych přestat navš těvovat hodiny TV 8,16 % 

nic by se pro mě nezměni lo , stále bych rád(a) chodi l (a) na hodiny TV 63,95 % 
zlepšil by se můj vztah k hodinám TV 12,93 % 
stále by tě lesná výchova patři la mezi mé obl íbené předměty 53,06 % 

méně bych uznával (a ) uči tele tě lesné výchovy 6,12 % 

volná odpověď 4,76 % 

Tabulka 6.20: Důsledky zrušení klasifikace TV (podle žáků) 
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chtěl(a) bych přestat navštěvovat 
hodiny TV 

nic by se pro mě nezměnilo, stále 
bych rád(a) chodil(a) na hodiny TV 

zlepšil by se můj vztah k hodinám 
TV 

stále by tělesná výchova patřila 
mezi má oblíbeně předměty 

méně bych uznával(a) učitele 
tělesné výchovy 

volná odpověď 

0% 25% 50% 75% 1 0 0 % 

Obrázek 6.20: Důsledky zrušení klasifikace TV (podle žáků) 

Otázka č. 6 - Co si myslíš, že má vliv na známku z tělesné výchovy, kterou 
Ti uděluje učitel tělesné výchovy? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků si 96 (65,31 %) žáků myslí, že na 
známku z tělesné výchovy má vliv snaha a píle, 83 žáků (56,46 %) si mys-
lím, že to je aktivní účast při hodinách, 80 žáků (54,42 %) si myslí, že to je 
kázeň a chování, 53 žáků (36,05 %) si myslí, že to je výkon, 23 žáků 
(15 ,65%) je toho názoru, že to je osobní zlepšení / zhoršení, 13 žáků 
(8,84 %) si myslí, že je to nadanost, 7 žáků (4,76 %) zvolilo sympatičnost, 5 
žáků (3,40 %) uvedlo mimoškolní pohybové aktivity, 3 žáci (2,04 %) uvedli 
tělesné parametry (výška, váha) a 3 z dotazovaných žáků (2,04 %) neví, na 
základě čeho učitel stanovuje známku. 

výkon 36,05 % 
snaha a píle 65,31 % 
osobní z lepšení / zhoršení 15,65 % 
kázeň a chování 54,42 % 

tě lesné parametry (výška, váha) 2,04 % 

nadanos t 8,84 % 

aktivní úěast při hodinách TV 56,46 % 
sympat ičnos t 4,76 % 

mimoškoln í pohybové aktivity 3,40 % 

nevím 2,04 % 

Tabulka 6.21: Faktory ovlivňující známku z TV (podle žáků) 

Z1 
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snaha a pile 

osobni zlepšeni / zhoršeni 

kázeň a chováni 

télesné parametry (výška, váha) 

aktlvni účast při hodinách TV 

sympatlčnost 

mimoškolní pohybové aktivity 

nevim 

1 
0 0 

• 

ZD 
Z1 
1 

1 

75% 

Obrázek 6.21: Faktory ovlivňující známku z TV (podle žáků) 

Otázka č. 7 - Myslíš si, že je hodnocení v hodinách TV spravedlivé? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků si 102 žáků (69,39 %) myslí, že 
je hodnocení v hodinách tělesné výchovy spravedlivé, 45 žáků (30,61 %) je 
opačného názoru. 

ano 69,39 % 
ne 30,61 % 

Tabulka 6.22: Spravedlivost hodnocení (podle žáků) 

• ano 

Obrázek 6.22: Spravedlivost hodnocení (podle žáků) 

Otázka č. 8 - Jakému sportu by jsi se chtěl (a) věnovat? 
Tato otázka byla do dotazníku zařazena jako otázka, která měla za úkol v žá-
cích povzbudit zájem o jeho vyplnění. Uvedené odpovědi nemají žádnou 
souvislost se stanovenými hypotézami ani nesouvisí se sběrem informací 
k problematice klasifikace v hodinách tělesné výchovy. Z tohoto důvodu ne-
uvádím její vyhodnocení. 
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Otázka č. 9 — Jaká forma hodnocení na vysvědčení z tělesné výchovy by se 
Ti líbila? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků se 65 žáků (44,22 %) vyjádřilo, 
že by se jim líbila klasifikace známkou pomocí stupňů 1 až 3, jako forma 
hodnocení v hodinách tělesné výchovy, pro 26 žáků (17,69 %) by to byla 
kombinace klasifikace a slovního hodnocení, 20 žáků (13,61 %) uvedlo kla-
sifikaci známkou pomocí stupňů 1 až 5, stejný počet žáků, tedy 20 
(13,61 %), volilo variantu samotného slovního hodnocení, 19 žáků (12,93 %) 
by zrušilo hodnocení v hodinách tělesné výchovy a 5 žáků (3,40 %) využilo 
možnosti volné odpovědi. 

1) Žák ve volné odpovědi uvedl, že by se mu líbila klasifikace známkou 
stupně 1 nebo 2. 
2) Žák ve volné odpovědi uvedl, že by se mu líbila klasifikace pouze znám-
kou stupně 1. 
3) Žák odpověděl „Nevim je mi to šum fuk". 
4) V této volné odpovědi žák napsal, že známka z tělesné výchovy je důleži-
tá, protože má šanci dostat „dobrou" známku, což mu může vylepšit průměr 
známek na vysvědčení. 
5) V poslední volné odpovědi žák uvedl, že neví jaká forma hodnocení by se 
mu líbila. 

klas i f ikace známkou (s tupně 1 až 5) 13,61 % 
k las i f ikace známkou (s tupně 1 až 3) 44,22 % 
k las i f ikace známkou + slovní hodnocení 17,69 % 

pouze slovní hodnocení 13,61 % 

zruši l (a) bych hodnocení v hodinách TV 12,93 % 

volná odpověď 3,40 % 

Tabulka 6.23: Oblíbenost forem hodnocení (podle žáků) 
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klasifikace známkou (stupné 1 až 5) | 

klasifikace známkou (stupné 1 až 3) . . . . . . . y, ' ; , . ; . . | 

klasifikace známkou + slovni i. ' » i i l i r LO j^yB I 
hodnoceni ' I 

pouze slovní hodnocení | 

. 
zrušil(a) bych hodnoceni v i 

hodinách TV 1 

volná odpovéď J 

• 1 
0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.23: Oblíbenost forem hodnocení (podle žáků) 

Otázka č. 10 - Proč si myslíš, že je tělesná výchova tak oblíbený předmět? 
Z celkového počtu 147 dotazovaných žáků zvolilo 85 žáků (57,82 %) varian-
tu, kdy se domnívají, že je tělesná výchova oblíbený předmět proto, že si 
žáci odpočinou od předmětů jako je matematika, česky jazyk, zeměpis a dal-
ší, 82 žáků (55,78 %) si myslí, že je tělesná výchova oblíbený předmět pro-
to, že v hodinách tělesné výchovy žáci nemají strach ze zkoušení 
a písemných prací, 79 žáků (53,74 %) se domnívá, že je tělesná výchova ob-
líbený předmět díky tomu, že žáky baví sportovat, 78 žáků (53,06 %) si mys-
lí, že je tělesná výchova oblíbený předmět proto, že žáci nemusí sedět 
v lavici a mohou jít ven nebo do tělocvičny, 37 žáků (25,17 %) se přiklonilo 
k tomu, že je tělesná výchova oblíbená z toho důvodu, že je snadné dosáh-
nout „dobré" známky a pouze 3 z dotazovaných žáků (2,04 %) si myslí, že 
tělesná výchova není oblíbený předmět. 

Z toho plyne, že celkem 144 žáků (97,96 %) se domnívá, že tělesná výchova 
je oblíbený předmět, a to z různých důvodů. 

j e obl íbený, protože si žáci odpočinou od předmětů j ako j e matemat i -

ka, český jazyk zeměpis atd. 
57,82 % 

j e obl íbený, protože v hodinách tělesné výchovy žáci nemaj í strach ze 

zkoušení a p ísemných prací 
55,78 % 

j e obl íbený, protože je snadné dosáhnout „dobré" známky 25,17 % 

j e obl íbený, protože žáky baví sportovat 53,74 % 
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j e obl íbený, protože nemus íme sedět v lavici a j d e m e ven nebo do tě-
locvičny 53,06 % 

mysl ím si, že to není obl íbený předmět 2 ,04 % 

Tabulka 6.24: Důvody oblíbenosti tělesné výchovy 
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5.3.3 Výsledky dotazníkového šetření rodičů 
Dotazníkem, který jsem předložil rodičům žáků druhého stupně základní 
školy, jsem zjišťoval jejich názory na hodnocení v hodinách tělesné výcho-
vy. Pomocí dotazníku jsem sbíral informace, díky kterým mohu konfrontovat 
názory učitelů a žáků na stejnou problematiku. Dotazník mi taktéž posloužil 
jako prostředek k získání podkladů, na základě kterých navrhnu doporučení 
pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy, nebo jiné řešení. Vzor tohoto 
dotazníku je v příloze A.3. 

Vždy když jsem rozdával dotazníky určené pro žáky, současně jsem žákům 
předal i dotazník pro jejich rodiče. Žáci měli za úkol vyplněný dotazník od 
rodičů přinést zpět na následující hodinu. Podařilo se mi získat vyplněné do-
tazníky celkem od 85 rodičů. 
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Otázka č. 1 - Je pro Vás známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známky 
z ostatních „ nevýchovných " předmětů (např. matematiky, českého jazyka, zeměpi-
su, dějepisu)? 
Na tuto otázku odpovědělo z celkového počtu 85 rodičů 73 (85,88 %) zápor-
ně a 12 (14,12 %) kladně. 

ano 14,12 % 
ne 85,88 % 

Tabulka 6.25: Hodnotnost známky pro rodiče 

• ano 

• ne 

Obrázek 6.25: Hodnotnost známky pro rodiče 

Otázka ě. 2 - Myslíte si, že učitelé používají pro klasifikaci z předmětu tě-
lesná výchova známku 4 nebo 5? 
Na tuto otázku odpovědělo z celkového počtu 85 rodičů 69 (81,18 %) zápor-
ně a 16 (18,82 %) kladně. 

ano 18,82 % 
ne 8 1 , 1 8 % 

Tabulka 6.26: Využití stupně 4 a 5 ke klasifikaci (podle rodičů) 

• ano 

• ne 

Obrázek 6.25: Využití stupně 4 a 5 ke klasifikaci (podle rodičů) 
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Otázka č. 3 - Domníváte se, že by pro předmět tělesná výchova měla být 
používána jiná forma hodnocení? Jaká? 
Z celkového počtu 85 rodičů odpovědělo 36 rodičů (42,35 %), že by se pro 
předmět tělesná výchova měla jako forma hodnocení používat klasifikace 
s redukovaným počtem stupňů 1 až 3, variantu, kdy by se pro hodnocení 
předmětu tělesná výchova mělo používat pouze slovní hodnocení se vyslovi-
lo 20 rodičů (23,53 %), celkem 14 rodičů (16,47 %) uvedlo, že by vhodnou 
formou byla kombinace klasifikace a slovního hodnocení, taktéž 14 rodičů 
(16,47 %) zvolilo variantu, aby se v hodinách tělesné výchovy nepoužívalo 
žádné oficiální hodnocení, 6 rodičů (7,06 %) nesouhlasí s tím, aby se pro 
předmět tělesná výchova používala jiná forma hodnocení než klasifikace 
s pěti stupni a 1 rodič využil volné odpovědi s tím, že uvedl možnost zá-
počtu za účast. Z toho vyplývá, že celkem 6 rodičů (7,06 %) považuje klasi-
fikaci s pěti stupni za vyhovující a celých 79 rodičů (92,94 %) by volilo j i-
nou formu hodnocení. 

Ne, používat k las i f ikaci (s tupně 1 až 5) 7,06 % 
Ano, používat k las i f ikaci (s tupně 1 až 3) 42,35 % 
Ano, k las i f ikovat známkou + slovní hodnocení 16,47 % 
Ano, pouze slovní hodnocení 23,53 % 
Ano, nepoužívat žádné of ic iá lní hodnocení 16,47 % 
j iné 1,18 % 

Tabulka 6.26: Formy hodnocení v hodinách tělesné výchovy (podle rodičů) 

Ne, používat klasifikací (stupně 1 
až 5) 

Ano, používat klasifikace (stupné 1 
až 3) 

Ano, klasifikovat známkou + slovni 
hodnocení 

Ano, pouze slovní hodnocení 

Ano, nepoužívat žádnó oficiální 
hodnocení 

jiné 

0% 25% 50% 75% 100% 

Obrázek 6.26: Formy hodnocení v hodinách tělesné výchovy (podle rodičů) 
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6 Diskuse 

V této kapitole se zabývám úkoly, které jsem si stanovil v mé diplomové 
práci a výsledky výzkumu konfrontuji se stanovenými hypotézami. Dále zde 
podrobně diskutuji dosažené výsledky výzkumu, které jsou součástí a pod-
kladem pro splnění stanovených úkolů č. 1, 2 a 4. 

Stanovil jsem si čtyři úkoly a domnívám se, že se mi tři ze stanovených úko-
lů podařilo splnit. I přesto, že je součástí zásad pro vypracování diplomové 
práce úkol srovnat význam klasifikace se zahraničím, není toto zpracováno. 
Důvodem je značný rozsah této problematiky a dle mého názoru je samotné 
srovnání významu klasifikace se zahraničím tématem pro další diplomovou 
práci. 

1. Shromáždit údaje a kritéria, které jsou brány za základ klasifikace 
v hodinách tělesné výchovy. 
Shromáždění údajů a kriterií, které jsou brány za základ klasifikace 
v hodinách tělesné výchovy je uvedeno v následujícím textu této kapito-
ly, která se mimo jiné zabývá také diskusí nad hypotézami č. 5 a 7 úzce 
souvisejícími s touto problematikou. Údaje, které v této kapitole diskutuji 
jsou také uvedeny v kapitole 5.3 - Výsledky výzkumu. 

2. Zjistit názory žáků, veřejnosti, rodičů a především učitelů na hodnocení 
v hodinách tělesné výchovy, jejich postoje a přístupy v praxi. 
Zjištění názorů žáků, rodičů a učitelů na hodnocení v hodinách tělesné 
výchovy a jejich přístupy v praxi je uvedeno jednak v kapitole 5.3 - Vý-
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sledky výzkumu a jednak v této kapitole, kde diskutuji nad dosaženými 
výsledky (viz hypotézy č. 1, 2, 3 , 4 a 6). 

3. Význam klasifikace srovnat se zahraničím. 
Při zadávání diplomové práce jsem přesně neodhadl náročnost a rozsáh-
lost tohoto úkolu, který vyplývá ze zadání diplomové práce. V průběhu 

zpracování problematiky hodnocení a klasifikace j sem přehodnotil mož-
nosti jeho splnění a domnívám se, že tento úkol je zajímavým námětem 
pro zadání samostatné diplomové práce. 

4. Navrhnout doporučení pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy, nebo 
jiné řešení. 
Navržené doporučení pro objektivizaci klasifikace tělesné výchovy, nebo 
jiné řešení uvádím dále v diskusi a také v kapitole 7 v závěru diplomové 
práce. Takto stanovené řešení navrhuji na základě údajů, které jsem zís-
kal z výzkumu realizovaného v rámci této diplomové práce. 

Z analýzy problému této diplomové práce vyplynuly následující hypotézy: 

Hypotéza ě. 1 - Většina žáků i rodičů (nad 75 %) nepovažuje známku z TV 
stejně důležitou jako známku z ostatních nevýchovných předmětů, naopak 
více než 75 % učitelů považuje známku z TV za stejně hodnotnou jako znám-
ky z nevýchovných předmětů. 

Pro oveření této hypotézy jsem použil dotazníkovou metodu. Otázka č. 15 
v dotazníku pro učitele měla za úkol zjistit názor učitelů na hodnotnost 
známky z tělesné výchovy, tedy zda učitelé považují známku z tělesné vý-
chovy za stejně hodnotnou jako známky z ostatních nevýchovných předmětů. 

Mohu říci, že 55,55 % učitelů (s aprobací TV) a 59,09 % učitelů (bez apro-
bace TV) považuje známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako 
známky z ostatních nevýchovných předmětů. Výše uvedená hypotéza č. 1 se 
ve své jedné části vztahuje k učitelům jako celku a z výsledků výzkumu vy-
šlo, že 58,33 % učitelů (bez rozdílu aprobace) považuje známku z tělesné 
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výchovy za stejně hodnotnou jako známky z ostatních nevýchovných 
předmětů. 

V dotazníku pro žáky (otázkou č. 2) a v dotazníku pro rodiče (otázkou č. 1) 
jsem ověřoval tuto hypotézu v její části týkající se žáků a rodičů. Na základě 
výsledků výzkumu uvádím, že 82,31 % žáků a 85,88 % rodičů nepovažuje 
známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známky z ostatních 
nevýchovných předmětů. 

Předpokládal jsem, že více než 75 % žáků a rodičů nepovažuje známku 
z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známky z ostatních nevýchov-
ných předmětů a výsledek mi vyšel 82,31 % u žáků a 85,88 % u rodičů. Tato 
část hypotézy se mi potvrdila. Dále jsem předpokládal, že naopak více než 
75 % učitelů bude považovat známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou 
jako ostatní známky z nevýchovných předmětů a na základě výzkumu mi 
vyšel výsledek 58,33 %. Tato část hypotézy se mi nepotvrdila. 

Abych mohl konstatovat, že se mi hypotéza potvrdila, musely by se současně 
potvrdit části týkající se učitelů, žáků i rodičů. Tomu se nestalo. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2 - Více než 75 % učitelů TV používá pro závěrečnou klasifika-
ci předmětu TV pouze stupně 1 (výborně), 2 (chvalitebně) a 3 (dobře). 
K ověření této hypotézy jsem použil dotazníkovou metodu. Otázka č. 8 
v dotazníku pro učitele měla za úkol zjistit, zda učitelé tělesné výchovy pou-
žívají k celkové klasifikaci celou známkovací škálu, nebo jen některé z pěti 
možných stupňů. 

Z výsledků šetření vyplývá, že 5,56 % učitelů tělesné výchovy používá 
k celkové klasifikace pouze stupeň 1, stejně tak 5,56 % učitelů tělesné vý-
chovy používá pouze stupně 1 nebo 2 a celých 38,89 % učitelů tělesné vý-
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chovy používá pouze stupně 1, 2 nebo 3. Když tyto hodnoty sečtu, docházím 
k výsledku 50,01 % , který reprezentuje procentuální vyjádření počtu učitelů 
tělesné výchovy, kteří k závěrečné klasifikaci předmětu tělesná výchova 
používají pouze stupně 1, 2 nebo 3. 

Předpokládal jsem, že více než 75 % učitelů TV používá pro závěrečnou kla-
sifikaci předmětu TV pouze stupně 1, 2 nebo 3. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza ě. 3 - Více než 75 % rodičů a žáků požaduje jinou formu hodno-
cení v hodinách TV než klasifikaci pomocí stupňů 1 až 5. 
K. ověření této hypotézy jsem použil dotazníkovou metodu. V dotazníku pro 
žáky jsem otázkou č. 9 zjišťoval, jaká forma hodnocení by se žákům líbila 
z předmětu tělesná výchova. Pouze 13,61 % žáků se vyslovilo pro klasifikaci 
pomocí stupňů 1 až 5. Z toho vyplývá, že celých 86,39 % žáků volilo jinou 
formu hodnocení, než klasifikaci stupni 1 až 5. 

V dotazníku pro rodiče jsem pro ověření stejné hypotézy použil otázku č. 3. 
Pouhých 7,06 % rodičů se vyslovilo pro současnou nejrozšířenější formu 
hodnocení, a to klasifikaci pomocí stupňů 1 až 5. Zbylých 92,94 % rodičů 
uvedlo jinou formu hodnocení, než klasifikaci stupni 1 až 5. 

Předpokládal jsem, že více než 75 % rodičů a žáků požaduje jinou formu 
hodnocení v hodinách TV než klasifikaci stupni 1 až 5. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila. 
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Hypotéza č. 4 - Pokud by se zrušila klasifikace předmětu tělesná výchova, 
tak by většina učitelů (nad 50 %) spatřovala důsledek tohoto kroku ve sníže-
ní prestiže učitelů TV, zhoršení kázně žáků nebo vyšší absenci žáků v hodi-
nách TV. 
Tuto hypotézu jsem ověřoval otázkou č. 11 v dotazníku pro učitele, která 
zjišťovala negativní dopady zrušení klasifikace tělesné výchovy. Tato otázka 
byla koncipována tak, že učitelé mohli volit jeden nebo více negativních do-
padů, nebo měli možnost uvést, že by vše zůstalo na stejné úrovni a žádný 
uvedený negativní dopad by zrušení klasifikace neprovázel. 
Celkem 55,95 % učitelů se domnívá, že by při zrušení klasifikace tělesné 
výchovy zůstalo vše na stejné úrovni a žádný z uvedených negativních do-
padů by tento krok neprovázel. Z toho vyplývá, že 44,05 % učitelů je toho 
názoru, že by zrušení klasifikace mohl doprovázet alespoň jeden z uve-
dených negativních dopadů. 

Předpokládal jsem, že většina učitelů (nad 50 %) by spatřovala důsledek 
zrušení klasifikace tělesné výchovy ve snížení prestiže učitelů TV, zhoršení 
kázně žáků a vyšší absenci žáků v hodinách TV. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 5 - Učitelé tělesné výchovy do klasifikace žáků zahrnují kromě 
podaného výkonu také nevýkonové faktory (píle, snaha, osobní zlepše-
ní/zhoršení, kázeň, chování, aktivní účast při hodinách, mimoškolní pohybo-
vé aktivity). 
Tato h y p o t é z a je spjata s úkolem shromáždit údaje a kriteria, které jsou brá-
ny za základ klasifikace v hodinách tělesné výchovy. V dotazníku pro učite-
le jsem toto zjišťoval otázkou č. 6, na kterou odpovídali pouze učitelé těles-
né výchovy. 
Jak je zřejmé z výsledků výzkumu, kdy 

38,89 % učitelů tělesné výchovy zahrnuje podaný výkon žáka do klasifika-

ce, 
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88,89 % učitelů do klasifikace zahrnuje snahu a píli, 
77,89 % učitelů zahrnuje do klasifikace osobní zlepšení/zhoršení, 
33,33 % zohledňuje při klasifikaci aktivní účast při hodinách tělesné vý-
chovy, 
16,67 % učitelů bere jako základ klasifikace kázeň a chování a také při 
klasifikaci zohledňují tělesné parametry žáka, 
nevýkonové faktory při klasifikaci převažují. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 6 - Méně než 20 % žáků by spatřovalo důsledek zrušení klasifi-
kace tělesné výchovy ve snížení prestiže učitelů nebo by chtělo přestat na-
vštěvovat hodiny tělesné výchovy. 
U této hypotézy jsem otázkou č. 5 v dotazníku pro žáky zjišťoval názory žá-
ků na důsledky zrušení klasifikace tělesné výchovy. Tyto důsledky jsem roz-
dělil na pozitivní, neutrální a negativní. 
Pozitivní důsledky zrušení klasifikace tělesné výchovy: 
Pro 12,93 % žáků by tento krok měl pozitivní dopad a jejich vztah k tělesné 
výchově by se s zrušením klasifikace tělesné výchovy zlepšil. 
Neutrální důsledky zrušení klasifikace tělesné výchovy: 
Pro 63,95 % žáků by se při zrušení známkování z tělesné výchovy nic ne-
změnilo a stále by rádi chodili na hodiny tělesné výchovy. Pro 53,06 % žáků 
by tělesná výchova stále patřila mezi oblíbené předměty. Tedy neutrální dů-
sledek v této souvislosti beru tak, že tělesná výchova zůstává stále oblíbe-
ným předmětem i přesto, že by se zrušila klasifikace. 
Negativní důsledky zrušení klasifikace tělesné výchovy: 
Z výzkumu vyplynulo, že 8,16 % žáků by chtělo přestat navštěvovat ho-
diny tělesné výchovy a 6,12 % žáků by méně uznávalo učitele tělesné vý-
chovy. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila. 
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Hypotéza č.7 - Většina žáků (nad 75 %) se považuje být hodnocena učitelem 
především za podaný výkon. 
Tuto hypotézu jsem ověřoval otázkou č. 6 v dotazníku pro žáky. Pouhých 
36,05 % žáků se domnívá, že jejich podaný výkon má vliv na známku 
z tělesné výchovy. 

Výrazně vyšší hodnoty se podle výzkumu vyskytují u nevýkonových faktorů, 
u kterých se žáci domnívají, že mají vliv na známku z tělesné výchovy. Na-
příklad 65,31 % žáků uvedlo, že snaha a píle má vliv na známku, 56,46 % 
žáků si myslí, že učitelé do klasifikace zahrnují aktivní účast při hodinách 
a 54,42 % žáků je toho názoru, že klasifikaci ovlivňuje kázeň a chování. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. 
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V diskusi se dále zaměřím na konfrontace názorů žáků a učitelů, které uvedu 
do souvislosti se stanovanými hypotézami. Současně budu diskutovat fakta, 
která také vyšla najevo při výzkumu a týkají se klasifikace tělesné výchovy, 
nebo obecně hodnocení v hodinách tělesné výchovy. 

Hodnotnost známky z tělesné výchovy 
V souvislosti s hypotézou č. 1 je zajímavé porovnat názory učitelů, jako od-
borníků na výchovně vzdělávací proces a žáků a jejich rodičů, jako účastní-
ků výchovně vzdělávacího procesu. 

Na získaných hodnotách z výzkumu je zřejmé, že názory obou skupin (od-
borníků a účastníků) se výrazně liší. Přibližně 18 % žáků a 15 % rodičů po-
važuje známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známku z jiných 
nevýchovných předmětů. Téměř 60 % učitelů má stejný názor, přičemž to, 
jestli se jedná o učitele tělesné výchovy nebo nikoliv nemá na toto číslo vý-
razný vliv. 

Bylo by možné se domnívat, že většina učitelů takto odpovídala z toho dů-
vodu, že známkování bere jako součást své práce, a proto této činnosti, resp. 
známce dává stejnou hodnotnost jako známkám z jiných předmětů a klasifi-
kace je pro ně tedy určitou prestižní záležitostí spojenou s jejich profesí. Tu-
to domněnku však vyvrací fakt, že necelých 5 % z dotazovaných učitelů by 
jako důsledek zrušení klasifikace vidělo možnost snížení prestiže učitelů tě-
lesné výchovy, přičemž se k této možnosti nepřiklonil ani jeden z dotazova-
ných učitelů tělesné výchovy. 

Myslím si tedy, že rozdílnost názorů na hodnotnost známky z tělesné výcho-
vy u učitelů, žáků a rodičů je způsobena tím, že učitelé jsou dlouhá léta 
zvyklí na klasifikaci a nic je nenutilo zamýšlet se nad tímto problémem 
a brali známky jako samozřejmou součást své práce. Naopak u žáků a rodičů 
se domnívám, že jejich názor vypovídá o tom, že mnohem flexibilněji, byť 
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subjektivně, vnímají a dávají do souvislostí školní proces, vývoj a potřeby 
společnosti. 

Součástí dotazníků pro učitele byly také otázky (č. 14 a 15), na základě kte-
rých jsem chtěl zjistit, co si učitelé myslí o názorech žáků a rodičů vztaže-
ných k problematice hodnotnosti známky z tělesné výchovy. V případě názo-
rů žáků, se přibližně 54 % učitelů domnívá, že známka z tělesné výchovy je 
pro žáky stejně hodnotná jako známky z ostatních nevýchovných předmětů. 
Je velice zajímavé, že toto číslo vyšlo obdobně jako když jsem se na stejnou 
otázku dotazoval učitelů a já si to vysvětluji tím, že učitelé se domnívají, že 
žáci od nich při pedagogickém působení přebírají jejich názory a postoje 
a stávají se zrcadlem jejich názorů a postojů. Učitelé tedy při otázce na ná-
zor žáků odpovídali (byť nevědomě) tak, jako bych se dotazoval na názor 
jich samých. 

Co se týká názorů rodičů, v tomto případě učitelé zcela přesně odhadli, jak 
se k této problematice rodiče staví. Přibližně 13 % učitelů si myslí, že znám-
ka z tělesné výchovy není pro rodiče žáků stejně hodnotná jako známky 
z ostatních nevýchovných předmětů. 

Dále součástí dotazníků pro žáky byla otázka č. 3, která mi měla posloužit 
k tomu, abych zjistil, co si žáci myslí o tom, jaké jsou názory jejich rodičů 
k problematice hodnotnosti známky z tělesné výchovy. Zde se ukázalo, že 
žáci zcela přesně odhadli názory svých rodičů a necelých 14 % z nich uved-
lo, že je pro rodiče známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známka 
z ostatních nevýchovných předmětů. 

Na závěr této části diskuse uvádím, že se necelých 47 % učitelů domnívá, že 
má známka z tělesné výchovy stejný motivační charakter pro žáky jako 
známky z jiných nevýchovných předmětů. Podle mého názoru učitelé spojují 
hodnotnost známky s její motivační funkcí a výzkum mi toto potvrdil, proto-
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že číslo, které vyšlo z výzkumu je opět obdobné, jako u výše uvedené hod-
notnosti známky. 

Využití stupně 4 a 5 v klasifikaci tělesné výchovy 
Tuto problematiku jsem opět zkoumal i z pohledu žáků a rodičů, abych zís-
kal názory všech tří stran a mohl je konfrontovat. 

Pouhých 50 % učitelů tělesné výchovy uvedlo, že používá k závěrečné kla-
sifikaci pouze stupně 1, 2 nebo 3. Pokud se na tuto konkrétní věc podívám 
z pohledu žáků, tak mi výzkum potvrdil, že téměř 99 % dotazovaných žáků 
nikdy na vysvědčení nedostalo známku 4 nebo 5 z tělesné výchovy. Také 
přes 81 % rodičů se domnívá, že učitelé tělesné výchovy nevyužívají ke kla-
sifikaci stupně 4 a 5. Z toho je zřejmý nesoulad mezi odpověďmi učitelů 
a informacemi od žáků a rodičů. Toto si vysvětluji tím, že učitelé tělesné 
výchovy při vyplňování dotazníku častokrát zvolili variantu, kde uvádí, že 
ke klasifikaci používají celou známkovací škálu, tedy stupně 1 až 5. Důvo-
dem může být intuitivní pocit učitelů při vyplňování dotazníků, kdy by se při 
jiné volbě než využívání celé známkovací škály mohlo zdát, že učitelé část 
své práce (klasifikaci) nevykonávají podle daných možností. Toto však pod-
le mého názoru není chybou učitelů, ale chybou nastavené formy hodnocení, 
kterou je klasifikace stupni 1 až 5 v hodinách tělesné výchovy. 

Pokud se na odpovědi učitelů k této problematice podívám z pohledu jejich 
aprobace, tak jsem na základě výzkumu zjistil, že téměř 90 % učitelů nevyu-
čujících tělesnou výchovu používá celou známkovací škálu (stupně 1 až 5) a 
stejně tak činí přibližně pouhých 28 % učitelů tělesné výchovy. Toto zjištění 
mě opět utvrzuje v tom, že klasifikace známkami 1 až 5 v hodinách tělesné 
výchovy je pro tento předmět nefunkční formou hodnocení. 
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Objektivizace klasifikace nebo jiné řešení? 
Z výzkumu vyplynulo, že téměř 78 % učitelů tělesné výchovy používá 
k průběžné klasifikaci pouze známky 1, 2 nebo 3 a přibližně polovina uči-
telů těchto stupňů využívá k závěrečné klasifikaci. Současně jsem také vý-
zkumem zjistil, že téměř 99 % žáků nebylo nikdy na vysvědčení klasifiková-
no z tělesné výchovy stupněm 4 nebo 5. Tato fakta ukazují, že pokud byl 
některý žák klasifikován stupněm 4 nebo 5, jednalo se o výjimečný případ. 

Ve spojitosti s funkčností klasifikace v hodinách tělesné výchovy uvádím 
zjištění, které vyplynulo z mého výzkumu, kdy téměř 67 % učitelů tělesné 
výchovy nepoužívá aritmetický průměr známek k tomu, aby stanovil výsled-
nou známku na vysvědčení, přibližně 33 % učitelů tělesné výchovy používá 
aritmetický průměr jako orientační hodnotu a žádný z učitelů neuvedl, že by 
aritmetický průměr udával výslednou známku na vysvědčení. Výše uvedené 
mohu také interpretovat tak, že pouze 33 % učitelů tělesné výchovy pracu-
je při stanovení výsledné klasifikace na vysvědčení se známkami, které 
žák obdržel v průběhu školního roku jako s matematickými symboly pro sta-
tistické zpracování, přičemž toto se uvádí jako jedna z hlavních předností 
klasifikace. Naopak přibližně 67 % učitelů, kteří nevyučují tělesnou výchovu 
uvedlo, že s aritmetickým průměrem pracují, a to ve větší míře jako s orien-
tační hodnotou, která jim pomáhá stanovit výslednou klasifikaci. 

Dalším důležitým zjištěním, které vyplynulo z výzkumu je, že žádný z učite-
lů tělesné výchovy by klasifikaci pomocí stupňů 1 až 5 nezvolil jako formu 
hodnocení pro tělesnou výchovu současně se nedomnívá, že by tato klasifi-
kace byla vyhovující pro žáky a učitele. Přibližně pouhým 14 % žáků vyho-
vuje klasifikace stupni 1 až 5 a stejnou formu hodnocení požaduje přibližně 
7 % rodičů. 

Na základě těchto zjištění mohu tvrdit, že klasifikace v její současné podobě, 
je pro předmět tělesná výchova nevyhovující a v praxi není využívána celá 
její škála pěti stupňů. 
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Tělesná výchova je u žáků oblíbený předmět (téměř pro 90 % žáků) hlav-
ně proto, že si žáci odpočinou od předmětů jako je matematika, český jazyk, 
zeměpis atd., žáci nemají strach ze zkoušení a písemných prací, nemusí se-
dět v lavici a jdou ven nebo do tělocvičny a pokud by se zrušilo známkování 
z předmětu tělesná výchova, tak by jako důsledek tohoto kroku chtělo při-
bližně pouhých 8 % žáků přestat navštěvovat hodiny tělesné výchovy. 

Co se týká nejčastěji preferované formy hodnocení pro tělesnou výchovu, 

tak z výzkumu vyplynulo: 
Učitelé TV: 56,56 % pro slovní hodnocení, 
Záci: 44,22 % pro klasifikaci pomocí stupňů 1 až 3, 
Rodiče: 42,35 % pro klasifikaci pomocí stupňů 1 až 3. 

Tyto názory vysvětluji tím, že učitelé tělesné výchovy si jako odborníci uvě-
domují, že klasifikace, byť s redukovanou škálou známek, je pro předmět 
tělesné výchovy nefunkční a pouze prostřednictvím slovního hodnocení je 
možné k žákovi přistoupit jako k individualitě, neporovnávat ho s ostatními 
žáky a ohodnotit jeho osobní zlepšení / zhoršení, aktivitu, kázeň a chování a 
další faktory zohledněné v hodnocení. Tato forma hodnocení také umožňuje 
žáka konkrétně povzbudit a motivovat k dalším pohybovým aktivitám. 

Žáci a rodiče se jako „neodborníci" na výchovně vzdělávací proces ve větši-
ně vyslovili pro klasifikaci pomocí redukovaného počtu stupňů 1 až 3. Mys-
lím si, že tato volba pouze kopíruje současný stav hodnocení tělesné výcho-
vy, kdy učitelé používají ke klasifikaci jen stupně 1 až 3 a samotný význam 
a funkčnost hodnocení zde není žáky ani rodiči zohledněn. Důvodem může 
být malá informovanost o jiných formách hodnocení než je klasifikace a také 
to, že jsou žáci i rodiče na známkování zvyklí. 

Vše, co jsem v této části kapitoly uvedl, je spojeno s významem školní tě-
lesné výchovy, kdy se domnívám, že podstata školní tělesné výchovy je pře-
devším v tom, aby žáci našli pozitivní přístup k pohybu a ten aktivně vyhle-
dávali i mimo školní prostředí. Oblíbenost předmětu a motivace je j 
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navštěvovat se musí stavět hlavně na přirozené potřebě dětí po pohybu, ra-
dosti z pohybu a možnosti pestré volby pohybových aktivit, které umožní 
každému žákovi nalézt sportovní odvětví, ve kterém může zažít pocit úspě-
chu. 

Proto jako doporučení k objektivizaci klasifikace navrhuji změnu formy 
hodnocení, a to ze současné klasifikace stupni 1 až 5 na slovní hodnoce-
ní, nebo zcela zrušit oficiální hodnocení v hodinách tělesné výchovy. Sa-
mozřejmě, že tyto kroky jsou podmíněny dlouhodobými experimenty, které 
ukáží, jaké klady a zápory by tyto změny doprovázely. 
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7 Závěr 

Klasifikace je zatím nejrozšířenější formou školního hodnocení a je spjata 
s historickým vývojem českého školství. Jako problém jsem si vytkl, zda 
současná situace společnosti vyžaduje změnu přístupu ke klasifikace před-
mětu tělesná výchova, nebo zda je stávající systém klasifikace tělesné vý-
chovy vyhovující a naplňuje požadavky odborníků, žáků a rodičů. 

Cílem mé diplomové práce bylo konfrontovat přístupy v praxi ke klasifikaci 
předmětu tělesná výchova s názory učitelů, žáků, rodičů a veřejnosti a na 
základě výsledků navrhnout doporučení pro objektivizaci nebo jiné řešení. 
V takto stanoveném cíli se odráží výše uvedený problém a z tohoto cíle vze-
šly úkoly, na základě jejichž analýzy jsem stanovil hypotézy. Cíl se mi poda-
řilo splnit na základě výzkumu. Výsledky výzkumu jsou uvedeny ve vý-
zkumné části této diplomové práce. 

V kapitole 1 je uveden úvod k mé diplomové práci. V kapitole 2 je formulo-
ván problém, cíl a úkoly této diplomové práce. Kapitola 3 obsahuje teoretic-
kou část. V kapitole 4 jsou uvedeny hypotézy. V kapitole 5 je prezentována 
výzkumná část diplomové práce, jejíž součástí jsou výsledky výzkumu. 
V kapitole 6 jsou diskutovány výsledky výzkumu a v kapitole 7 jsou shrnuty 
závěry mé diplomové práce. 
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Na základě použití metod pedagogického výzkumu, v mé diplomové práci je 
to metoda dotazníková, a výsledků výzkumu jsem vyvodil tyto závěry: 

• V souvislosti s problematikou klasifikace 82,31 % žáků a 85,88 % rodičů 
nepovažuje známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známky 
z ostatních nevýchovných předmětů. Naopak 58,33 % učitelů (bez rozdílu 
aprobace) považuje známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako 
známky z nevýchovných předmětů. Stanovení tohoto závěru vyšlo z úkolu 
ě. 2 souvisejícího s nepotvrzenou hypotézou ě. 1. 

• Celkem 50,01 % učitelů tělesné výchovy používá k závěrečné klasifikaci 
pouze stupně 1, 2 nebo 3 z možné pětistupňové známkovací škály. Tento 
závěr vyplynul z nepotvrzené hypotézy ě. 2 a stanoveného úkolu č. 2. 

• Celkem 98,64 % žáků nebylo v závěrečné klasifikaci z tělesné výchovy 
známkováno stupněm 4 nebo 5. Tento závěr vyplynul ze stanoveného 
úkolu č. 2. 

• Klasifikace pomocí stupňů 1 až 5 v hodinách tělesné výchovy je pro drti-
vou většinu žáků a rodičů nevyhovující a obě dvě strany požadují jinou 

formu hodnoceni. Tento názor zastává 86,39 % žáků a 92,94 % rodičů. 
Závěr koresponduje s potvrzenou hypotézou č. 3 a vyplynul ze stanove-
ného úkolu ě. 2. 

. Pokud by se zrušila klasifikace předmětu tělesná výchova, tak by 44,05 % 
učitelů spatřovala důsledek tohoto kroku ve snížení prestiže učitelů těles-
né výchovy, zhoršení kázně žáků nebo vyšší absenci žáků v hodinách tě-
lesné výchovy. Závěr je vyvozen na základě nepotvrzené hypotézy ě. 4 
a vyplynul z úkolu ě. 2. 

. Celkem 8,16 % žáků by v případě zrušení klasifikace tělesné výchovy 
chtělo přestat navštěvovat hodiny tělesné výchovy a 6,12 % žáků by 
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v souvislosti se zrušením klasifikace tělesné výchovy méně uznávalo uči-
tele tohoto předmětu. Tento závěr je vyvozen na základě potvrzené hypo-
tézy č. 6 a vyplynul z úkolu č. 2. 

Učitelé při klasifikaci tělesné výchovy zahrnují do výsledné známky pře-
devším nevýkonové f aktory jako snahu a píli (88,89 %), osobní zlepšení / 
zhoršení (77,89 %), aktivní účast při hodinách (33,33 %), kázeň, chování 
a zohlednění tělesných parametrů žáka (16,67 %). Podaný výkon do kla-
sifikace zahrnuje 38,89 % učitelů tělesné výchovy. Tento závěr je vyvo-
zen na základě splnění stanoveného úkolu ě. 1 a potvrzené hypotézy ě. 5. 

Žáci se v hodinách tělesné výchovy považují být hodnoceni především za 
snahu a píli (65,31 %), aktivní účast při hodinách (56,46 %), kázeň 
a chování (54,42 %). Pouze 36,05 % žáků se domnívá, že výkon má vliv 
na známku z tělesné výchovy. Nevýkonové faktory tedy převažují. Tento 
závěr je vyvozen na základě splnění stanoveného úkolu ě. 1 a nepotvrze-
né hypotézy ě. 7. 

Klasifikace tělesné výchovy pomocí stupňů 1 až 5 je podle učitelů, žáků 
a rodičů nevyhovující forma hodnocení. Tento závěr je vyvozen na zákla-
dě stanovených úkolů ě. 2 a 4. 

Navrhovat doporučení pro objektivizaci klasifikace není vhodný krok. 
Doporučuji změnu formy hodnocení pro hodiny tělesné výchovy ze sou-
časné klasifikace na slovní hodnocení, nebo zrušit oficiální hodnocení 
v hodinách tělesné výchovy. Tento závěr je vyvozen na základě stanove-
ných úkolů ě. 2 a 4. 
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Věřím, že obsah této práce bude důležitým zdrojem informací týkajících se 
možných forem hodnocení a názorů získaných od učitelů, žáků a rodičů 
k této problematice. Dále by tato diplomová práce mohla především otevřít 
diskuse nad současným stavem hodnocení v hodinách tělesné výchovy, jeho 
funkčností a aplikaci v praxi. V neposlední řadě věřím, že by tato práce 
mohla poskytnout zajímavé náměty pro další zájemce, kteří by chtěli pro-
blematiku hodnocení v hodinách tělesné výchovy rozvíjet. 
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Přílohy 

Dotazníky 

A.l Dotazník pro učitele 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

jsem studentem tělesné výchovy a matematiky na Pedagogické fakultě UK. Téma mé diplomové 
práce je zaměřeno na problematiku klasifikace v hodinách tělesné výchovy. Chtěl bych Vás po-
žádat o spolupráci při zjišťování informací z Vaší pedagogické praxe. Sestavil jsem pro Vás ně-
kolik otázek, na které mi, prosím, pravdivě odpovězte. Tento dotazník je zcela anonymní. 

Děkuji za projevenou ochotu. 

Hodící se odpovědi, prosím, zakroužkujte. Je možné zvolit i více možností (pokud si odpovědi neodporují). 

1) Jak dlouho pracujete v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže? 
a) méně než 1 rok 
b) 1-5 let 
c) 5-10 let 
d) více než 10 let 

2) Máte ukončené pedagogické vzdělání? 
a) ano 
b) dodělávám si ho 
c) ne 

3) Jaké je Vaše nej vyšší dosažené vzdělání? 

4) Jaká je Vaše aproba-
ce? 
(vyplňuje pouze respondent s VŠ pedagogického smčru) 

5) Používáte k průběžné klasifikaci celou známkovací škáln • , a) známkuji jen 1 (výborně) ™ ° v a c > s k a l u , nebo používáte jen některé stupně známek? 

b) známkuji jen 1 (výborně) a 2 (chvalitebně) 
c) známkuji jen 1 (výborně), 2 (chvalitebně) a 3 (dobře) 
d) známkuji jen 1 (výborně), 2 (chvalitebně), 3 (dobře) a 4 (dostatečně) 
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e) používám celou známkovací škálu /l(výborně) až 5 (nedostatečně)/ 
f) k hodnocení nepoužívám známky 

6) Jaká kritéria jsou pro Vás určující při hodnocení žáků? (vyplňuje pouze učitel TV) 
a) výkon 
b) snaha a píle 
c) osobní zlepšení/zhoršení 
d) kázeň a chování 
e) tělesné parametry (výška, váha) 
f) nadanost 
g) aktivní účast při hodinách TV 
h) sympatičnost 
i) mimoškolní pohybové aktivity 
j) jiná: 

7) Užíváte ke stanovení výsledné známky na vysvědčení aritmetický průměr známek? 
a) Ano, udává výslednou známku 
b) Ano, pouze jako orientační hodnotu 
c) Ne 

8) Používáte k celkové klasifikaci celou známkovací škálu, nebo používáte jen některé stupně známek? 
a) známkuji jen 1 (výborně) 
b) známkuji jen 1 (výborně) a 2 (chvalitebně) 
c) známkuji jen 1 (výborně), 2 (chvalitebně) a 3 (dobře) 
d) známkuji jen 1 (výborně), 2 (chvalitebně), 3 (dobře) a 4 (dostatečně) 
e) používám celou známkovací škálu /1 (výborně) až 5 (nedostatečně)/ 
1) k hodnocení nepoužívám známky 

9) Jakou formu hodnocení byste zvolili pro hodiny tělesné výchovy? 
a) klasifikovat známkou (stupně 1 až 5) 
b) klasifikovat známkou (redukovaný počet stupňů 1 až 3) 
c) klasifikovat známkou + slovní hodnocení 
d) pouze slovní hodnocení 
e) nepoužívat žádné oficiální hodnocení 
O j i n é : 

10) Domníváte se, že známka v hodinách tělesné výchovy má stejný motivační charakter pro žáky jako 
známky v ostatních předmětech (nevýchovných) ? 
a) Ano 
b) Ne 

11) Co by podle Vás způsobilo zrušení klasifikace předmětu tělesná výchova? 
a) snížení prestiže učitelů TV 
b) zhoršení kázně žáků v hodinách TV 
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c) vyšší absenci žáků v hodinách TV 
d) vše by zůstalo na stejné úrovni 

12) Jaká forma hodnocení tělesné výchovy je podle Vás přijatelná a vyhovující pro učitele i žáky? 
a) klasifikace (stávající 5-ti stupňová škála) 
b) klasifikace (redukovaná 3 stupňová škála) 
c) klasifikace + slovní hodnocení 
d) pouze slovní hodnocení 
e) nepoužíval(a) bych žádné oficiální hodnocení 
f) jiné řešení: 

13) Myslíte si, že je známka z tělesné výchovy pro žáky stejně hodnotná jako známky z ostatních nevýchov-
ných předmětů? 
a) ano 
b) ne 

14) Myslíte si, že je známka z tělesné výchovy pro rodiče žáků stejně hodnotná jako známky z ostatních 
nevýchovných předmětů? 
a) ano 
b) ne 

15) Považujete známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známky z ostatních nevýchovných před-
mětů? 
a) ano 
b) ne 
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A. 2 Dotazník pro žáky 

Milá žákyně, milý žáku, 

je l ikož se zabývám problematikou klasif ikace v hodinách tělesné výchovy, rád bych Tě požádal 
o spolupráci. Sestavil j sem pro Tebe několik otázek, na které mi, prosím, pravdivě odpověz. Ten-
to dotazník je zcela anonymní, proto se nemusíš bát, že se někdo dozví Tvé odpovědi . 

Děkuji Ti za ochotu. 

Hodící se odpovědi, prosím, zakroužkuj. Je možné zvolit i více možností (pokud si odpovědi neodporují). 

1) Patří tělesná výchova ke tvým oblíbeným předmětům? 
a) ano 
b) ne 

2) Je pro tebe známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známky z ostatních předmětů? (např. matema-
tiky, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, fyziky, cizího jazyka) 
a) ano 
b) ne 

3) Myslíš si, že je pro tvé rodiče známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známky z ostatních před-
mětů? 
(např. matematiky, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, fyziky, cizího jazyka) 
a) ano 
b) ne 

4) Dostal(a) jsi někdy na vysvědčení z tělesné výchovy známku 4 nebo 5? 
a) ano 
b) ne 

5) Pokud by se zrušilo známkování z předmětu tělesná výchova: 
a) chtěl(a) bych přestat navštěvovat hodiny TV 
b) nic by se pro mě nezměnilo, stále bych rád(a) chodil(a) na hodiny TV 
c) zlepšil by se můj vztah k hodinám TV 
d) stále by tělesná výchova patřila mezi mé oblíbené předměty 
e) méně bych uznával(a) učitele tělesné výchovy 
1) volná odpověď: 

6) Co si myslíš, že má vliv na známku z tělesné výchovy, kterou Ti uděluje učitel tělesné výchovy? 
a) výkon 
b) snaha a píle 
c) osobní zlepšení/zhoršení 
d) kázeň a chování 
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e) tělesné parametry (výška, váha) 
O nadanost 
g) aktivní účast při hodinách TV 
h) sympatičnost 
i) mimoškolní pohybové aktivity 
j) nevím na základě čeho učitel stanovuje známku 

7) Myslíš si, že je hodnocení v hodinách TV spravedlivé? 
a) ano 
b) ne 

8) Jakému sportu by jsi se chtěl(a) věnovat? 
a) fotbal 
b) aerobic 
c) lední hokej 
d) gymnastika 
e) llorbal 
1) plavání 
g) cyklistika 
h) házená 
i) tenis 
j) krasobruslení 
k) atletika 
1) volejbal 
m) jiný: 
n) Nechci se věnovat žádnému sportu 

9) Jaká forma hodnocení na vysvědčení z tělesné výchovy by se Ti líbila? 
a) klasifikace známkou (stupně 1 až 5) 
b) klasifikace známkou (stupně 1 až 3) 
c) klasifikace známkou + slovní hodnocení 
d) pouze slovní hodnocení 
e) zrušil(a) bych hodnocení v hodinách TV 
f) volná odpověď: 

10) Proč si myslíš, že je tělesná výchova tak oblíbený předmět? 
a) je oblíbený, protože si žáci odpočinou od předmětů jako je matematika, český jazyk, zeměpis atd. 
b) je oblíbený, protože v hodinách tělesné výchovy žáci nemají strach ze zkoušení a písemných prací 
c) je oblíbený, protože je snadné dosáhnout „dobré" známky 
d) je oblíbený, protože žáky baví sportovat 
e) je oblíbený, protože nemusíme sedět v lavici a jdeme ven nebo do tělocvičny 
f) myslím si, že to není oblíbený předmět 
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A. 3 Dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, 

j sem s tudentem tělesné výehovy a matemat iky na Pedagogické fakul tě UK. Téma me d ip lomové 
práce j e zaměřeno na problemat iku k las i f ikace v hodinách tě lesné výchovy . Chtěl bych Vas po-
žádat o spoluprác i při z j i šťování in formac í a Vašich názorů. Sestavi l j s e m pro Vás někol ik otá-
zek, na které mi, pros ím, pravdivě odpověz te . Tento dotazník j e zcela anonymní . 

"Hadicí se odpovědi, prosím, zakroužkujte. Je možné zvolit i více možností (pokud si odpovědi neodporují). 

1) Je pro Vás známka z tělesné výchovy stejně hodnotná jako známky z ostatních „nevýchovných" předmětů 
(např. matematiky, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu)? 
a) ano 
b) ne 

2) Myslíte si, že učitelé používají pro klasifikaci z předmětu tělesná výchova známku 4 nebo 5? 
a) ano 
b) ne 

3) Domníváte se, že by pro předmět tělesná výchova měla být používána jiná forma hodnocení? Jaká? 
a) Ne, používat klasifikaci (stupně 1 až 5) 
b) Ano, používat klasifikaci s redukovaným počtem stupňů (stupně 1 až 3) 
c) Ano, klasifikovat známkou + slovní hodnocení 
d) Ano, pouze slovní hodnocení 
e) Ano, nepoužívat žádné oficiální hodnocení 
0 j iné 

Děkuji za Vaši ochotu. 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071828 

101 


